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Sammanfattning 

Studiens syfte är att undersöka betydelsen av resursfördelningsinstrumentet skolpengen som del i 

reproduktionen av konkurrens på skolmarknaden, detta utifrån gymnasierektorers perspektiv i X 

kommun. Materialet i studien baserar sig på kvalitativa intervjuer med fyra rektorer från två 

kommunala respektive två fristående gymnasieskolor inom X kommun.  

Studieobjektet i denna studie kan definieras utifrån gymnasieskolan inom X kommun och dess 

rektorer.  

Frågeställningar som studien syftar till att behandla kretsar kring hur rektorerna i X kommun 

ser på resursfördelningsinstrumentet skolpengen som del i reproduktionen av konkurrens på 

skolmarknaden och hur respektive rektor utifrån detta positionerar sin skola på skolmarknaden. 

Med utgångspunkt i detta behandlas följaktligen hur rektorer upplever skolmarknaden och hur 

rekryteringen av nya elever sker med syfte att erhålla skolpengen. Rektorers strategiska arbete för 

att profilera och nischa skolan behandlas i studien samt hur framväxandet av skolmarknaden sker 

med skolpengen som bidragande faktor till ett ökat marknadstänk, samt att utbud och efterfrågan 

följs av konkurrens mellan olika skolor. 

Insamlat material har analyserats med hjälp av teorier och modeller utifrån ett 

företagsekonomiskt perspektiv. Perspektivet förklaras utifrån att utbud och efterfrågan på 

skolmarknaden leder till en konkurrens mellan skolor och dess huvudmän. Studien berör 

finansieringen av skolan utifrån skolpengen, och har sin utgångspunkt i hur elevers valfrihet mellan 

olika skolor, utbildningar och huvudmän, leder till en konkurrens utifrån utbud och efterfrågan.  

Av studiens resultat framgår att rektorer inom X kommun ser sin gymnasieskola som del av en 

skolmarknad inom vilken utbud och efterfrågan leder till en konkurrens. Konkurrensen kan 

härledas till den tilldelade skolpeng som varje elev genererar verksamheten.  

Skolpengens betydelse för verksamheten styr mycket av rektorers ekonomistrategiska arbete i 

skolan. Skolpengen kan ses som ett avgörande resursfördelningsinstrument i finansieringen av 

verksamheten. Vidare slutsatser som kan göras är att betydelsen av erhållen skolpeng ställer krav 

på omorganisering och effektivisering inom verksamheten vid minskade ekonomiska anslag.  

 

Nyckelord: Skolpeng, gymnasieskola, intervju, skolmarknad, konkurrens. 
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Inledning 

Under min lärarutbildning och mötet med skolan under verksamhetsförlagd utbildning har jag ofta 

mötts av tankar, åsikter och förklaringsmodeller till hur den svenska gymnasieskolan finansieras 

och vilka de inblandade aktörerna i denna process är. Även frågeställningar kring nedskärningar 

och orättvis fördelning av resurser inom verksamheten har lyfts fram. En bild av gymnasieskolan 

har presenterats där ekonomiska medel ses som centralt för elevers möjlighet att nå målen. Skolans 

uppdrag att ge förutsättningar för elever att nå målen står ofta i relation till ekonomiska resurser. 

Jag har under min utbildning försökt att fullt ut förstå bakgrunden till konkurrensen mellan olika 

gymnasieskolor och vilken betydelse ekonomin har i detta. En av mina ämnesinriktningar på 

lärarutbildningen är företagsekonomi. Utifrån ett företagsekonomiskt perspektiv har jag valt att 

skriva om skolpengens betydelse som del i reproduktionen av konkurrens mellan gymnasieskolor i 

X kommun. Jag vill ta utgångspunkt i en marknadsekonomisk princip, detta utifrån utbud och 

efterfrågan som del i konkurrens på skolmarknaden. Skolpengen kan ses vara gymnasieskolors enda 

intäkt för att bedriva verksamheten och en elev ses som en potentiell inkomstkälla och kund för 

skolan. Detta leder till en konkurrens om svenska skattemedel på en marknad med olika huvudmän 

med olika intressen, där produktpaketering och marknadsföring allt mer blir en del av verkligheten. 
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Bakgrund 

Nedan görs en historisk återblick till upphovet av skolpengen och de nya spelregler och 

styrmekanismer som den svenska skolan nu ställdes inför. Skolpengens roll på den växande 

skolmarknaden kan härledas till nya statliga reformer inom den offentliga sektorn. 

Friskolereformen och skolpengen som del i konkurrens  

Utvecklingen inom skolsektorn kan härledas till nyreformer inom den svenska skolan i början av 

1990-talet. Ansvaret för skolverksamheten förflyttades i och med detta från staten till kommunerna. 

Dessa förändringar hade nu gjort det möjligt för nya typer av organisatoriska lösningar för skolans 

aktörer. Inom landets kommuner ledde detta till en konkurrens som baserade sig på valfrihet. Målet 

med den nya uppkomna konkurrensen var att detta skulle leda till en effektivisering av resurser och 

en tydlig kvalitetshöjning. Hur den offentliga skolan tidigare hade utformats ifrågasattes nu. Detta 

skedde parallellt med nya privata aktörers inträde i skolsystemet. De nya organisationerna som 

utformades kunde liknas vid en organisering i enlighet med konkurrensutsatta marknader.  

Skolpengen, det vill säga antalet kronor per elev som kommuner tilldelar skolor blev upphovet till 

att olika typer av skolor började konkurrera med varandra. Konkurrensen handlade om eleverna. 

Under de inledande åren av kommunaliseringen av skolan etablerade sig fria aktörer i Sverige, så 

kallade friskolor. Undervisning bedrevs nu i en ny utformning parallellt med de ursprungliga 

kommunala skolorna (Yttermyr, 2013, s.2). 

Propositionen Valfrihet i skolan (1992/93:230) kontrollerades och reglerades av regeringen som 

fastslog en miniminivå för tilldelad skolpeng per program. Förändringar när det gällde elevers 

möjlighet att välja skola inom kommunen samt kommuners möjlighet att få elever från andra 

kommuner var också del av denna förändringsprocess. Fristående skolor kunde för första gången 

rekrytera elever från andra kommuner. Denna förändring hade även till syfte att främja konkurrens 

mellan skolor och utbildningar. Olika typer av huvudmän, ägare och organiseringar välkomnades 

däribland aktiebolag. Det enda krav som samtliga skolor skulle upprätthålla och följa var det som 

fastslogs i 1995 års proposition. Propositionen handlade om vad skolor skulle uppfylla i skollagen. 

Den fristående skolan skulle uppfylla föreskrifterna i enlighet med skolväsendets mål och 

värdegrund samt att utbildningen skulle vara avgiftsfri. Reformen inom den svenska skolan brukar 

i debatten kallas för friskolereformen. Reformen kan också kallas valfrihetsreformen för att påvisa 

att även konkurrens mellan kommunala skolor uppstod (Forsberg, 2015, s.73). 

Innan reformen inom den svenska skolan var valmöjligheterna inom utbildning betydligt färre 

och kunde ses som på förhand bestämda. Elevers valmöjligheter inom utbildning kunde förklaras 

utifrån bostadsortens närliggande gymnasieskolor och grundskolor. Utbildningslandskapet har 

förändrats under de senaste 20 åren, detta med utgångspunkt i skolvalsreformen under 90-talet. 

Denna reform kan ses ha bidragit till nya marknadsmekanismer inom skolan (a.a, s.15). 
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Sedan mitten av 1900-talet har en stor del av forskningen fokuserat på att utforma optimala 

modeller för hur utbildningssystemet skall styras. Dessa modeller och strategier har utformats i 

syfte att på sikt generera maximal ekonomisk avkastning för samhället. Föreställningen om en 

marknad där utbud och efterfrågan ska leda till konkurrens följt av en öka effektivitet är tydlig. 

Politiska beslut har varit en del i utformningen av en marknad och dess olika krafter (Forsberg, 

2015, s.23). 

Forskningen visar på att så gott som alla gymnasieskolor i Sverige på ett eller annat sätt påverkas 

av den rådande marknads- och konkurrenssituationen. Organisation och styrning inom skolan kan 

i och med detta ses ha förändrat gymnasieskolan (a.a, s.33). 

Effekten av valfrihetsreformen kan ses utifrån att aktörerna inom skolan, detta både 

innehållsmässigt och organisatoriskt kontinuerligt anpassar sig till skolmarknaden och dess princip 

för konkurrens; utbud och efterfrågan. Scenariot som uppstår är att skolan alltmer utvecklas i 

enlighet med företagsekonomiska principer. Utbud och efterfrågan kan av vissa ses undergräva 

skolans ursprungliga utgångspunkt; likvärdigheten i skolan (a.a, s.34). 

Friskolor och kommunala skolor kan konkurrera med varandra på ett helt nytt sätt utifrån den 

uppstådda valfriheten inom skolan, detta om varje elevs tilldelade skolpeng. Varje skola utformas 

på ett sådant sätt så att de blir konkurrenskraftiga i relation till andra skolors utformning, detta 

utifrån rekryteringen av elever. Konkurrensen från fristående skolor påverkar även kommunala 

skolor trots att dessa skolor inte drivs på samma sätt som friskolor. De kommunala skolorna blir 

utsatta för konkurrens och elevers valfrihet påverkar skolors tilldelade medel i form av skolpengen. 

Så länge friskolor uppfyller de utsatta mål som fastlås i läroplanen har de frihet att fritt hantera den 

överblivna vinsten från verksamheten. Skolverksamheten finansieras helt och fullt av staten och 

kommunerna. Denna finansiering sker genom skolpengen. (a.a, s.53-54). 

Man kan fastslå att förändringarna under 1990-talet drastiskt förändrade spelreglerna för 

aktörerna inom skolan. En konkurrens kopplat till föredelningen av ekonomiska resurser via 

skolpengen gav nya förutsättningar. Uppsåtet till förändringarna kan härledas till en önskad bredd 

och utbud av skolor, samt till att främja familjers och elevers valfrihet av utbildning (a.a, s.75).  

De nya reformerna inom utbildningsväsendet som gjordes under 1990-talet grundlade de nya 

förändringar som skedde inom gymnasieskolan. Valmöjligheten att fritt välja gymnasieutbildning, 

antingen en fristående eller kommunal skola satte både elever och familjer i en ny valsituation (a.a, 

s.88). 

Det svenska utbildningslandskapet skiljer sig åt jämfört med hur den svenska gymnasieskolan 

såg ut för ungefär tjugo år sedan. Eleverna är inte längre begränsade till vissa områden och 

konkurrensen mellan gymnasieskolor är enormt hård (a.a, s. 260).  

Innan 1990-talets olika reformer sågs staten ha kontrollen över den svenska gymnasieskolan. 

Administrativa begränsningar och styrning från staten begränsade både skolor och elevers 

handlingsutrymme, detta gjordes på både lokal och regional nivå. De förändringar som ägde rum 

under 1990-talet kan beskrivas utifrån att centraliseringen av skolan allt mer gick mot en styrning 
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präglad av konkurrens skolor emellan och privatisering. Att staten infört ett marknadstänk inom 

den svenska skolan har lett till att konsumenten fått valfrihet (Forsberg, 2015, s. 261).  

Företeelsen att konkurrera om elevers skolpeng med utgångspunkt i utbud och efterfrågan är 

ett resultat av dessa förändringar. Det ökade antalet fristående huvudmän samt variationen och 

utbudet av utbildning kan ses ha bidragit till en marknadisering av gymnasieskolan. (a.a, s. 244).  

I och med valfrihetsreformerna och elevernas chans till att fritt välja gymnasieskola ledde detta 

till en intensiv kamp om eleverna. Kamp har till stor del att göra med resursfördelning inom skolan, 

detta utifrån skolpengen (a.a, s.248). 

I första anblicken kan det framstå som om att elever och föräldrar blivit kunder i valet av 

gymnasieskola. Ofta ses skolor numera som konkurrerande företag på en skolmarknad. Denna 

skolmarknad kan ses fungera i enlighet med företagsekonomiska principer, detta utifrån principen 

utbud och efterfrågan. Detta leder till konkurrens mellan skolans olika aktörer. Att gymnasieskolan 

idag kan ses som en marknad med skolpengen som bidragande faktor till en ökad konkurrens 

mellan skolor måste ses utifrån 1990-talets valfrihetsreformer.  
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Litteraturöversikt 

Litteraturöversikten i denna studie berör tidigare forskning inom forskningsfältet gymnasieskolan 

och dess finansiering på skolmarknaden. Litteraturöversikten är tematiskt indelad och berör 

skolpengens betydelse och den konkurrens skolpengen medför mellan skolor. Även 

friskolereformens betydelse för förändringar på skolmarknaden är centralt. Aktörers förväntade 

arbetssysslor inom skolan framställs i tidigare forskning och vilka egenskaper och färdigheter som 

kan ses vara nödvändiga för aktörerna att anamma på den uppstådda och konkurrensutsatta 

skolmarknaden.  

Tidigare forskning på skolpengens betydelse i relation till framväxten av 

skolmarknaden 

Forskningen inom finansieringen av den svenska gymnasieskolan som fält kan ses utifrån olika 

perspektiv. Tidigare forskning visar att finansieringen av den svenska gymnasieskolan utifrån 

skolpengen har sin början i Friskolereformen under 90-talet då valfrihet i skolan blev vägvisande 

för skolans vidare arbete. Detta innebar att fristående huvudmän nu fick bedriva gymnasieskolor, i 

kombination med offentligt stöd i form av skolpengen (Forsberg, 2015, s.73).  

Forskningen inom området finansieringen av gymnasieskolan kan ses utifrån några specifikt 

framträdande teman. Dessa är (1) skolpengens betydelse för finansieringen av skolan och 

konkurrensen som finansieringen av skolan bidrar till samt (2) friskolereformens betydelse för 

förändringar på skolmarknaden, detta utifrån valfrihet för elever och konkurrensen som uppstår 

utifrån detta. Även (3) skolpersonals omprioriteringar av vissa delar i verksamheten kan ses i ljuset 

av detta, där marknadsföring av verksamheten är viktigt. 

Tema 1: Skolpengens betydelse och konkurrens 

Ett återkommande tema inom tidigare forskning är skolpengens betydelse för finansieringen av 

skolan och den konkurrens som skolpengen medfört. Skolpengen kan ses vara den enda 

inkomstkällan för en skola. Denna resurs skall användas för att finansiera verksamheten och uppnå 

skolans mål. I Kampen om eleverna diskuteras skolmarknaden och finansieringen av skolan utifrån 

skolpengen. I studien presenteras skolpengen som direkt avgörande för finansieringen av 

verksamheten. I studien diskuteras även vikten av att som skola fylla antalet elevplatser. Eftersom 

skolpengen tillfaller den gymnasieskola som respektive elev valt medför det att varje elevplats är 

viktig att fylla. Att fylla skolans elevplatser kan därför ses som direkt avgörande för verksamheten. 

Med målet att stärka en skolas position gentemot andra skolor lyfts rekryteringen av elever fram 

som mest centralt (a.a, 2015, s.219).  

Elevers val av skola påverkar en skolas tilldelade ekonomiska resurser i form av skolpengen. 

Följande scenario tydliggörs i Lärares upplevelser av friskolereformen: effekter av marknadiseringen av den 
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svenska gymnasieskolan; desto fler elever en skola har, desto mer ekonomiska resurser för att bedriva 

verksamheten får skolan, detta utifrån skolpengen (Lundström & Parding, 2011, s.61). 

I studien Varför blev det (bara) en? visas det att införandet av skolpengen i den svenska 

gymnasieskolan i och med utbildningsreformerna under början av 1990-talet var del av en stor 

förändring på skolmarknaden. Införandet av skolpengen hade som övergripande mål att skapa 

konkurrens på skolmarknaden. Denna konkurrens skulle bidra till att höja kvalitet och 

effektivisering inom den svenska skolan (Yttermyr, 2013, s.22).  

Tema 2: Valfrihet och konkurrens 

Friskolereformens betydelse för framväxten av skolmarknaden kan ses som ett återkommande 

tema inom tidigare forskning. Samt hur organisationen förändrats för att uppnå politiskt långsiktiga 

mål. I Håkan Forsbergs avhandling Kampen om eleverna: gymnasiefältet och skolmarknadens framväxt i 

Stockholm, 1987-2011 diskuteras friskolereformen utifrån dennes påverkan på framväxten av 

skolmarknaden med skolpengen som fundamental för finansieringen av gymnasieskolorna 

(Forsberg, 2015, s.189). En problematisering kan göras utifrån att skolan kan ses som en marknad 

med fri konkurrens med eleven som ”kund” (a.a, 2015). 

I artikeln Lärares upplevelser av friskolereformen: effekter av marknadiseringen av den svenska gymnasieskolan 

diskuteras valfriheten på skolmarknaden, dess fördelar och nackdelar utifrån en lärares perspektiv. 

Konsekvenserna av valfriheten för elever att fritt välja skola har bidragit till att både de kommunala 

skolorna och friskolorna börjat konkurrera om eleverna, detta utifrån skolpengen som varje skola 

får tilldelad per elev (Yttermyr, 2013). Skapandet av marknader inom offentlig sektor i Sveriges 

kommuner har sin utgångspunkt i politiska beslut. Detta konkretiserades i och med 

utbildningsreformen i början av 1990-talet. Dessa beslut hade som mål att utifrån förändringar och 

omorganisering av skolan skapa en marknad. Omstrukturering av organisationer så som skolan kan 

ses som plattformar för att uppnå vissa politiska mål. I detta fall var målet en ökad konkurrens för 

en höjd kvalitet och effektivisering. Medlet för detta blev skolpengen (a.a, s.22). Regelverket inom 

skolverksamheten förändrades plötsligt i Sverige. Reformen ledde till nya möjligheter för 

organisation inom skolan. Konkurrens och fritt val blev nu ledorden (a.a, s 2).  

Förändringar inom den offentliga marknaden exempelvis inom skolvärlden har skett och kan 

ses på följande sätt. Denna marknad har förändrats för att till stor del bygga på och upprätthållas 

av konkurrens mellan aktörerna på den. Le Grand menar att marknadens monopol upphävs med 

denna typ av reform; friskolereformen. Denna konkurrens leder till att självstående organisationer 

så som skolor börjar konkurrera i kamp om ”kunderna” på marknaden (Le Grand, 1991, s.1259-

1260).   

Tema 3: Omprioriteringar och marknadsföring 

Ännu ett återkommande tema som framstår inom tidigare forskning är personalens roll inom 

skolverksamheten och hur förändringar på skolmarknaden leder till nya önskade egenskaper hos 



10 
 

skolans personal. Nya önskvärda egenskaper kan tillskrivas lärare på en konkurrensutsatt 

skolmarknad, detta bland annat i relation till skolpengens betydelse för verksamheten. Egenskaper 

som marknadsförare och marknadsmedvetna ses som önskvärda egenskaper. Friskolereformen har 

tydligt påverkat lärarens roll i skolan. Denna utveckling uppger lärare kolliderar med deras tänkta 

arbetsuppgifter och värderingar för att tillsammans med övrig personal vara en del i rekryteringen 

av elever. Detta kan ses utifrån syftet att få ökade ekonomiska resurser i form av skolpengen. I 

studien Lärares upplevelser av friskolereformen: effekter av marknadiseringen av den svenska gymnasieskolan 

framställs det att personal ser elever som kunder och lärarna som bärare av uppdraget 

marknadsföring (Lundström & Parding, 2011, s.66-67). Att vissa delar av verksamheten ses 

påverkas i mötet med elever och marknadsföring av verksamheten överensstämmer med den bild 

som framställs i Kampen om eleverna. I skolans möte med elever i form av marknadsföring kan 

kärnverksamheten behöva tonas ner till förmån för förenklade bilder som marknadsföringskanaler 

kräver. Även skolledares stolthet för delar av verksamheten kan ses behöva tonas ner med syfte att 

inte avskräcka det potentiella segmentet för rekrytering (Forsberg, 2015, s.237). Marknadsföring av 

skolans verksamhet påverkar lärarprofessionen och det huvudsakliga uppdraget som 

kunskapsförmedlare. I båda Kampen om eleverna och Lärares upplevelser av friskolereformen: effekter av 

marknadiseringen av den svenska gymnasieskolan påvisas det att marknadsföring av verksamheten i syfte 

att rekrytera elever påverkar utformningen av verksamheten på olika sätt. 

Denna studie kommer till stor del att handla om rektorers syn på skolpengens betydelse som 

del i reproduktionen av konkurrensen på skolmarknaden.  Studien intar ett perspektiv som även 

nämnts i tidigare forskning, detta utifrån ett företagsekonomiskt perspektiv där utbud och 

efterfrågan medför en konkurrens mellan skolor. Denna studie belyser skolpengens betydelse som 

drivkraft till denna uppstådda konkurrens, denna utgångspunkt gör studien relevant och utmärker 

studien till ett visst, detta i relation till tidigare forskning. 

Rektorer har en viktig funktion i skolans hantering av ekonomiska resurser. Tidigare forskning 

berör inte rektorers arbete med finansiering av skolans verksamhet. Tidigare forskning saknas som 

rör rektorers arbete i förhållande till skolpengen och dess betydelse på en konkurrensutsatt 

skolmarknad. Därav ses denna studie som aktuell och viktig utifrån att komplettera ett redan 

befintligt forskningsfält. Denna studie intar ett rektorsperspektiv i synen på skolpengen som del i 

reproduktionen av konkurrens på skolmarknaden. Denna utgångspunkt kompletterar till ett visst 

det redan existerande forskningsfältet rörande skolpengen och finansieringen av gymnasieskolan. 

En lucka på forskningsfältet kan därför ses finnas utifrån rektorers arbete och syn på finansieringen 

av skolverksamheten utifrån skolpengen.  

Alltså, det som skall undersökas i denna studie är betydelsen av resursföredelningsinstrumentet 

skolpengen som del i reproduktionen av konkurrens på skolmarknaden, detta utifrån 

gymnasierektorers perspektiv. 

Den tidigare forskning som gjort inom forskningsfältet skolpengens betydelse och del i 

konkurrens på skolmarknaden behöver vidare studier. Denna forskning bör ske på de 
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forskningsområden där problematik utifrån skolpengen och valfrihet uppstår. Friskolereformen 

som forskningsobjekt och införandet av skolpengen som del i den nyreformen kan ses befinna sig 

relativt nära nutid, detta för att fullt ut kunna studeras utifrån dessa nyreformers långtgående 

konsekvenser. Detta exempelvis utifrån långsiktig problematik som kan härledas till konkurrens på 

skolmarknaden utifrån ekonomi och organisering. 

Teoretiska utgångspunkter 

Utifrån finansieringen av skolan via skolpengen följt av den konkurrens som uppstår på 

skolmarknaden kan olika teoretiska utgångspunkter intas. Vidare följer teorier och begrepp som är 

relevanta och viktiga för vidare läsning i studien. Dessa förklaringsmodeller bestående av begrepp 

och teorier kan ses som ramverket för inom vilken tolkningar och analys av studiens material skall 

göras. Dessa analytiska verktyg är viktiga för förförståelsen av olika synsätt inom forskningsfältet. 

Ett återkommande begrepp i studien är skolpeng eller skolpengen. Detta innefattar den tilldelning 

av ekonomiska medel som varje skola får tilldelad för respektive elev. Den skola som en elev väljer 

att studera på får denna summa pengar. Om eleven väljer att byta skola undanhålls skolpengen 

skolan. Denna ersättning betalas ut på årsbasis och skall täcka utgifter för att bedriva 

skolverksamheten. Storleken på skolpengen kan variera utefter program och utbildning, detta 

regleras av kommunerna. Skolpengen är lika stor oavsett om eleven går på en fristående eller 

kommunal gymnasieskola (Rektor A, B, C, D). Skolverksamheten finansieras helt och fullt av staten 

och kommunerna. Denna finansiering sker genom skolpengen (Forsberg, 2015, s.53-54). 

Två analysverktyg som används i denna studie är två teoretiska utgångspunkter av Van de ven 

& Pooles (1995). Dessa två modeller beskriver organisationsprocesser när organisationer står inför 

förändringar, exempelvis gymnasieskolan i och med friskolereformen under 1990-talet. Modellerna 

beskriver också utmaningar i konkurrensen med andra skolor utifrån erhållen skolpeng. Dessa är 

livscykelmodellen och den teleologiska modellen. Dessa modeller skapar en förståelse för synen på 

förändringar inom en organisatorisk enhet. Dessa modeller kan appliceras på olika typer av 

organisationer. Modellerna speglar två olika sätt att se på förändringar inom en organisation vilket 

gör dessa modeller användbara i denna studie. Livscykelmodellen förklaras utifrån synsättet att 

utveckling inom organisationer är en förutbestämd och förutsägbar process. Utvecklingen fortlöper 

utifrån en av utomstående aktörer förutbestämd bana och påverkas av faktorer som är direkt 

omöjliga för organisationsmedlemmarna att själva påverka och kontrollera. Till skillnad från 

livscykelmodellen så görs det motsatta synsättet gällande inom den teleologiska modellen. Utifrån den 

teleologiska modellen ses organisationsmedlemmarna som förändringsskapare. Målmedvetenhet, 

innovation och aktivitet ses som viktigt i förändringsprocessen (Van de  Ven & Pooles, 1995, s. 

27). Dessa två modeller diskuteras även i avhandlingen Varför blev det (bara) en? (Yttermyr, 2013). 

Dessa två teoretiska utgångspunkter ses som användbara, detta vid organisatoriska samt 

ekonomiska förändringar inom skolverksamheten. Vid oförutsägbara förändringar för skolans 

finansiering utifrån skolpengen samt vid organiseringen av verksamheten kan skolledare inta 
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antingen ett perspektiv utifrån livscykelmodellen alternativt utifrån den teleologiska modellen. Användbart 

är att dessa begrepp står i motsats till varandra. När en skola står inför nya förutsättningar för att 

bedriva verksamheten kan något av dessa perspektiv intas i synen på organisationens medlemmar. 

På en offentlig marknad kan nya organisationstyper växa fram, dessa nya organisatoriska 

lösningar kan ses utifrån följande kontext. I Storbritannien har denna typ av marknad fått 

beteckningen kvasimarknader (Le Grand, 1991; Bartlett, Le Grand & Roberts, 1998; Ferlie, 1992; 

Ferlie, 2002). Ferlie menar att den traditionella modellen inom förvaltning där hierarki och 

planering varit styrmekanismerna har ersatts med konkurrens som styrmekanism. Detta har skapat 

kvasimarknader vilket inneburit nya sätt att organisera (Ferlie, 2002, s. 283). Kvasimarknader innebär 

att det inom offentlig finansiering finns olika antal utförare, dessa med både privata och offentliga 

ägare. De olika utförarna har både vinstdrivande och icke-vinstdrivande ändamål med sin 

verksamhet. Inom ramen för kvasimarknader levereras själva varan eller tjänsten gratis till kunden. 

Den offentliga finansieringen fungerar inte längre genom planering utan genom speciellt avsatta 

peng till kunden. Konkurrens mellan olika utförare och producenter är centralt på denna typ av 

marknad (Ashburner, Ferlie, Fitzgerald & Pettigrew, 1996). Le Grand (1991) menar att 

kvasimarknader skiljer sig mot andra marknader i flera hänseenden, främst är att aktörerna på 

marknaden nödvändigtvis inte är intresserade av vinstmaximering, aktörerna behöver 

nödvändigtvis inte heller vara privat ägda (Le Grand, 1991, s. 1259-1260).  

Förståelsen av begreppet kvasimarknader är av största vikt i denna studie. Kvasimarknader kan 

förklara den svenska gymnasieskolans olika aktörer. En förståelse av kvasimarknader utifrån de 

förändringar som skett på skolmarknaden och dess aktörers förhållningssätt gentemot varandra ses 

som viktigt. Även vinstdrivande respektive icke-vinstdrivande intressenter kan förklaras utifrån 

denna teori. Konkurrens på skolmarknaden och skolpengens betydelse för att bedriva 

verksamheten faller även inom ramen för detta. Begreppet skall användas i hänseende att förklara 

och studera skolmarknadens utformning, dess aktörer och intressen i relation till tilldelningen av 

ekonomiska resurser i form av skolpengen.  

Konkurrens som begrepp förklaras av Tommy Nöhr Jensen i Översättningar av konkurrens i 

ekonomiska laboratoriet (Nöhr Jensen, 2004, s.5-7). Nöhr Jensen förklarar begreppet konkurrens som 

social konstruktion. Inom ramen för denna teori ses människor som centrala aktörer inom 

konkurrens. Detta förklaras utifrån att aktörerna konstruerar och reproducerar konkurrensen på 

marknaden. Olika föreställningar leder fram till olika ambitioner hos aktörerna (Wennberg, 2001). 

Istället för att fokusera på avsändaren av exempelvis ett erbjudande är det istället mottagaren som 

skall studeras. Utgångspunkten inom konkurrens som social konstruktion är att ingenting kan 

reproduceras om inte aktörer aktivt för vidare en konkurrens på en marknad. Aktörerna på en 

marknad kan därför inte ses som passiva mottagare utan som sociala aktörer i konstruerandet och 

reproducerandet av konkurrens (Latour, 1986; Callon & Latour 1981).  

Teorin om att konkurrens kan ses som en social konstruktion ska i denna studie behandlas 

utifrån den uppstådda konkurrens som kan ses råda mellan skolor och hur denna konkurrens 
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reproduceras. Eleven och skolpengen ses som centrala för skolor, där av blir mottagaren av 

erbjudandet ”val av gymnasieskola”, det vill säga eleven en bidragande aktör i upprättandet och 

reproduktionen av konkurrens på skolmarknaden. Begreppet skall användas för att analysera eleven 

som social aktör i skapandet av konkurrens mellan skolor, detta sett utifrån sitt fria skolval och 

tilldelningen av skolpengen.  

Det teoretiska perspektiv som används i denna studie utgår ifrån ett företagsekonomiskt 

perspektiv. Från 1900-talets mitt fram tills idag har forskningen i stor utsträckning sökt efter den 

optimala modellen för hur utbildningsväsendet skall utformas för att generera samhället maximal 

ekonomisk avkastning. Detta teoretiska perspektiv har sin utgångspunkt i att en marknad styrs av 

utbud och efterfrågan samt att detta medför en konkurrens följt av en ökad effektivitet. Välfärd 

och utbildning kan ses vara områden som blivit del av detta system och tankemönster. Detta 

perspektiv diskuteras även i Kampen om eleverna (Forsberg, 2015, s.23). Maximal ekonomisk 

avkastning utifrån ett perspektiv av utbud och efterfrågan medför en konkurrens, detta förklaras av 

förgrundsgestalter inom denna syn att se på och tänka kring ekonomi. Dessa är Gary S. Becker 

(1993) samt M. Friedman och R. D Friedman (2002). 

Problemformulering 

Den problemformulering som studien kan ses mynna ut i är att valfriheten för elever varit upphovet 

till framväxten av en skolmarknad inom den svenska skolan. Systemet där skolpengen tilldelas den 

skola som eleven väljer ger upphov till en konkurrens mellan skolor där elever och föräldrar ses 

som kunder. Ett utbud och en efterfråga medför en konkurrens om eleverna i erhållandet av 

skolpengen. Den av staten önskade konkurrensen utifrån Friskolereformen kan ses påverka 

gymnasieskolans olika aktörer där styrmekanismen konkurrens blir en del av gymnasieskolans 

strategiska utformning och arbete. 

Med utgångspunkt i friskolereformen och finansieringen av skolan utifrån skolpengen kan 

denna studie ses som relevant och viktig på forskningsfältet. Detta utifrån konkurrensen mellan 

skolor, utbildningar och huvudmän på skolmarknaden. Det som särskiljer tidigare forskning 

jämfört med denna studie är att denna studie utgår från rektorers perspektiv i synen på skolpengen 

som del i reproduktionen av konkurrens på skolmarknaden. Denna utgångspunkt är intressant och 

viktig eftersom att rektorn inom den svenska gymnasieskolan som oftast är den beslutsfattande 

instansen i ekonomiska frågor inom skolan och leder skolans ekonomistrategiska arbete. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka betydelsen av resursfördelningsinstrumentet skolpengen 

som del i reproduktionen av konkurrens på skolmarknaden, detta utifrån gymnasierektorers 

perspektiv i X kommun. 

 

Frågeställningar 

1. Hur upplever rektorer skolmarknaden inom X kommun, och hur anser de att skolmarknaden 

förändrats, med utgångspunkt i att rekrytering av nya elever medför erhållen skolpengen?  

 

2. Hur menar rektorerna att sambandet mellan skolors elevrekrytering och fördelningen av 

ekonomiska resurser inom verksamheten ser ut, detta med utgångspunkt i finansiering via 

skolpengen? 

 

3. Vilka marknadsföringsstrategier menar rektorerna att de använder sig av i syfte att rekrytera nya 

elever, och vilken betydelse har marknadsföring och profileringen av skolan? 

 

4. Vilken betydelse anser rektorerna att skolpengen har som resursfördelningsinstrument i 

finansieringen av gymnasieskolan och vilken problematik menar rektorerna att detta kan medföra 

verksamheten? 

 

5. På vilket sätt anser rektorerna att framväxten av skolmarknaden kan ses som problematisk, detta 

sett utifrån konkurrens och finansiering via skolpengen? 
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Metod 

Intervjuer har genomförts med fyra rektorer. Dessa rektorer representerar två kommunala 

respektive två fristående gymnasieskolor i X kommun. 

Val av datainsamlingsmetod 

Metoden som använts i denna studie är intervju. Syftet med intervjuerna var att samla in material 

om hur rektorer i X kommun ser på betydelsen av resursfördelningsinstrument skolpengen som 

del i reproduktionen av konkurrens på skolmarknaden. En intervjuguide utformades för att samla 

in materialet som behandlade fyra huvudteman; skolpeng, marknadsföring, strategi och 

skolmarknad (bilaga 1). Respektive huvudtema hade ett undertema, dessa var; rektors ansvar, ett 

bredare perspektiv av marknadsföring, ekonomisk strategi samt utbud och efterfrågan. 

Intervju  

Vid intervjutillfällena fick de utvalda rektorerna besvara frågorna i enlighet med intervjuguiden, 

dess frågor och följdfrågor (se bilaga 1). Rektorerna tilldelades intervjuunderlaget en till två dagar 

innan att själva intervjun ägde rum, detta för att rektorerna skulle få chansen att introduceras till 

ämnet och bekanta sig med frågorna. 

Urval 

Fyra rektorer inom X kommun har intervjuats, två män och två kvinnor. Två av rektorerna har 

kommunen som huvudman och de två andra rektorerna har fristående huvudmän i form av 

aktiebolag som inte drivs inom ramen för de kommunala gymnasieskolorna. Samtliga skolor och 

rektorer inom X kommun kontaktades och fyra av dessa återkopplade. Urvalet kan därför ses som 

ett relativt slumpmässigt urval. Antalet kommunala respektive fristående huvudmän är samma till 

antalet (två), precis som könsfördelningen mellan rektorerna; två kvinnor och två män.  

Genomförande av datainsamling 

Rektorer inom X kommun tillfrågades att delta i studien. De rektorer som meddelade att de ville 

delta i studien fick vidare information kring intervjuplats och intervjufrågor. Utifrån avtalad tid 

genomfördes intervjuerna på respektive rektors kontor. 

Intervju  

Informanterna hade tidigare fått frågan att delta i studien, detta via mail. Intervjuerna gjordes i 

enlighet med metoden för kvalitativ metod. Samtliga intervjuer spelades in med god ljudkvalitet 
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samt att anteckningar fördes parallellt. Intervjuerna varade i 50-60 minuter och samtliga frågor från 

intervjuguiden (bilaga 1) ställdes till rektorerna. 

Bearbetning och analys av insamlad data  

Efter intervjutillfället transkriberades intervjuerna i ett ordbehandlingsprogram. Transkriberingen 

gjordes ordagrant för att data skulle vara korrekt vid analysen. Transkriberingen av de genomförda 

intervjuerna kan ses vara del av den inledande analysfasen. För att identifiera olika teman inom det 

insamlade materialet har de transkriberade intervjuerna jämförts i syfte att påvisa likheter och 

skillnader. 

De fyra teman som finns i intervjuguiden förblev även teman i bearbetningsfasen för att enklare 

kunna särskilja data och upprätthålla en struktur i materialet. Resultat från och analys av 

intervjuerna görs utifrån framträdande teman kopplat till studiens respektive frågeställningar.  

Analysen av det insamlade materialet gjordes utifrån de teorier och begrepp som definieras i 

studien. Dessa teorier och begrepp kan liknas vid ett analytiskt ramverk för vilket analys av 

materialet sker inom. Studiens analysverktyg i form av teorier och begrepp har använts i analys, 

med syfte att studera om insamlad data faller inom ramen för vad dessa teorier och begrepp 

innefattar, följt av att analysverktygen applicerats på det insamlade materialet. 

Etiska överväganden 

Etiska överväganden som gjordes i anslutning till intervjuerna rör rektorernas integritet och de 

anställda på skolorna. Även samtal kring vissa elevgrupper där etnicitet och trosuppfattning kom 

på tal gjordes med respekt för individen. Rektorerna fick på eget initiativ styra samtalen rörande 

denna grupp elever. Även frågor och information rörande huvudmäns personliga ekonomiska 

intressen har lämnats utanför denna studie, detta utifrån respekt mot rektorerna och huvudmännen 

dem representerar. Samtliga rektorer och skolor har även valts att behandlas konfidentiellt i denna 

studie. Rektorer och skolor har därför namngetts i enlighet med rektor A, B, C, D samt skola 1, 2, 

3, 4. Rektor A och B samt skola 1 och 2 har kommunen som huvudman. Rektor C och D samt 

skola 3 och 4 står under fristående huvudmän. Även kommunen för inom vilken studien utförts 

har anonymiserats, kommunen definieras som ”X kommun”. 

Reflektion kring val av metod 

Denna studies metodval; intervju, har både sina fördelar och nackdelar. Fördelarna är att 

intervjupersonen kan ställa följdfrågor och styra intervjun och de svar som informanten ger. Dock 

finns nackdelen att svar kan undanhållas eller omformuleras utifrån informantens synvinkel eller 

agenda. En informants missuppfattning av en fråga kan även påverka det svar som ges.  
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Frågornas utformning kan till ett visst ses som styrande alternativt stundtals ledande. 

Utformningen av frågorna har gjorts på följande sätt för att svaren från de olika rektorerna lättare 

skall kunna jämföras, samt att likheter och skillnader i svaren skall kunna påvisas. Den effekt som 

utformningen av frågorna kan ses medföra är att viss information från respondenten skulle kunna 

utebli. Frågor med en allt mer öppen karaktär skulle kunna möjliggöra annan typ av insamlad data.  

Valet av intervju som metod är bra, detta utifrån studiens syfte och frågeställningar. För att 

kunna behandla studiens frågeställningar krävs ett möte med rektorer, detta för att erhålla tillräckligt 

mycket relevant data för att kunna behandla frågeställningarna. Att behandla studiens 

frågeställningar med hjälp av en annan metod kan ses som problematiskt och till ett visst icke 

genomförbart, detta eftersom att studien berör rektorers syn på skolpengen som del i 

reproduktionen av konkurrens på skolmarknaden. En justering av syftet skulle behöva göras vid 

bytet av metod. 

Inledningsvis uppstod problemet att hitta rektorer som ville delta i studien, med utgångspunkt 

i detta fanns ännu en utmaning att genomföra respektive intervju under någorlunda liknande 

tidslängd. Vissa rektorer framhöll inför intervjun en önskan om att hålla intervjuerna så korta som 

möjligt.  

I intervjusituationen med rektorerna kan vissa svar styras in på följdfrågor där tidigare 

informanter avlagt vissa svar, detta för att påvisa en liknande alternativt olika syn rektorerna 

emellan. Rektorerna kan vid intervjusituationen tydligt inta olika utgångspunkter, detta utifrån ett 

organisatoriskt-, kunskapsförmedlande- eller målstyrt perspektiv. Dessa olika perspektiv ska 

observeras för vidare analys. 

Det viktigaste i intervjusituationerna med rektorerna är att intervjuerna kretsar kring studiens 

syfte och frågeställningar. Datainsamlingen i forma av intervju behöver ge tillräckligt med material 

för genomförandet av analys och för att vidare slutsatser skall kunna göras utifrån studien syfte och 

frågeställningar. Intervjufrågorna är därför utformade på ett sätt som möjliggör att studiens 

frågeställningar och syfte skall kunna behandlas. 

En aspekt som måste vägas in i valet av metod är att rektorernas svar är det enda material som 

studien kan förhålla sig till, de svar som rektorerna ger behöver ses i ljuset av att de kan vara 

felaktiga, vinklade eller omarbetade uppgifter. Vikten av en bra utformad intervjuguide som täcker 

in de områden som ämnas diskuteras utifrån syfte och frågeställningar är direkt avgörande för att 

slutsatser skall kunna göras i studien. 

Nackdelen med intervju som metod kan tidigare nämnts vara materialets tillförlitlighet i ett 

större perspektiv, det vill säga reliabiliteten. En rektor kan i viss utsträckning vara färgad av sin 

egen skolas verksamhet och hur de arbetar, detta kan påverka materialet i undersökningen.  

Fyra rektorer är en ytterst liten del av kommunens verksamma skolledare vilket innebär att 

slutsatser som dras i studien endast kan begränsas till dessa fyra skolor. Antaganden om andra 

skolor, huvudmän och rektorer kan göras, dock utan insamlad och underbyggd data. Hypotetiska 
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föreställningar om hur situationen kan eller bör vara på andra skolor utöver skolorna i denna studie 

är upp till läsaren och vidare forskning att fastslå. 

Intervju är trots detta den bäst lämpade metoden utifrån studiens syfte och frågeställningar, 

detta skapar validitet för valet av metod i relation till syfte och frågeställningar. En förändring i 

studiens syfte till att studera skolmarknaden på ett nationellt plan skulle kunna ersätta intervju med 

annan metod. I en situation av exempelvis en totalundersökning skulle analys av statistisk data varit 

att föredra. I denna studie blir alltså syftets avgränsning vägledande i valet av metod; intervju. 
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Resultat och analys 

I resultatdelen kommer resultatet från intervjuerna presenteras och sammanställas tematiskt, detta 

i relation till varje forskningsfråga i studien. Citat hämtat från de olika intervjuerna samt en 

sammanställning av dessa kommer göras. Även de analytiska verktygen kommer användas i 

sammanfattningen av varje framträdande tema från intervjuerna. I slutet av denna del av studien 

görs en sammanfattning för hur de analytiska verktygen har använts och en sammanfattning av 

analysresultaten. 

Resultat av intervjuerna 

Nisch på skolmarknaden 

Ett framträdande tema från intervjuerna är rektorernas uppfattning av utbud och efterfrågan på 

skolmarknaden i X kommun samt skolmarknadens olika aktörer och intressen. Den samlade bilden 

som rektorerna i kommunen förmedlar när det kommer till skolmarknaden och dess utbud och 

efterfrågan är att en skolmarknad existerar, detta utifrån att utbud och efterfrågan finns på 

marknaden. Utgångspunkten i att utbud och efterfrågan leder till en konkurrens mellan skolorna 

är tydlig hos rektorerna, dock vill några av rektorerna lyfta fram sin skola som ett komplement på 

skolmarknaden. Samtliga rektorer lyfter även fram sin egen skolas särskilda nisch på denna 

skolmarknad. Vikten av att som skola profilera sig på skolmarknaden var en samstämmig bild hos 

de fyra intervjuade rektorerna. 

Rektor C på skola 3 anser att gymnasieskolan inom kommunen kan liknas vid en skolmarknad:  

”Ja det kan den, det kan man absolut säga. Visst är det en marknad, så är det. Vi är en del 
av det utbudet men jag ser vår skola som ett komplement till andra skolor. Vi har en liten 
speciell nisch som gör att vi är ett komplement”.  

Rektor C anser att gymnasieskolan inom X kommun kan liknas vid en marknad inom vilken 

man som skola är en del av utbudet. Rektor C menar att deras skola är en del av detta utbud men 

att på grund av sin nisch kan skolan mer liknas vid ett komplement på denna marknad. 

Rektor B på skola 2 instämmer med rektor C i synen på gymnasieskolan som en skolmarknad 

inom kommunen, rektor B framhåller sin egen skolas nisch:  

”Ja, det är en marknad. Det finns ett utbud, det finns en efterfrågan. Det finns 
marknadskrafter som styr, det finns en sund konkurrens, det är klart det är en marknad per 
definition. Vi har accepterat det fullt ut och konkurrerar på den marknaden genom att vara 
bra och genom att vara nischade. Det är vårt koncept”. 

Rektor B anser att gymnasieskolan i X kommun kan liknas vid en marknad inom vilken utbud 

och efterfrågan styr. Konkurrensen på skolmarknaden ser rektor B som sund och att en tydlig nisch 

för skolan är att föredra. 
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I enlighet med tidigare rektorer instämmer även rektor A på skola 1 i synen på en skolmarknad 

inom X kommun:  

”Ja, det är en marknad eftersom att det är fritt skolval och allt det där. Det man måste lägga 
krutet på är att etablera skolan på marknaden. Man behöver inte lägga tid på att diskutera 
att skolan är en marknad, så är det bara. Sen kan man ha en egen åsikt. Förbättra den egna 
verksamheten är nyckeln till framtiden. På en marknad måste man hitta en nisch. Vi tjänar 
på att framhäva vår skola som en seriös undervisningsverksamhet. Man måste uppfylla de 
kvalitetsmått som man själv hävdar finns på respektive skola”. 

Att gymnasieskolan kan ses som en marknad behöver enligt rektor A inte diskuteras. Att skolan 

är en marknad ser rektor A som ett faktum som måste accepteras. Att ständigt förbättra 

verksamheten och att hitta en tydlig nisch framhåller rektor A som nyckeln på skolmarknaden. 

Den sista rektorn, rektor D på skola 4:s syn på skolmarknaden inom kommunen är följande:  

”Gymnasieskolan i X kommun kan i allra högsta grad liknas vid en marknad, det tycker jag. 
Vissa elever behöver en lugnare skomiljö och då är en liten skola ett bra komplement till 
stora gymnasieskolor. Vi har en profil på vår skola som kan tilltala många som tycker det 
är kul och intressant med brand och ambulanssjukvård och många som vill bli poliser och 
brandmän. Så länge ingen annan har denna inriktning är vi ett komplement mer än en 
konkurrent. Vi kan aldrig konkurrera med en stor kommunal skola på riktigt, det kan vi 
inte göra så länge vi är såhär små”. 

Precis som de övriga rektorerna anser Rektor D att gymnasieskolan i X kommun kan liknas vid 

en marknad inom vilken profilering av den egna verksamheten är viktig. Rektor D påstår att så 

länge skola 4 är ensamma om denna nisch bör skolan betraktas som ett komplement istället för en 

konkurrent på skolmarknaden.  

Rektorerna anser att gymnasieskolan i X kommun kan liknas vid en skolmarknad och det som 

faller inom ramen för en kvasimarknad. Detta utifrån att både privata och offentliga aktörer verkar 

på marknaden. Den uppstådda konkurrensen mellan skolorna kan ses överensstämma med den 

styrmekanism som är central inom kvasimarknader; konkurrens. Konkurrensen inom 

skolmarknaden kan härledas till utbud och efterfrågan som medför en konkurrens, däribland 

konkurrensen om den tilldelade skolpengen. Den uppstådda konkurrensen om eleverna mellan 

skolorna i X kommun kan också förklaras utifrån konkurrens som social konstruktion där elevens 

skolval bör studeras och där elevens skolval blir reproducerande av konkurrensen på 

skolmarknaden i X kommun. Utifrån de intervjuade rektorernas respektive skolors nisch kan elever 

ses välja respektive inte välja en viss skola. Elever som mottagare av ett erbjudande på 

skolmarknaden i X kommun bör därför inte ses som passiva mottagare. Utifrån sina val bör 

eleverna istället ses som sociala aktörer i konstruerandet och reproducerandet av konkurrens; 

konkurrens som social konstruktion. Mottagaren av erbjudandet det vill säga eleven bör studeras 

istället för avsändaren av erbjudandet; skolan. Denna konkurrens med eleven som aktiv aktör ses 

vara direkt kopplad till skolpengen som varje skola får tilldelad. Inom ramen för en kvasimarknad 

sker finansieringen genom speciellt avsatta pengar för varje elev. Inom skolmarknaden i X kommun 

sker denna tilldelning via skolpengen. 
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Effektivisering utifrån konkurrens om skolpengen 

Den gemensamma bilden som rektorerna förmedlar i intervjuerna är att framväxten av en 

skolmarknad ses som positiv och sund samt att den uppstådda konkurrensen skolor emellan stärker 

den egna verksamheten och aktörerna inom den. Konkurrensen om eleverna däribland utifrån 

skolpengen anser rektorerna gör skolan bättre och bidrar till en ökad medvetenhet bland 

personalen. Konkurrensen mellan skolorna där de skolor som blir utan elever medför utebliven 

skolpeng lyfts också fram. En rektor anser att man som skola kan bli utan elever om man inte är 

medveten om konkurrensen och inte är beredd att utföra sitt arbete på bästa sätt. Kvalitet lyfts 

fram som en viktig konkurrensfördel gentemot andra skolor på skolmarknaden.   

Rektorernas gemensamma syn är att konkurrens på skolmarknaden är bra för verksamheten. 

Rektorerna anser också att konkurrensen om eleverna blivit allt tydligare i processen av att rekrytera 

nya elever följt av erhållen skolpeng.  

Rektor B på skola 2 visar på konkurrensen mellan gymnasieskolor inom X kommun:  

”Jag upplever konkurrensen på skolmarknaden inom X kommun som sund. Jag tycker att 
konkurrensen har inneburit, under de senaste åren bra saker. Jag tycker att de kommunala 
skolorna har steppat upp rejält. Detta utifrån konkurrensen mot friskolorna och internt i X 
kommun”.  

Konkurrensen mellan gymnasieskolorna i X kommun lyfter rektor B fram som sund och att 

konkurrensen mellan skolorna medför positiva effekter i verksamheten. Den rådande 

konkurrensen som rektor B gör gällande innefattar både de kommunala respektive de fristående 

skolorna. 

Rektor D på skola 4 gör också konkurrensen mellan gymnasieskolorna inom X kommun 

gällande: ”Konkurrens är bra, för det gör så att alla måste vara på tårna och vara så bra man 

någonsin kan vara för annars får man inga elever, följt av utebliven skolpeng”. 

Konkurrensen mellan gymnasieskolorna inom X kommun ser rektor D som positiv. Resultatet 

av konkurrensen anser rektor D skärper den egna verksamheten. Konkurrensen visar rektor D har 

sin utgångspunkt i konkurrensen om eleverna på skolmarknaden, en verksamhet utan elever 

medför utebliven skolpeng. Konkurrensen mellan gymnasieskolorna i X kommun påstår rektor D 

kan härledas till skolpengen.  

En av de kommunala rektorerna, rektor A på skola 1 framhåller konkurrensen på 

skolmarknaden:  

”En viss konkurrens är rätt sund kan jag tycka för det skärper oss och det skärper lärarna. 
Jag tänker att vår kvalitet är väldigt god, detta ger oss bra förutsättningar i konkurrensen. 
Jag är inte emot konkurrens, den är sund. Men det är lätt för mig att säga eftersom vi haft 
de förutsättningarna vi har att vi får tillräckligt med elever till oss”. 

Rektor A ser konkurrensen på skolmarknaden som sund och att konkurrensen skärper 

verksamheten. Rektorn framhåller samtidigt skola 1:s förutsättningar baserat på tillräckligt 

elevantal. 
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Rektor C på skola 3 ger följande syn på konkurrensen: ”Jag ser det som väldigt positivt, 

konkurrens är bra”. 

Skola 3:s rektors syn överensstämmer med övriga rektorers syn på konkurrens på 

skolmarknaden inom X kommun, konkurrensen ses som positiv. 

Inom ramen för en kvasimarknad levereras själva varan, i det här fallet utbildning gratis till 

eleven. Utifrån särskilt avsatta pengar tilldelas skolan en särskilt avsatt summa i form av skolpengen, 

detta är även signifikant inom en kvasimarknad. Utifrån detta skapas en konkurrens mellan olika 

utförare, i det här fallet mellan gymnasieskolor i X kommun. Oavsett om skolorna har ett uttalat 

vinstintresse eller inte så uppstår konkurrens mellan skolorna, denna konkurrens kan inom 

gymnasieskolan i X kommun härledas till tilldelningen av skolpengen.  Konkurrens ses som 

styrmekanismen inom kvasimarknader utifrån den tilldelade ersättningen, detta överensstämmer 

till stort med den bild som de fyra rektorerna förmedlar. Konkurrensen om eleverna och i 

förlängningen skolpengen är styrmekanismen på skolmarknaden inom X kommun. 

Skolpengens osäkerhet baserat på elevens fria skolval 

Samtliga rektorer visar på en bild av oförutsägbarhet och svårigheten att ekonomiskt planera 

verksamheten utifrån tilldelningen av skolpengen. Denna situation anser rektorerna baserar sig på 

elevens fria skolval följt av den tilldelade alternativt uteblivna skolpengen. En svårighet att planera 

och organisera verksamheten framhåller rektorerna som ett resultat av detta. Skolpengens betydelse 

lyfter rektorerna fram som centralt för organiseringen av verksamheten. Utmaningen som 

rektorerna ser i tilldelningen av skolpengen är att utifrån elevens val pendlar ersättningen upp och 

ner vilket försvårar planeringen och arbetet. Elevens fria gymnasieval lyfts fram som en central 

faktor för skolorna i syfte att erhålla ekonomiska medel i form av skolpengen. Oförutsägbarhet för 

skolledarna blir resultatet av det fria skolvalet. Den årliga tilldelningen av skolpengen förknippas 

med osäkerhet om både hur mycket verksamheten skall kosta, hur många elever man kommer få 

samt hur mycket pengar man som skola har att förfoga över. Samtliga av de intervjuade rektorerna 

gör denna bild gällande och visar på en problematik i detta. 

Rektor A på skola 1 anser följande:  

”Det blir baksidan av valfriheten för elever givetvis, eleverna går till vissa skolor. Det här 
skiftar mellan åren, så det blir väldigt svårt för många skolor att planera sin verksamhet 
utifrån lärarperspektiv, lokaler inte minst och sådana saker. Konsekvensen kan bli att 
plötsligt står en skola med tomma lokaler därför att elevströmmarna har gått någon annan 
stans. Det är ju ett jätteproblem att man inte kan beräkna vad ens verksamhet kommer att 
kosta. Det blir en överraskning varje år, hur stor blir budgeten baserat på skolpengen”. 

Den årliga utmaningen i verksamheten anser rektor A på skola 1 är elevernas valfrihet. En 

svårighet i planeringen av verksamheten kan härledas till elevens fria skolval. Rektor A menar att 

svårigheten och osäkerheten ligger i organiseringen av verksamheten, om elever väljer att gå på en 

annan skola. Tilldelningen av skolpengen anser rektor A är baserad på elevernas fria val av 

utbildning, en utebliven elev medför utebliven skolpeng. 
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I enlighet med rektor A anser även rektor B att detta dilemma är en utmaning för skolledare:  

”Den stora utmaningen för oss skolledare är att anpassa organisationen efter det här. 
Osäkerheten ligger helt enkelt i vad kommer eleverna att välja? Ett, kommer dem välja min 
skola? Två, vilka av våra program kommer eleverna att välja? Och det bestämmer ekonomi 
och organisation och allt annat egentligen. Eleverna har en väldigt stor makt och ett stort 
ansvar att välja rätt. Det är klart det är en otrygghet när elevernas val styr fullt ut”. 

Rektor B menar att utmaningen är att anpassa verksamheten utifrån elevens fria skolval. 

Osäkerheten menar rektorn ligger i om eleven väljer skola 1 eller inte. Denna osäkerhet baserat på 

det fria skolvalet bestämmer följaktligen ekonomi och organisation inom skolan. Rektor A menar 

att eleverna har en stor makt och att eleverna fullt ut styr de ekonomiska förutsättningarna för 

skolan. 

Osäkerhet kring elevers val och finansieringen av verksamheten via skolpengen gör även rektor 

C gällande: ”Ja, det finns en osäkerhet. Utmaningen är att ersättningen går upp och ner hela tiden. 

Valet som eleverna gör, vilken skola de väljer spelar stor roll och skapar osäkerhet”. 

I enlighet med övriga rektorer anser även rektor C att elevens fria skolval skapar en osäkerhet 

hos skolledare baserat på den tilldelade skolpengen. Att ersättningen baserat på elevernas fria 

skolval ständigt är i förändring lyfter rektor C som problematiskt. 

Skola 4:as rektor gör även osäkerheten kring tilldelningen av skolpengen gällande:  

”Osäkerhet och icke förutsägbarhet baserat på elevens skolval har absolut påverkan och 
betydelse för verksamheten. Men också framförhållningen, när man får reda på saker. 
Skolpengen tilldelas oftast efter det att man satt budget”. 

Rektor D på skola 4 lyfter även osäkerheten i verksamheten utifrån elevens fria skolval samt 

dess påverkan på verksamheten. Att tilldelningen av skolpengen görs efter redan satt budget anser 

rektor D är problematiskt. 

Elevens fria skolval skapar en oförutsägbarhet och osäkerhet hos skolledarna. Detta utifrån den 

skolpeng som tilldelas skolan baserat på varje elevs fria gymnasieval. Inom ramen för 

kvasimarknader tilldelas en speciellt avsatt summa pengar för varje elev. Detta kan liknas vid den 

svenska gymnasieskolan där skolpengen tilldelas för varje respektive elev. Utifrån skolledarnas 

dilemma och ovisshet får elevens val en allt mer central betydelse utifrån tilldelning av ekonomiska 

resurser till skolorna. Inom ramen för en kvasimarknad som skolmarknaden i X kommun kan 

liknas vid är konkurrens en viktig del av marknaden. Genom att se elevens val som centralt för 

skolors finansiering utifrån skolpengen kan den uppstådda konkurrensen mellan skolor härledas 

till eleven som social aktör i konstruerandet och reproducerandet av konkurrens på skolmarknaden 

i X kommun. Det vill säga elevens fria skolval skapar en osäkerhet hos skolorna samt att elevens 

fria skolval medför en konkurrens mellan skolorna på skolmarknaden i X kommun. 
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Omorganisering vid utebliven skolpeng 

Ett återkommande tema i hur rektorer arbetar med fördelningen av skolpengen inom 

verksamheten kan förklaras utifrån åtgärder, åtgärder som rektorer tvingas göra i ett scenario av 

lägre tilldelad skolpeng än budgeterat. Utifrån rektorernas syn på tänkbara åtgärder inom 

verksamheten vid ett scenario av mindre tilldelade resurser än budgeterat återges en samstämmig 

bild. Vid en utebliven skolpeng anpassas och förändras organisationen där grupper av elever slås 

ihop till större grupper för att effektivisera och hushålla med ekonomiska resurser. Även 

situationen för skolans personal menar rektorerna kan påverkas. Detta kan exempelvis ske genom 

förändring och omorganisering av personal inom skolan. Det som rektorerna gör gällande är att 

nedskärning av personal inom verksamheten, däribland av lärare påverkar eleverna i slutänden, 

detta genom minskat särskilt stöd och större elevgrupper. 

Rektor A på skola 1 visar på åtgärder vid utebliven skolpeng:  

”En utebliven skolpeng påverkar väldigt mycket. Jag budgeterar och organiserar ett läsår, 
skulle det försvinna 30 elever på ett år kan jag inte ställa in undervisning i och med det. 
Man får kolla på övriga kostnader, man håller igen när det kommer till inköp av material 
eller andra excesser. Om man har stora elevförändringar kan man som skola tvingas göra 
någon omorganisering mellan terminerna, man slår exempelvis ihop en klass. Det vi får 
göra är att effektivisera kring administrativ personal, vaktmästare och skolledning”. 

En utebliven skolpeng har inverkan på skolverksamhetens förutsättningar anser rektor A. 

Hastiga förändringar i relation till redan budgeterad verksamhet sätter skolan i en situation av 

omorganisering och effektivisering. Detta kan ta sig i uttryck genom att inköp omprioriteras och 

att elevgrupper slås ihop. Rektor A anser även att en effektivisering bland skolans personal kan bli 

resultatet av utebliven skolpeng. 

Skola 2:s rektor gör följande bild gällande: ”Det kan hända att vi behöver slå ihop grupper när 

vi tappar elever i en liten grupp”. 

Rektor B menar att i en situation av utebliven skolpeng kan en omorganisering av elevgrupper 

behöva göras, en effektivisering av verksamheten görs baserat på mindre ekonomiska anslag än 

budgeterat.  

Rektor C på skola 3 pekar även på tänkbara åtgärder och lösningar vid ett scenario av lägre 

tilldelad skolpeng än planerat: ”Utebliven skolpeng medför uppsägningar, man får göra 

förändringar genom att minska personalen som är en stor kostnad. Det skulle leda till större klasser. 

Skolan skulle inte stänga i första hand utan man skulle skära ner på personalen”. 

Utebliven skolpeng anser rektor C skulle medföra uppsägningar och effektivisering inom 

personalen som står för en stor del av verksamhetens kostnad. Rektor C understryker att skolan i 

första hand inte skulle stänga utan att insatser bland personalen skulle behöva göras. 

Rektor D på skola 4 gör följande bild gällande vid utebliven skolpeng: ”Jag skulle i så fall behöva 

se över min bemanning, den är redan slimmad som den är idag. Det kommer kännas i både stort 

och smått men speciellt i det särskilda stödet till eleverna”. 
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Investeringar, bemanning och särskilt stöd till eleverna lyfter rektor D på skola 4 fram som 

tänkbara åtgärder vid utebliven skolpeng, detta trots att verksamheten redan är hårt pressad. Rektor 

D menar vidare att en effektivisering inom personalen utifrån utebliven skolpeng i sin förlängning 

skulle påverka eleverna negativt. 

I en situation av förändring inom en organisation, i det här fallet gymnasieskolan kan man som 

organisation möta denna organisationsprocess utifrån två tänkbara synsätt. Dessa synsätt kan ses 

utifrån två modeller. I en situation av krav på en stramare budget baserat på minskade anslag utifrån 

skolpengen kan kraven på förändring antingen göras i enlighet med livscykelmodellen eller den 

teleologiska modellen. Samtliga rektorers tillvägagångssätt kan liknas vid det som faller inom ramen 

för den teleologiska modellen. Utifrån detta ser rektorerna sig själva som förändringsskapare i 

omorganiseringen där elevgrupper exempelvis slås ihop, personal sägs upp och verksamheten 

effektiviseras. Skolpengen ligger till grund för konkurrensen mellan skolor och leder till att 

skolledare behöver se sig själva som förändringsskapare under förändringsprocesser inom sin 

organisation, exempelvis vid mindre tilldelade resurser i form av skolpengen än budgeterat. Detta 

sker genom innovativt tänkande och en målmedvetenhet hos rektorerna där exempelvis större 

elevgrupper och effektivisering bland personal blir delar av förändringsprocessen. Inom ramen för 

den teleologiska modellen ses rektorn som förändringsskapare utifrån sin förmåga att omorganisera 

organisationen när skolan står inför förändringar, i det här fallet utifrån förändringar som kan 

härledas till skolpengen. Utifrån livscykelmodellen skulle skolledarna se sin skolas ekonomiska 

situation och organisering löpa längs en förutbestämd bana, vars riktning skulle vara direkt omöjlig 

att påverka för rektorerna. Så är dock inte fallet med de fyra intervjuade rektorerna i X kommun, 

utan skolledning och personal ses ta initiativ i en sådan situation. Konkurrensen om skolpengen på 

skolmarknaden leder till att vissa skolor blir utan elever och en omorganisering internt på skolan 

bör göras. Denna situation och förhållningssätt överensstämmer till stort med den bild som de 

intervjuade rektorerna presenterar. 

Marknadsföringsstrategin ”mun-till-mun” i syfte att rekrytera nya elever 

I syfte att rekrytera nya elever använder sig rektorer av olika strategier, däribland marknadsföring. 

Ett tydligt återkommande tema i intervjuerna för hur marknadsföring av skolans verksamhet sker 

är genom ”mun-till-mun” där eleverna spelar en viktig roll i marknadsföringsprocessen för att 

rekrytera nya elever. I syfte att rekrytera nya elever till skolan och därigenom erhålla elevens 

tilldelade skolpeng visar rektorerna på att marknadsföringstekniken ”mun-till-mun” är viktig. 

Genom att elever talar gott om skolan medför detta en positiv bild av skolan vilket genererar 

marknadsföring för skolan. Vissa av rektorerna framhåller denna marknadsföringsteknik i syfte att 

rekrytera nya elever som den främsta och viktigaste marknadsföringskanalen. Att diskutera 

utbildning i termer av en produkt, vilken erbjuds till nya elever gör även rektorer gällande i 

intervjuerna. Rektorerna visar även på bilden av att ett gott rykte bland elever medför en positiv 

spiral, däribland återväxten av nya elever till skolorna. 
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Rektor A på skola 1 gör detta gällande:  

”Det beror på vilken ställning skolan har och dess rykte. Det blir avgörande för hur man 
riktar sin marknadsföring. Vi litar till stor del på ”mun-till-mun-metoden”. Vi vet att vi har 
ett väldigt bra upparbetat rykte. Många föräldrar och elever som gått här är väldigt nöjda 
och vi hoppas att marknadsföring sker även där. Vi använder denna marknadsföring med 
utgångspunkt i att vi har ett gott rykte”. 

Marknadsföringsstrategin ”mun-till-mun” menar rektor A är viktig i syfte att rekrytera nya 

elever. Ett gott rykte bland både elever och föräldrar hoppas rektor A ska tjäna till positiv 

marknadsföring för skola 1. Utifrån vetskapen om att skola 1 har ett gott rykte i X kommun 

används denna typ av marknadsföringsstrategi av skola 1. 

Detta anser rektor C på skola 3: 

”Mycket ”mun-till-mun” såklart. Den största marknadsföringskanalen är genom eleverna 
själva som går här. Där är den största och viktigaste kanalen. Om eleverna trivs ger det 
väldigt mycket. Den tyngsta reklampelaren är eleverna själva och elevernas familjer”. 

Rektor C på en av de två representerade friskolorna i studien framhåller även ”mun-till-mun” 

som en viktig del av skolans marknadsföringsarbete, detta i syfte att rekrytera nya elever. Att 

eleverna trivs ser rektor C som viktigt samt att eleven och elevens familjer är den tyngsta 

reklampelaren för skolan. 

En av de kommunala rektorerna, rektor B på skola 2:s syn på marknadsföring är följande:  

”Vi har ett idrottsligt nätverk ute i landet och inte bara i X kommun. Vi rekryterar 40% av 
våra elever från andra kommuner som hjälper oss med det här. Grunden för all 
marknadsföring är att du har en god produkt, en bra vardagsprodukt som säljer sig själv. 
Gör du det bra säljer det sig mycket själv via ryktet ”mun-till-mun”. Vår grund här på skola 
2 ligger i de idrottsliga nätverken och ”mun-till-mun” och att en generation är nöjd och 
talar om det för nästa”. 

Rektor B anser att ”mun-till-mun” och elevers roll som marknadsförare av skolan är central i 

syfte att rekrytera nya elever. Att den produkt vilken man som skola erbjuder är bra framhåller även 

rektor B. Om man som skola kan erbjuda en bra produkt menar rektor B att marknadsföring av 

skolan sköts av sig själv via gott rykte och marknadsföringsstrategin ”mun-till-mun”. 

Även rektor D på skola 4 visar på att elevers del i marknadsföringen är viktig:  

”Jag måste se till att eleverna pratar gott om skolan. Jag vet att om eleverna jag har lyckas, 
mår bra och trivs på skolan blir det ett rykte som ger skolan återväxt. Vi måste ta hand om 
våra elever så att skolan har ett gott rykte. Det är ”mun-till-mun” som är gällande. Det är 
många elever här som känner andra elever som gått här eller är släkt med någon som gått 
här, det är en naturlig återväxt på det sättet”. 

Rektor D visar på vikten av att elever talar gott om skolan. En verksamhet inom vilken elever 

lyckas och trivs anser rektor D medför en återväxt på sikt. Detta sker bland annat genom att skolan 

tar hand om sina elever. Genom ”mun-till-mun” kan elever föra vidare ett gott rykte om skolan 

vilket genererar tillväxt av nya elever menar rektor D. 



27 
 

Eleven kan ses som en social aktör inom skolan, en aktör som är med i skapandet och 

reproducerandet av konkurrens skolor emellan, detta i enlighet med teorin konkurrens som social 

konstruktion. Istället för att fokusera på avsändaren av ett erbjudande, i det här fallet skolan ses 

mottagaren vara viktigast i reproduktionen och upprätthållandet av konkurrens mellan 

skolmarknadens gymnasieskolor. Utgångspunkten inom konkurrens som social konstruktion är att 

inget kan reproduceras om inte mottagaren av ett erbjudande för vidare konkurrensen på 

marknaden. I det här fallet uppstår konkurrens mellan skolorna i samma sekund som elever 

använder sig av marknadsföringstekniken ”mun-till-mun”. Utifrån detta kan inte eleven endast ses 

som en passiv mottagare av ett erbjudande utan bör ses som en aktiv och social aktör, detta i 

konstruerandet och reproducerandet av konkurrens mellan gymnasieskolorna i X kommun. Olika 

föreställningar om skolorna hos eleverna ger upphov till konkurrens mellan skolorna i X kommun. 

Det skolorna kan göra i syfte att rekrytera nya elever utifrån elevers marknadsföring via ”mun-

till-mun” är att utforma och stärka verksamheten i linje med den bild som man vill att eleverna 

skall föra vidare. Detta tillvägagångssätt kan ses utifrån teorin den teleologiska modellen där 

organisationsmedlemmarna är förändringsskapare. Genom innovation och aktivitet i 

organisatoriska förändringar kan en önskvärd bild av skolan skapas hos eleverna.  

De intervjuade rektorerna framställer utbildningen som en produkt som erbjuds till eleverna. 

Inom ramen för kvasimarknader levereras produkten till kunden gratis. Genom speciellt avsatta 

pengar för kunden finansieras verksamheten, inom gymnasieskolan görs detta utifrån den för varje 

elev tilldelade skolpengen. Konkurrens mellan olika aktörer har en central del inom kvasimarknader 

där gymnasieskolan kan ses utgöra en del. Marknadsföringsstrategin ”mun-till-mun” har därför en 

central del i rekryteringen av nya elever, eftersom eleverna är mottagare av ”produkten” utbildning. 

I förlängningen leder konkurrensen om eleverna till erhållen alternativt utebliven skolpeng. Denna 

bild överensstämmer med den bild rektorerna presenterar. 

Marknadsföring utifrån nisch och profilering 

Ännu ett framträdande tema i de svar som rektorerna angav i fråga om marknadsföringsstrategier 

utifrån elevrekrytering för respektive skola var betydelsen av varje skolas unika nisch i 

konkurrensen med andra skolor på skolmarknaden inom X kommun. Respektive nisch och 

profilering utmärkte en viss skolas särprägel och kan ses tilltala en viss målgrupp av elever på 

skolmarknaden. Något utmärkande för de olika skolorna var att varje skola medvetet reglerade sin 

egen skolas särpräglade nisch gentemot andra skolors nischer inom X kommun. En typ av 

strategiskt utformande av den enskilda skolans nisch görs. Samtliga svar från rektorerna i studien 

visar på att respektive skolas nisch är en viktig strategi i syfte att nå och rekrytera nya elever. 

Konkurrensen om eleverna är samtliga rektorer medvetna om, och utifrån att nischa sin skola mot 

en specifik målgrupp elever kan nya elever rekryteras. Rektorers medvetenhet om andra skolors 

nischer är också tydlig. Rektorerna hävdar att man som skola är mån om sin egen nisch och att 

denna nisch ständigt bevakas gentemot andra skolors nischer inom X kommun. De kommunala 
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skolornas rektorer menar också att kommunens skolors nischer synkas för att tillsammans kunna 

täcka in en så pass stor målgrupp av potentiella elever som möjligt. Trots medvetenheten om att 

profilera sin skola på ett så bra sätt som möjligt för att minska konkurrensen med andra skolor 

anser rektorer att det finns en konkurrens. Rektorerna menar följaktligen att förmågan att nischa 

sig blir avgörande i syfte att rekrytera nya elever. Friskolornas nischer anser respektive 

friskolerektor är relativt smala, detta sett utifrån möjligheten att rekrytera nya elever. Denna smala 

nisch ser dessa skolor som sin konkurrensfördel i syfte att nå en viss målgrupp elever som 

efterfrågar just den utbildningen inom X kommun. 

Rektor A på skola 1 tydliggjorde vikten av sin skolas särpräglade marknadsföringsprofilering i 

konkurrensen med andra skolor på följande sätt:  

”Alla skolor har sina egna nischer. Vi har samhällsprogram och naturprogram, det har 
många andra skolor men vi har våra egna profiler kring både natur och sam. Så länge ingen 
börjar närma sig dessa så är det lugnt. Man bevakar och ser vad andra skolor gör, om de 
gör något speciellt. Vår nisch synkas mot övriga kommunala skolor i kommunen”. 

Skola 1:s rektor uppger att gymnasieskolor i X kommun marknadsför sin egen nisch och 

profilering av utbildning i syfte att tilltala en viss målgrupp elever. Denna nisch och profilering 

bevakas ständigt i relation till andra gymnasieutbildningar samt att skola 1:s nisch samordnas mot 

övriga skolor inom X kommun. 

Rektor B beskriver även skola 2:s särpräglade nisch och betydelsen av den:  

”Precis som våra konkurrenter, vi måste ha en mer nischad produkt än dem. Vi vet vilka 
skolor vi konkurrerar med, det är dem som har våra program. Vi vet att vi har en tydligare 
nisch vilket gör oss till Sveriges största idrottsgymnasium. Det är ingen som har det vare 
sig i X kommun eller i Sverige”.  

Att som skola vara än tydligare nischad än sina konkurrenter lyfter rektor B fram som centralt. 

En medvetenhet om vilka skolor skola 2 konkurrerar med är rektor B väl medveten om. Utifrån 

sin tydliga profil och nisch ses marknadsföringen för skola 2 ske. 

Vidare beskriver rektor B sin skolas relation till övriga kommunala skolor i X kommun, detta 

utifrån skola 2:s utpräglade nisch:  

”Vi kan inte dela upp eleverna mellan oss, de har fria val. Det vi kan göra är att se till att 
det finns ett totalutbud på de elva enheterna, elva skolor så att det ska räcka till alla elever 
i den kullen som skall söka. Men sen är det fri konkurrens inom ramen för det, det vi kan 
göra är att varje skola hittar sin speciella profil så att eleverna vet att kommer man till den 
skolan så får man det, kommer man till någon annan så får man det”.  

Rektor B lyfter fram vikten av att skolor tydligt profilerar sig mot sina potentiella elever så att elever 

vet vilken typ av utbildning de får om de väljer en skola framför en annan. Att som kommunal 

skola synka sina skolas profil mot övriga skolor inom kommunen anser rektor B är viktigt. 

Rektor B uppger att det finns ett samarbete inom kommunen där varje skolas nisch synkas med 

resterande kommunala skolor, detta i enlighet med vad Rektor A påstod: ”Konkurrensen oss 
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emellan är hälsosam, vi löser det genom att prata ihop oss om utbudet sen får var och en vara så 

bra nischad som man kan vara i konkurrensen, i första hand med friskolorna”.  

Att tydligt utforma sin skolas nisch gentemot det övriga utbudet anser rektor B sker inom X 

kommun. 

Följande anser rektor C i synen på marknadsföring av verksamheten: 

”Vi har en egen nisch. Många potentiella elever ”går bara förbi”, dem har inte intresse av 
skola 3 på grund av detta. Eftersom att vår skola är byggd på en ideologi vill vi inte vara 
ute och konkurrera med allt och alla. Då vill man ha elever som är intresserade av just det 
som skolan kan erbjuda. Vår nisch gör så att de potentiella eleverna kanske inte är så många. 
Vi har en liten speciell nisch som gör att vi är ett komplement”. 

Rektor C anser att skola 3 har en så pass smal nisch vilket gör skola 3 unik. Detta innebär enligt 

rektorn att skola 3 kan rekrytera en viss typ av elev som efterfrågar just denna nisch. Majoriteten 

av eleverna på skolmarknaden är inte mål för skola 3:s marknadsföringsprofilering utifrån skolans 

smala nisch, baserad på en ideologi. 

Skola 4:as rektor anser följande om skolans nisch och profilering: ”Vi har akutprofil som kan 

tilltala många som tycker det är kul med brand och ambulanssjukvård och många som vill bli poliser 

och brandmän, ambulanssjukvårdare”. 

Rektor D på skola 4 menar att det finns konkurrerande utbildningar inom kommunen, dock 

menar rektorn att skola 4 har en egen nisch för en viss typ av elev. 

Att vara nischad menar samtliga rektorer är viktigt i syfte att rekrytera nya elever och vara 

konkurrenskraftig mot övriga skolor i X kommun. Förändringsprocesser inom en organisation, 

exempelvis i utformningen och anpassningen av sin skolas nisch kan ses utifrån den teleologiska 

modellen. Organisationsmedlemmarna inom skolan ses som förändringsskapare inom 

organisationen. Genom att anpassa sin skolas nisch, synka sin skolas nisch gentemot andra skolor 

och bevaka andra skolors nischer visar på en målmedvetenhet i strategin för att profilera sin egen 

skola. I utformandet av sin nisch krävs innovationsförmåga och aktivt handlande av 

organisationsmedlemmarna, detta görs till stor del av rektorerna. Denna situation påvisar de 

intervjuade rektorerna utifrån profileringen av gymnasieskolorna i X kommun, detta i en ständigt 

pågående konkurrens om eleverna gymnasieskolor emellan. 

Trots rektorers arbete med en skolas nisch behöver mottagaren av erbjudandet studeras, 

erbjudandet kan likställas med utbildning. Elever bör inte ses som passiva mottagare utan som 

sociala aktörer i konstruerandet av konkurrens mellan gymnasieskolor i X kommun. Skolorna 

utformar sina nischer för att rekrytera elever, där rekryteringen i sin tur medför ekonomiska medel 

i form av skolpengen för att bedriva verksamheten. Eleven har sitt fria skolval och väljer den skola 

som tilltalar eleven. Utifrån dessa val försöker rektorer utforma en skolas eller programs nisch för 

att tilltala just den eleven. Elevens fria val medför en konkurrens mellan olika nischade skolor och 

utbildningar inom X kommun. Därav bör profileringen av gymnasieskolor i X kommun och den 

uppstådda konkurrensen om eleverna, samt i förlängningen konkurrensen om skolpengen ses på 

följande sätt. Det vill säga att eleverna inte är passiva mottagare på skolmarknaden utan sociala 
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aktörer i konstruerandet av konkurrens; detta i enlighet med teorin konkurrens som social 

konstruktion. 

Vinnare och förlorare utifrån tilldelningen av skolpengen 

Ett återkommande tema i intervjuerna utifrån skolpengens betydelse för verksamheten är att 

skolpengen som resursfördelningsinstrument är direkt avgörande för finansieringen av skolan och 

en del i skapandet av konkurrens. Skolpengen är den enda inkomsten som skolor har, detta 

tydliggörs också av rektorerna som menar att skolpengen helt och fullt finansierar verksamheten. 

Skolpengen tilldelas årsvis och en erhållen skolpeng ger större ekonomiska förutsättningar i 

bedrivandet av verksamheten respektive utebliven skolpengen ger begränsade ekonomiska resurser 

för verksamheten. Konkurrensen på skolmarknaden mellan gymnasieskolorna inom X kommun 

kan ses som ett resultat av konkurrensen om skolpengen. Rektorerna framhåller att skolpengen ger 

upphov till konkurrens, en konkurrens som tydligt medför vinnare och förlorare. Den skola som 

blir utan elever blir per automatik utan skolpeng.  

Rektor A på skola 1 visar på skolpengens betydelse som del i finansieringen av 

skolverksamheten:  

”Det är en förutsättning för vår verksamhet, det går inte att säga något annat. Skolpengen 
är den enda inkomst vi har, den betyder allt. Det är klart skolpengen har en del i 
konkurrensen, eftersom att skolpengens natur är sådan att så fort du får eleven får du 
pengen annars får du den inte. Så det är klart att den som får eleven eller eleverna är ju 
vinnarna någonstans. Och omvänt då, de som inte får eleverna blir ju förlorare eftersom 
att de tappar så mycket finansiering”. 

Skolpengen är en förutsättning för skolans verksamhet anser rektor A. Detta utifrån att 

skolpengen är den enda inkomst skolan har. Rektor A menar vidare att skolpengen har en del i 

konkurrensen på skolmarknaden. Skolpengen medför vinnare och förlorare anser rektor A, baserat 

på den som erhåller respektive den som inte erhåller skolpengen. 

Rektor B på skola 2 anser följande om skolpengen: ”Skolans ekonomi är ett nödvändigt ont, 

skolpengen är vår enda inkomst. Den skola som eleven väljer får ett ekonomiskt tillskott och 

motsatsvis givetvis”. 

Eftersom skolpengen är skolans enda inkomst menar rektor B att den är avgörande för 

verksamheten. Rektor B gör bilden av vinnare respektive förlorare gällande utifrån tilldelad 

respektive utebliven skolpeng, baserat på elevens fria skolval. 

Rektor C ger uttryck för följande rörande skolpengens betydelse: ”Skolans ekonomi är helt 

beroende av skolpengen, den finansierar verksamheten”. 

I samklang med tidigare rektorer och deras syn på skolpengen så är synen densamma hos rektor 

C på skola 3. Skolans ekonomi är helt beroende av skolpengen i syfte att bedriva skolverksamhet. 

Även rektor D:s syn på skolpengens betydelse överensstämmer med övriga rektorer: ”Skolans 

ekonomi är väldigt avgörande på den programersättning som man får, pengarna påverkar 

verksamheten i allra högsta grad”. 
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Rektor D menar att tilldelningen av skolpengen är avgörande för skolans ekonomi samt att 

skolpengen i stor omfattning påverkar verksamheten. 

Rektorerna visar på skolpengens betydelse och att skolpengen fullt ut finansierar skolans 

verksamhet samt att en konkurrens mellan gymnasieskolor uppstår utifrån detta. Den bild som de 

fyra rektorerna förmedlar där skolpengen har en central betydelse överensstämmer till stort med 

vad som faller inom ramen för en kvasimarknad. Precis som skolmarknaden inom X kommun har 

hierarki och planering av verksamheten som styrmekanismer ersatts med konkurrens som 

styrmekanism. Denna studie baserar sig på svaren från två kommunalt styrda skolor och två 

friskolor. Dessa gymnasieskolor faller även inom ramen för de aktörer som rör sig inom en 

kvasimarknad, dessa kan både ha vinstdrivande respektive icke-vinstridande intressen. Samtliga 

skolor uppger att skolpengen har en direkt avgörande betydelse för att kunna bedriva 

verksamheten. Eleverna gör ett fritt skolval och den skola som eleven väljer får den tilldelade 

skolpengen, respektive den som inte får eleven får inte del av pengarna. Detta system kan ses utifrån 

en kvasimarknad där varan eller tjänsten, i det här fallet utbildning ges gratis till kunden, det vill 

säga eleven. Finansieringen inom en kvasimarknad sker genom specifikt tilldelade pengar som i det 

här fallet genereras från varje respektive elev tilldelade skolpeng. Tilldelning av skolpengen leder 

till en konkurrens mellan olika utförare, det vill säga gymnasieskolor i X kommun. Konkurrens ses 

ha en central del inom en kvasimarknad, där konkurrensen till stor del baserar sig på en särskild 

tilldelade ersättning. Denna typ av marknad överstämmor med den bild av skolmarknaden som de 

fyra rektorerna presenterar. Skolpengens betydelse för verksamheten medför i och med detta en 

problematik, den hårda konkurrensen skolor emellan leder per automatik till vinnare och förlorare. 

De skolor som får eleverna får elevernas tilldelade skolpeng. 

Eleven i centrum 

Genomgående för hur rektorerna ser på finansieringen av verksamheten utifrån skolpengen så ges 

en samstämmig bild; utgångspunkten bör vara att eleven är i fokus. Den återkommande bilden som 

ges av den intervjuade rektorerna är att den grundläggande verksamheten är undervisningen och 

att eleven står i centrum för denna. Rektorerna anser också att svaga elever skall tilldelas de 

ekonomiska resurser som krävs. Även lärarens roll lyfter rektorerna fram som central för 

finansieringen via skolpengen, detta utifrån att eleven skall få det som den har rätt till. 

En av rektorerna anser att genom att satsa på eleverna kan detta medföra en positiv uppåtgående 

spiral i verksamheten. Det som rektorerna anser är prioriterat att finansiera inom skolverksamheten 

kan som tidigare nämnts härledas till; eleven i fokus. Det vill säga att de tilldelade ekonomiska 

resurserna i form av skolpengen på ett eller annat sätt skall tillfalla eleven inom verksamheten. 

Rektor A på skola 1 visar tydligt på detta: ”För mig är skolpengen kopplad till undervisning 

någonstans. Vår grundläggande verksamhet är undervisningen. Den typen av skolutveckling kan 

generera ännu bättre resultat, det kan ses som en positiv spiral”. 
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Kopplingen mellan skolpengen och undervisningsverksamheten gör rektor A gällande, detta 

utifrån rektorns övertygelse att undervisningen är skolans grundläggande verksamhet. Vidare 

menar rektor A att en verksamhet som satsar på undervisningen för elever kan generera bättre 

resultat och vara en del i skapandet av en positivt uppåtgående spiral. 

Följande anser rektor D som viktigaste att finansiera i verksamheten:  

”Elevhälsa och särskilt stöd tycker jag är det absolut viktigaste, exempelvis sjuksköterska, 
kurator, läkare och psykolog. I mitt ansvar som rektor skall vi ge särskilt stöd trots att man 
inte har ”en diagnos på pappret” utan vi skall göra extraanpassningar till eleverna, då måste 
jag ha resurser till det”. 

Att som skola kunna finansiera elevhälsa och särskilt stöd lyfter rektor D fram som särskilt 

viktigt. Att som rektor kunna se elevers behov och tillmötesgå dess framhåller rektor D också som 

viktigt. Förutsättningar för detta sker genom ekonomiska prioriteringar. 

Rektor C på skola 3 anser följande i synen på skolpengens användningsområden i skolan:  

”Det som måste finansieras om vi skall kunna bedriva den verksamhet som vi vill så är det 
löner och specialkompetens. Detta för att eleven skall få det som den har rätt till. Jag tror 
att det är två viktiga bitar som måste till för att eleven skall få det som den har rätt till, vi 
behöver bra lärare och specialkompetens”. 

Precis som de två tidigare nämnda rektorernas syn på vad skolpengen skall användas till är synen 

samstämmig. Rektor C menar att eleven har rätt till en bra undervisning och att tilldelningen av 

skolpengen skall finansiera detta mål. Att uppnå målet anser rektor C sker genom bra lärare och 

specialkompetens.  

Rektor B på skola 2 anser precis som övriga rektorer att skolpengen skall tjäna följande syfte:  

”Det är solklart, det är själva undervisningen och att anställa bra lärare. Det är ju alltid prio 
ett. Det är egentligen det allt handlar om, allt annat är bisaker. Vad är det allt börjar med; 
en viss elev i en viss ålder. Vad behöver en elev? Ett klassrum och skolmaterial”. 

Undervisningen och möjligheten att anställa bra lärare framhåller rektor B. Vidare menar rektor 

B att övriga utgifter och verksamheter är sekundära i förhållande till elevens förutsättningar för en 

välfungerande skolgång. 

Inom ramen för kvasimarknader levereras som tidigare nämnt varan eller tjänsten gratis till 

kunden, det vill säga eleven. Eftersom att konkurrens ses vara en så pass tydlig styrmekanism på 

skolmarknaden, och att elevens val ger upphov till konkurrensen mellan skolorna får eleven en 

betydande roll. Konkurrens sett som social konstruktion visar på mottagaren av erbjudandet, det 

vill säga elevens centrala roll i skapandet av konkurrens mellan skolor.  Att se eleven som främsta 

förbrukare av skolans tilldelade ekonomiska resurser i form av skolpengen gör eleven till en social 

aktör i konstruerandet och reproducerandet av konkurrens mellan skolorna. Genom att satsa 

ekonomiskt på eleven inom verksamheten blir eleven i fokus för hur skolverksamheten utformas 

och hur fördelningen av skolpengen internt sker på skolan, detta utifrån att eleven och lärandet ses 
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som det primära hos rektorerna. Att eleven är i fokus inom verksamheten tillskriver per automatik 

eleven egenskapen som reproducent av konkurrens utifrån den tilldelade skolpengen.   

Skolpengen och medförd problematik på skolmarknaden 

Något som är utmärkande i svaren från rektorerna i deras syn på problematiken kring en 

skolmarknad och konkurrensen om skolpengen inom X kommun kan förklaras på följande sätt.  

En av de kommunala rektorerna och de båda friskolerektorerna som är representerade i denna 

studie anser att konkurrensen på skolmarknaden inom X kommun inte sker på lika villkor utan att 

friskolorna respektive de kommunala skolorna favoriseras i detta system.  Bilden som 

friskolerektorerna återger överensstämmer med varandra. Den bild som den kommunala rektorn 

återger skiljer sig tydligt gentemot den bild som friskolerektorerna förmedlar. De båda 

ståndpunkterna står emot varandra, dock överensstämmer synen på kommunens yttersta ansvar 

för eleverna i X kommun.  

De tre rektorerna anser att konkurrens finns på skolmarknaden, dock anser dem att denna 

konkurrens inte sker på lika villkor. Friskolerektorerna anser att de kommunala skolorna favoriseras 

i det här systemet samtidigt som den kommunala rektorn anser det motsatta. Samtliga rektorer 

anser att konkurrens bör ske på lika villkor, men att så inte är fallet på skolmarknaden i X kommun. 

Den kommunala rektorn lyfter dilemmat om vinster i en skattefinansierad verksamhet, där 

överbliven skolpeng plockas ut som vinst av friskolorna. Detta är den kommunala rektorns 

exempel på att konkurrensen på skolmarknaden inom X kommun inte sker på lika villkor. 

Friskolerektorerna lyfter bland annat att friskolorna inte blir behandlade på ett likställt sätt på 

skolmarknaden, där exempelvis beslut kring ekonomiska anslag i form av skolpengen inte 

motiveras. En av friskolerektorerna delar dock samma bild som den kommunala rektorn i synen 

på att de kommunala skolorna har det yttersta ansvaret för eleverna inom kommunen.  

Detta anser rektor B på skola 2:  

”Jag tycker det är fel att man skall kunna plocka stora vinster ur en skattefinansierad 
verksamhet om man inte väldigt tydligt kan motivera det utifrån kvalitet, att deras skolor är 
så mycket bättre än våra kommunala skolor. Det landar i kommunens knä. När det inte går 
bra då skjuter man över det på kommunen och när det går bra plockar man vinster. Det är 
ju det här med villkor, det här med vinster i välfärden. Jag kan tycka att det gått lite för 
långt, att friskolorna i mina ögon favoriseras i det här systemet. Man har väldigt mycket 
rättigheter med betydligt färre skyldigheter än vad de kommunala huvudmännen har. 
Kommunala huvudmannen är alltid sista instans som skall rädda en elev. Jag är för en 
konkurrens men det skall vara på lika villkor och det bedömer jag att den inte är i alla delar 
idag”. 

Rektor B anser att det är fel att friskolorna ges möjlighet att erhålla stora vinster ur en 

verksamhet finansierad av skattemedel. I så fall anser rektor B att detta bör motiveras med en allt 

mer högkvalitativ utbildning given av friskolorna gentemot de kommunala skolorna. Rektor B 

problematiserar friskolornas uteblivna ansvar på skolmarknaden och förklarar att de kommunala 

skolorna slutligen får ta det fulla ansvaret för X kommuns elever. Rektor B menar att friskolorna 
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favoriseras i systemet där överbliven skolpeng kan plockas ut som vinst. Rektorn menar att 

friskolorna har många rättigheter men betydligt färre skyldigheter. Konkurrensen inom X 

kommuns anser rektor B är bra men att konkurrensen bör ske på lika villkor. 

En av friskolerektorerna, rektor C på skola 3 ger följande bild gällande:  

”Det är en tuff marknad. Den är villkorad, villkorad av en huvudman som är X kommun. 
Kommunens skolor har en ”gräddfil. Vi märker att det är en tuff marknad på grund av att 
vi inte riktigt har samma förutsättningar, däribland ekonomiska, på grund av detta blir den 
tuff. Vi spelar inte på samma villkor. Kommunen har ett uppdrag till skillnad från oss 
friskolor. Kommunen har ett uppdrag att ta hand om alla elever som kommer hit. Ifall vi 
skulle stänga ner alla friskolor så kvarstår deras uppdrag. Vi kan slå igen vår skola och då 
har vårt uppdrag slutat men det kan inte kommunen göra”. 

Rektor C menar att skolmarknaden är tuff inom X kommun och att den styrs till förmån för de 

kommunala skolorna. Olika förutsättningar för att bedriva verksamheten däribland utifrån 

ekonomiska förutsättningar menar rektor C försvårar arbetet. Rektor C gör dock samma bild 

gällande som rektor B utifrån att de kommunala skolorna har det slutgiltiga ansvaret för eleverna i 

X kommun.  

Rektor D på skola 4 presenterar en samstämmig bild med rektor C:  

”Jag tycker inte att friskolor blir behandlade på ett schysst sätt av kommunen, det kan 
hämma. Ibland kan jag undra om vi friskolor får reda på allting som händer, får vi reda på 
varför man grundar skolpengen på det sätt man gör. Det känns som om att vi hela tiden 
måste vara på vår vakt för att se till att vi inte blir lurade”. 

Friskolorna blir inte behandlade på ett bra sätt anser rektor D. Detta utifrån att konkurrensen 

mellan friskolor och kommunala skolor på skolmarknaden inte sker på lika villkor. En oro över att 

som friskolerektor inte få ta del av information rörande exempelvis tilldelningen av skolpengen gör 

rektor D gällande. Vidare menar rektorn att friskolorna ständigt måste vara på sin vakt för att inte 

gå miste om information. 

Den rådande konkurrensen mellan skolor utifrån skolpengen på skolmarknaden i X kommun 

faller som tidigare nämnt inom ramen för en kvasimarknad. På den typen av marknad finns olika 

utförare, i denna kontext skolor. Dessa utförare kan både vara vinstdrivande eller icke-

vinstdrivande. Utifrån den bild som den kommunala rektorn förmedlar kan friskolorna inom 

kommunen ses som vinstdrivande, detta utifrån att den tilldelade skolpengen plockas ut i form av 

vinst. Den bild som friskolorna förmedlar i synen på att konkurrens inte sker på lika villkor kan 

delvis ses strida mot definitionen av en kvasimarknad. Detta beroende på att kvasimarkander skall 

ha konkurrens som styrmekanism och inte hierarki och planering, vilket är den bild som friskolorna 

tycks göra gällande. Detta baserat på att konkurrensen på skolmarknaden i X kommun inte sker på 

lika villkor utan att de kommunala skolorna ses ha fördelar som inte friskolorna kan ta del av. 
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Oro för framtiden 

Ännu ett återkommande tema hos rektorerna är oron kring vad framväxten av skolmarknaden på 

sikt kan leda till, detta i relation till skolpengen. Rektorerna presenterar olika scenarion, dock alla 

med en sak gemensamt; oron för hur skolmarknaden kan utvecklas i en för rektorerna felaktig 

riktning. Samtliga scenarion beskriver en skolmarknad där något centralt i verksamheten kan ta 

skada; exempelvis att mindre skolor slås ut av större koncerner med större ekonomiska 

förutsättningar, att marknadstänk går före kunskapsförmedlande eller att elever blir en allt för 

mäktig aktör i konkurrensen mellan skolor och i tilldelningen av skolpengen. Två av tre rektorer 

visar tydligt på att skolmarknaden ännu inte befinner sig i dessa situationer men att framtida 

konkurrens, skolpeng och skolmarknad kan möta dessa utmaningar. 

Rektor B på skola 2 presenterar ett tänkbart scenario ifall utvecklingen av skolmarknaden går 

för långt: ”Blir det för mycket marknadstänk runt en skola så är det inte bra, då tar det fokus från 

det vi borde syssla med; kunskapsuppdraget och det sociala uppdraget för eleverna. Jag upplever 

att vi inte är där än, det gäller nog att hitta en balans i det här”. 

Rektor B menar att ett allt för tydligt fokus på skolmarknad på sikt kan skada verksamheten. 

Detta kan innebära en omprioritering av det ursprungliga kunskapsuppdraget till förmån för andra 

mål. 

Rektor C på skola 2 beskriver sin oro inför framtiden:  

”De stora koncernerna blir bara större och större, De köper upp väldigt många skolor. Det 
gör så att vi små skolor får det allt svårare i konkurrensen. De stora koncernerna har även 
större ekonomiska tillgångar utöver skolpengen vilket gör dem mindre sårbara”. 

En problematik kring stora koncerners användning av större ekonomiska tillgångar än endast 

skolpengen ser rektor C som oroväckande. Detta skulle göra de större koncernerna än mindre 

sårbara. En skolmarknad inom vilken de stora koncernerna skulle bli allt större skulle medföra en 

problematik. 

Rektor A på skola 1 lyfte en tänkbar framtida problematik. 

”Det finns en jätterisk med det här. De som köper tjänsten, hur mycket inflytande de 
kommer få på marknaden. Indirekt kan dem få en enorm betydelse, att eleverna blir en 
kraft som kan säga: ”får jag inte det här byter jag skola, om ni inte anpassar er efter mig. 
Utifrån vårt perspektiv har det inte varit ett stort problem hittills”. 

Eleverna som är mottagare av tjänsten utbildning menar rektor A kan spela en betydande roll i 

framtiden, detta utifrån elevernas inflytande på skolmarknaden. En skolmarknad där eleven kan 

handla utifrån sin dominerande ställning gentemot skolor kan ge upphov till en problematik på 

skolmarknaden. Om eleven ges möjlighet till att göra särskilda anspråk på skolor anser rektor A att 

skolmarknaden och tilldelningen av bland annat skolpengen gått för långt. 

I en situation där stora koncerner skulle äga större delen av skolmarknaden kan den rådande 

konkurrensen inom den svenska skolmarknaden hotas, detta utifrån att konkurrensen uteblir och 

att skolpengen per automatik istället skulle tillfalla ett fåtal större aktörer på marknaden. Ett 
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scenario av att stora koncerner med större ekonomiska resurser än endast skolpengen skulle kunna 

skada konkurrensen skolor emellan. Inom ramen för en kvasimarknad medför skolpengen 

konkurrens, men en marknad med ett fåtal aktörer som en av rektorerna beskriver skulle kunna 

medföra en minskad konkurrens och större vinster för ett fåtal antal aktörer. 

Eleven kan i enlighet med teorin konkurrens som social konstruktion ses vara en social aktör i 

konstruerandet av konkurrens mellan skolor. Genom sitt handlande och sina val att antingen gå på 

respektive inte gå på en skola sätts skolor i beroendeställning till elever, detta eftersom att elever 

genererar pengar i form av skolpengen. En skolmarknad där eleverna ses som konstruktörer av 

konkurrens kan i sin förlängning bli problematisk menar skolledaren i X kommun. En 

gymnasieskola där elevens dominerande ställning missbrukas kan skada och begränsa skolors 

verksamhet. Missbrukande av vetskapen om att elevens val är direkt avgörande för tilldelningen av 

skolpengen kan ses som problematiskt och utmanande i framtiden. 

En mättad marknad 

Ett sista tema som rektorerna framhöll som centralt utifrån den problematik som skolmarknaden 

kan medföra, utifrån konkurrens i relation till skolpengen var att skolmarknaden är mättad på 

skolor. De tre rektorerna anser att marknaden inom X kommun är mättad och att ytterligare skolor 

inom X kommun skulle kunna medföra att någon skola skulle behöva avsluta sin verksamhet. Detta 

utifrån att antalet potentiella elever inom X kommun redan är täckta. Rektorerna anser att 

skolmarknaden med största sannolikhet kommer se ut som den gör inom X kommun under den 

närmsta framtiden samt att antalet elevplatser kommer bli utmanande att fylla i ett scenario av flera 

skolor. 

Rektor D på skola 4 visade tydligt på detta:  

”Man litar på att skolinspektionen som ger tillstånd till en skola att starta, att dem gör en 
rättvis bedömning så att det inte blir, det får inte bli inflation i skolor. För många skolor 
oavsett om det är kommunala eller fristående, det blir inte bra för eleven. Jag känner att det 
måste finnas representativa val men inte för många för eleven. Utifrån det underlag vi har 
i kommunen idag så tycker jag att det inte kan bli fler skolor. Om det blir en till skola måste 
någon annan skola stänga och det tycker inte jag är den rätta lösningen”. 

Rektor D menade att skolinspektionens bedömning för att nya skolor skall få öppna är av största 

vikt. Allt för många skolor inom X kommun skulle kunna medföra en inflation av skolor. Eleverna 

måste få bra alternativ att välja mellan och i ett scenario av ytterligare skolor skulle någon skola 

behöva stänga menade rektor D. 

Den syn som rektor A har överensstämmer med rektor D:  

”Jag tror att vi kommer se en stabilisering någonstans, jag tror inte vi kommer få fler 
friskolor i X kommun. Marknaden är någonstans mättad. Vi kommer ha den här profilen 
och segmentet på marknaden. Jag tror att det blir en mer stabilisering. Att fylla antalet 
elevplatser blir utmanande om det är för många gymnasieskolor inom X kommun”. 
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Rektor A på skola 1 tror att en stabilisering på skolmarknaden i X kommun kommer ske. Det vill 

säga att marknaden är mättad. Rektor A lyfter även den framtida utmaningen i att fylla antalet 

elevplatser på gymnasieskolorna inom X kommun. 

Rektor B på skola 2 anser följande: ”Antalet elevplatser på gymnasier i X kommun är för många 

ställt mot antalet potentiella elever”. 

Rektor B menar att antalet elevplatser är i dagsläget för många i relation till antalet potentiella 

elever inom X kommun.  

En kvasimarknad likt skolmarknaden inom X kommun bygger på konkurrens, där konkurrens 

är styrmekanismen. En tydlig och hård konkurrens kan ses råda på skolmarknaden i X kommun, 

detta utifrån att skolor riskerar att behöva stänga om flera tillkommer. Detta på grund av att antalet 

potentiella elever inte kan täcka samtliga elevplatser. Denna situation riskerar i sin förlängning 

medföra att skolor inte fyller sina elevplatser och på grund av detta får mindre ekonomiska resurser 

än budgeterat, detta utifrån tilldelningen av skolpengen. Behovet av att slå ihop grupper och göra 

kraftiga nedskärningar inom verksamheten blir följaktligen lösningen. 

Analys av intervjuer 

Analysverktygen har använts som ett teoretiskt ramverk för inom vilket analys av insamlad data 

genomförts. Begreppen och teorierna har varit del av den tematiska analysen. Analysverktygen har 

använts i syfte att behandla insamlat material som rör skolpeng, skolmarknad och konkurrens.  

Analysverktygen har använts för att belysa hur skolan möter ekonomiska och organisatoriska 

förändringar inom verksamheten, detta utifrån livscykelmodellen och den teleologiska modellen. Dessa två 

teoretiska utgångspunkter har använts för att visa på rektorers förhållningssätt i processer av 

förändringar, både ekonomiska och organisatoriska inom skolverksamheten. Exempelvis vid 

minskade antal elever som i sin förlängning medför utebliven skolpeng krävs effektivisering och 

omstrukturering av arbetet. Den teleologiska modellen har utifrån detta använts för att beskriva 

organisationsprocesser när skolan står inför förändringar och hur organisationsmedlemmarna 

förhåller sig i denna process. 

I synen på att gymnasieskolan i X kommun kan liknas vid en skolmarknad inom vilken 

konkurrens är styrmekanismen, samt att visa på gymnasieskolans aktörers intressen har 

kvasimarknader använts som förklaringsmodell. Utbud och efterfrågan som i sin tur medför en 

konkurrens kan förklaras utifrån vad som faller inom ramen för en kvasimarknad. Även 

gymnasieskolans finansiering utifrån skolpengen har förklarats med hjälp av begreppet 

kvasimarknad. Utifrån tilldelningen av skolpengen har kvasimarknad som förklaringsmodell använts 

för att visa på att utbud och efterfrågan medför konkurrens på skolmarknaden i X kommun, samt 

att skolpengens tilldelning skapar konkurrens mellan skolorna. Vikten av konkurrens och dess 

positiva inverkan på marknaden förklaras även utifrån detta begrepp. 

Konkurrensen som uppstår på skolmarknaden utifrån skolpengen har förklarats utifrån att 

eleven inte skall ses som en passiv mottagare av erbjudandet utbildning, det vill säga eleven bör 
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istället ses som en social aktör i konstruerandet och reproducerandet av konkurrens mellan skolor. 

Detta i enlighet med analysverktyget konkurrens som social konstruktion. Elevens makt på 

skolmarknaden utifrån det fria skolvalet tillskriver eleven till stor del skulden för den uppstådda 

konkurrensen mellan skolor. Konkurrens som social konstruktion blev utifrån detta en central teori i 

studien, och hur denna konkurrens kan härledas till skolpengen. 

Studiens teoretiska utgångspunkter i form av begrepp och teorier har varit användbara i 

analysprocessen. Modellerna och teorierna har kunnat behandla det insamlade materialet. Studiens 

teori kan ses som användbar utifrån att samtliga analysverktyg kan appliceras på olika typer av 

organisationer, aktörer och marknader. Inom ramen för finansieringen av skolan utifrån 

skolpengen som resursfördelningsinstrument har dessa teorier varit användbara i syfte att behandla 

materialet. 

Sammanfattning av analysresultat 

Utifrån analysen av det insamlade materialet från intervjuerna framstår vissa resultat och slutsatser 

där skolpengen ses som del i reproduktionen av konkurrens på skolmarknaden.  

Gymnasieskolan i X kommun faller inom ramen för vad som menas med en kvasimarknad. Detta 

utifrån att konkurrens ses som styrmekanismen på denna marknad och att konkurrens har en 

central roll mellan gymnasieskolorna i X kommun, detta utifrån den tilldelade skolpengen. Utifrån 

insikten att den skola som blir utan elever, per automatik blir utan skolpeng blir konkurrensen 

mellan skolor tydlig. Både privata och offentliga aktörer verkar på skolmarknaden i X kommun, 

detta både med vinstdrivande och icke-vinstdrivande intressen, detta motiverar faktumet att X 

kommun kan förklaras utifrån en kvasimarknad. 

Skolpengens betydelse för ekonomin inom gymnasieskolorna ses ha en betydande del i 

skapandet av konkurrensen, detta utifrån skolpengens avgörande betydelse i finansieringen av 

verksamheten. Konkurrensen på skolmarknaden i X kommun anser rektorerna är positiv, utbud 

och efterfrågan medför en konkurrens som är sund och som ökar effektiviseringen inom 

verksamheten.  

Konkurrensen om skolpengen kan ses utifrån att elevens fria skolval ger upphov till 

konkurrensen mellan gymnasieskolorna i X kommun. Eleven bör inte ses som en passiv mottagare 

i denna process utan som en social aktör i konstruerandet och reproducerandet av konkurrens, 

detta utifrån teorin; konkurrens som social konstruktion. Elevens fria val medför konkurrens mellan 

skolorna i tilldelningen av ekonomiska resurser i form av skolpengen. Denna konkurrens och 

elevens fria skolval medför en osäkerhet hos skolledarna i den ekonomiska planeringen och 

organiseringen av verksamheten. Organisatoriska förändringar inom skolan kan ses behöva göras 

vid minskade ekonomiska anslag i form av skolpengen. Omorganisering av personal och 

elevgrupper visar på den teleologiska modellen hos de intervjuade skolledarna där egenskaper så som 

innovationsförmåga och aktivitet är önskvärda egenskaper i en organisatorisk förändringsprocess.  
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Skolpengens betydelse för att bedriva verksamheten är direkt avgörande och förklarar den 

uppstådda konkurrensen om eleverna i X kommun, med elever följer pengar. Konkurrensen mellan 

skolorna sker dock inte på lika villkor anser rektorerna, ekonomiska förutsättningar och skolors 

ansvar skiljer sig åt mellan friskolor respektive de kommunala skolorna i X kommun. 

Skolans rykte och att elever talar gott om skolan är en samstämmig bild som tydligt framgår i 

intervjuerna, detta bör ses utifrån eleven som social aktör i konstruerandet och reproducerandet av 

konkurrens på skolmarknaden. Genom ”mun-till-mun” sker den bästa marknadsföringen av 

skolorna anser rektorerna. 

En förmåga att som skola nischa sig på skolmarknaden lyfts fram som viktigt i konkurrensen 

med andra skolor. Elevens fria val kan rektorerna inte styra över, men en tydlig nisch kan medföra 

att eleven väljer en specifik skola vilket medför ekonomiska resurser till skolan, detta i form av 

skolpengen. Utbud och efterfrågan leder till konkurrens på skolmarknaden i X kommun. 

Konkurrensen om skolpengen anser dock rektorerna är bra och stärker den egna verksamheten, 

konkurrensen medför positiva effekter och en ökad effektivitet.  

Det samtliga rektorer anser är att skolpengen skall återgå till eleven inom ramen för 

verksamheten. Det som rektorerna anser är viktigast i finansieringen av verksamheten är att se till 

elevens behov, eleven skall vara i fokus. Detta kan härledas till eleven som social aktör i skapandet 

av konkurrens, detta utifrån elevens maktposition gentemot skolor utifrån det fria skolvalet och 

den medföljande skolpengen. 

En oro påvisas hos rektorerna över hur skolmarknaden kan ta sig i uttryck. Exempelvis om 

enskilda aktörer tar över skolmarknaden, eller om elevers maktposition gentemot skolor stärks på 

skolmarknaden detta utifrån sitt skolval, alternativt om kärnverksamheten börjar ta skada av ett allt 

för aggressivt marknadstänk. Denna oro ser skolledarna i sin förlängning står i relation till 

konkurrens och tilldelningen av skolpengen. 

Den genomgående röda tråden är skolpengens avgörande betydelse som 

resursfördelningsinstrument och elevens fria skolval som bidragande faktor i skapandet av 

konkurrens på skolmarknaden. 
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Diskussion 

Nedan följer en resultat- och metoddiskussion. Detta kapitel behandlar analyserat material ställt 

mot tidigare forskning, bakgrund och studiens teoretiska utgångspunkter i ljuset av studiens syfte 

och frågeställningar. Vidare görs en utvärdering av studiens metodval och hur olika val genom 

processen påverkat studien. 

Resultatdiskussion  

Studiens resultat kan diskuteras i relation till tidigare forskning på forskningsfältet. Resultatet visar 

att skolpengen som resursfördelningsinstrument har en direkt avgörande betydelse för 

finansieringen av skolan, detta utifrån att skolpengen är skolans enda inkomst för att finansiera 

verksamheten. Utifrån att de speciellt avsatta pengarna för varje elev, i form av skolpengen tillfaller 

den skola som eleven väljer medför detta en konkurrens gymnasieskolor emellan i X kommun. 

Den skola som erhåller en elev får därigenom elevens skolpeng. I enlighet med vad Forsberg (2015) 

menar i Kampen om eleverna har skolpengen en avgörande betydelse för finansieringen av 

verksamheten. Detta eftersom att skolpengen tillfaller den gymnasieskola som respektive elev 

väljer. Utifrån detta kan tilldelningen av skolpengen ses vara del i skapandet av konkurrens på 

skolmarknaden i X kommun. Forsberg (2015) menar vidare att så gott som alla svenska 

gymnasieskolor påverkas av den rådande konkurrenssituationen. Samtliga av de intervjuade 

rektorerna gör denna konkurrenssituation gällande inom X kommun. 

Enligt resultatet är elevens fria skolval direkt avgörande för finansiering inom gymnasieskolan. 

Den skola eleven väljer tilldelas ekonomiska förutsättningar i form av skolpengen. I ett scenario av 

minskat antal elever följer minskad tilldelning av pengar i form av skolpengen. Detta begränsar 

verksamheten och kräver ofta en omorganisering och effektivisering inom skolan. Det uppstådda 

kravet på att fylla antalet elevplatser och rekrytera nya elever till skolan överensstämmer med vad 

Lundström & Parding (2011) menar i Lärares upplevelser av friskolereformen: effekter av marknadiseringen 

av den svenska gymnasieskolan. Desto fler elever en skola har desto mer ekonomiska resurser för att 

bedriva verksamheten får skolan, detta utifrån skolpengen.  

Resultatet visar att tilldelningen av skolpengen medför en konkurrens mellan skolorna i X 

kommun, detta oavsett skolors vinstintresse eller huvudman. En hård konkurrens mellan skolorna 

finns och betydelsen av att elever talar gott om skolan utifrån marknadsföringsstrategin ”mun-till-

mun” är av största vikt, med elever följer pengar. Lundström & Parding (2011) visar att 

utformningen av skolans verksamhet påverkas av dess marknadsföringsstrategier. I enlighet med 

rektorerna i X kommun ses eleven vara en central aktör i syfte att marknadsföra skolan. Utifrån 

teorin konkurrens som social konstruktion bör elevens roll ses som central utifrån den uppstådda 

konkurrensen mellan skolor inom X kommun. 

Konkurrensen om eleverna och den tilldelade skolpengen kan medföra omorganisering internt 

på skolorna, detta vid lägre ekonomiska anslag än budgeterat. Denna omorganisering i form av 
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större elevgrupper och minskade lönekostnader är tillvägagångssätt för att öka effektiviseringen 

och kompensera för utebliven skolpeng i verksamheten. I enlighet med vad Yttermyr (2013) menar 

i Varför blev det (bara) en? hade införandet av skolpengen ett övergripande mål. Målet var att utifrån 

valfrihet skapa konkurrens mellan aktörerna på skolmarknaden. Denna konkurrens skulle ha till 

syfte att höja kvalitet och effektivisering inom den svenska skolan. Medlet för detta var skolpengen. 

Den rådande konkurrensen som ses existera inom X kommuns skolmarknad överensstämmer till 

stort med de mål som införandet av skolpengen ämnade uppnå.  

Utifrån resultatet framgår det att rektorerna anser att konkurrensen om eleverna och skolpengen 

är bra. Skolmarknaden inom X kommun regleras med konkurrens som styrmekanism, detta i 

enlighet med den konkurrens som beskrivs råda på en kvasimarknad. Eleven ses stå i fokus utifrån 

elevens fria skolval och den makt som detta val medför. Elevens val av skola kan ses vara 

utgångspunkten för den uppstådda konkurrens som råder mellan skolorna. Yttermyr (2013) menar 

att konsekvenserna av valfrihet är att skolor börjar konkurrera om eleverna utifrån tilldelningen av 

skolpengen. Den konkurrens som kan härledas till tilldelningen av skolpengen överensstämmer till 

stort med den rådande konkurrensen mellan skolorna i X kommun.  

Utifrån elevens val tillfaller skolpengen den skola som eleven väljer. Elevens fria val kan därför 

ses som ständigt reproducerande av konkurrensen på skolmarknaden. I enlighet med den bild som 

Le Grand (1991) visar på utifrån friskolereformen i svenska skolan uppstår en ny typ av konkurrens 

där självstående organisationer i det här fallet skolor börjar konkurrera om eleverna, dessa ses som 

”kunderna” på skolmarknaden. 

Studiens resultat kan också diskuteras i relation till studiens teoretiska perspektiv. Utifrån 

resultatet finns det en skolmarknad inom gymnasieskolan i X kommun. Utifrån skolors förmåga 

att nischa sig skapas ett brett utbud av olika skolor med olika profileringar inom denna 

skolmarknad. Utbudet och efterfrågan hos elever leder till en konkurrens och effektivisering av 

resurser inom skolan, även en medvetenhet i upprätthållandet av en kvalitativ verksamhet är av 

största vikt. Mindre skolor kan ses vilja ha rollen som komplement istället för konkurrent på 

skolmarknaden i X kommun. Oavsett denna önskan uppstår en konkurrens om eleverna som kan 

härledas till tilldelningen av skolpengen. Kravet på att skolan som organisation skall kunna 

omorganisera sig för ökad effektivisering ses även som centralt utifrån resultatet i studien.  

Studiens teoretiska perspektiv har sin utgångspunkt i hur skolan kan organiseras för att generera 

maximal ekonomisk avkastning för samhället. Denna utgångspunkt diskuteras även av Forsberg 

(2015). Utbud och efterfrågan på skolmarknaden medför en konkurrens som kan härledas till 

skolpengen, detta med syfte att nå en ökad effektivitet. Detta mål uppnås för de fyra skolorna inom 

X kommun. Konkurrensen om eleverna, följt av en utebliven skolpeng leder till åtstramningar och 

effektivisering av den egna verksamheten. Det vill säga; utbud och efterfrågan som del av 

konkurrens och en ökad effektivisering överensstämmer med hur skolmarknaden i X kommun är 

utformad, detta i relation till finansieringen via skolpengen. 
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Framtida forskningsprojekt och studier med finansieringen av gymnasieskolan som 

forskningsfält kan ses som betydelsefullt. Detta utifrån förståelse och kunskap om framväxten av 

skolmarknaden och den konkurrens som råder på den. Denna studie fokuserar på rektorers syn på 

betydelsen av skolpengen som resursfördelningsinstrument i reproduktionen av konkurrens på 

skolmarknaden. Denna utgångspunkt är viktig eftersom rektorers uppgift är att arbeta med 

fördelningen av ekonomiska resurser inom verksamheten. Dock finns fler aktörer än enbart 

rektorer som påverkar framväxten av skolmarknaden och konkurrensen på den utifrån skolpengen. 

Utifrån denna studie kan elevens roll ses som än mer central, detta som mottagare av erbjudandet 

utbildning och upprätthållare av konkurrens mellan skolor genom sitt fria skolval. Rektorerna i 

denna studie uttrycker en oro för hur framväxten av skolmarknaden bör ses som problematisk, 

detta utifrån konkurrens om skolpengen och elever. 

 De pedagogiska konsekvenser som resultatet av studien mynnar ut i är följande. Skolpengens 

betydelse för finansieringen av skolan är direkt avgörande för att kunna bedriva verksamheten, 

detta utifrån löner, hyror och övriga omkostnader. De pedagogiska konsekvenser som kan ses 

utifrån denna studie är vikten av att bevara skolan som förmedlare av kunskap och värdegrund. 

Detta uppdrag bör alltid stå över marknadstänk, konkurrens och finansiering av skolan. 

Marknadstänk, konkurrens och finansiering är verktyg för att förverkliga skolans uppdrag, detta 

uppdrag behöver skolan slå vakt om i framtiden. Detta för att omprövningar av skolans primära 

mål och syfte inte skall kunna göras. 

Metoddiskussion  

Valet av intervju som metod var rätt tillvägagångssätt i denna studie. Studiens syfte och 

problemformuleringar kretsar kring rektorers syn på resursfördelningsinstrumentet skolpengen 

som del i reproduktionen av konkurrens på skolmarknaden. För att relevant data skulle kunna 

samlas in motiveras därför studiens metodval; intervju som metod. Studiens frågeställningar kunde 

med utgångspunkt i detta behandlas under hela processen, frågeställningar som utifrån tidigare 

forskning och bakgrund till studien mynnade ut i studiens behandlade problemformuleringar.  

Valet att intervjua två rektorer vars huvudmän var kommunen samt två rektorer vars huvudmän 

var privata aktörer gav en objektiv och övergripande bild i studien. Detta kan motiveras utifrån att 

de kommunala rektorernas svar i mångt och mycket överensstämde med varandra, detta i relation 

till de svar friskolerektorerna gav. Slutsatser om den rådande konkurrensen och de skilda 

förutsättningarna mellan friskolor och kommunala skolor har utifrån detta kunnat påvisas. 

Ett moment i studien som skulle kunnat effektiviseras var antalet intervjufrågor samt mängden 

insamlad data från varje intervju. Detta var tidskrävande men ses i förlängningen ha varit direkt 

avgörande som underlag i analysen. En positiv iakttagelse utifrån intervjusvaren var att liknande 

svar återkom vid flertalet tillfällen under intervjun, detta kan ses tyda på att denna information 

framhölls av rektorerna som central i exempelvis synen på skolpengen som 

resursfördelningsinstrument. Dessa återkommande svar låg bland annat till grund för de 
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framträdande teman som analyserades. Den stora mängden insamlad data skulle sett i efterhand 

kunnat effektiviseras, exempelvis genom att vissa intervjufrågor skulle kunnat slagits ihop, 

alternativt strukits innan utförda intervjuer. Samtliga av de fyra intervjuerna varade slutligen mellan 

50-60 minuter. Under intervjuernas gång framkom det att vissa av frågorna i intervjuguiden 

påminde om varandra, detta utifrån att liknande svar från informanterna gavs. Detta löstes genom 

att intervjupersonen tydligare specificerade vad en fråga betydde när informanten tvekade på hur 

denne skulle välja att tolka frågan. Vissa av frågorna kan till ett visst ses som styrande, dock så 

utvecklade rektorerna sina svar utöver frågorna så frågornas utformning bör inte ses som allt för 

begränsande i relation till de svar som angavs.  

Kompletterande till denna studies val av metod skulle analys av exempelvis myndighetsbeslut 

och styrdokument ha genomförts. Utifrån detta skulle en mer objektiv förståelse av skolpengen 

som resursfördelningsinstrument inom gymnasieskolan kunnat observeras. Rektorernas roll som 

fördelare av ekonomiska resurser inom verksamheten kan på sätt och vis vara färgade av deras 

resonemang kring skolpengen inom verksamheten. Genom att analysera det som reglerar 

tilldelningen av skolpengen skulle en bredare förståelse över problematiken för betydelsen av 

skolpengen som resursfördelningsinstrument inom gymnasieskolan kunnat påvisas. 

Studiens teoretiska ramverk i form av analysverktyg var användbara i processen och bidrog till 

en koherens genom studien. Teorin skulle kunna appliceras på flertalet organisationer och 

marknader där konkurrens är styrmekanismen. Teorin om kvasimarknader, konkurrens som social 

konstruktion och den teleologiska modellen användes i stor utsträckning i studien. Dessa teorier 

överensstämde med rektorernas syn på resursfördelningsinstrumentet skolpengen som del i 

reproduktionen av konkurrens på skolmarknaden. Även den teoretiska utgångspunkten i att utbud 

och efterfrågan medför en konkurrens var användbar i analysen av materialet och som 

utgångspunkt genom hela processen. Föreställningen om hur det teoretiska ramverket inledninsvis 

skulle användas skilde sig till ett visst i relation till hur det användes i analysen. Rektorers svar 

överensstämde i allt större utsträckning med vad som föll inom ramen för teorierna än förväntat, 

detta möjliggjorde att teorin lättare kunde behandla insamlat material. 

Preciserad teori och tidigare forskning inom forskningsfältet för resursfördelningsinstrument 

skolpengen som del i reproduktionen av konkurrens på skolmarknaden inom gymnasieskolan är 

relativt begränsat. Desto större skolmarknaden blir i Sverige och desto fler de privata och offentliga 

aktörerna blir, kommer forskningsfältet med stor sannolikhet växa sig allt större. Denna typ av 

studie kan därför ses ha ett större forskningsunderlag i framtiden. Studiens tidigare forskning kan 

trots detta anses som tillräckligt för denna studies genomförande och utgångspunkter. 
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Konklusion 

De slutsatser som kan göras utifrån analys och diskussion är att skolpengen har en avgörande 

betydelse som resursfördelningsinstrument i finansieringen av skolverksamheten. Vidare slutsatser 

är att skolpengen på skolmarknaden medför konkurrens, effektivisering inom verksamheter och 

ställer krav på kontinuerlig förbättring och förändring inom skolors interna organisering.   

Utifrån vad resultatet visar bör detta göra skolledare och aktörer på skolmarknaden medvetna 

om skolmarknadens spelregler och den tänkbara problematik som kan uppstå i och med 

konkurrensen om skolpengen. Att förstå konkurrensen om skolpengen på skolmarknaden är av 

största vikt för skolledare och pedagoger inom den svenska skolan. Kunskap om skolpengens 

betydelse hos skolans personal ger en vidare förståelse när beslut, omorganiseringar och 

förändringar ses påverka exempelvis kunskapsförmedlandet. En förståelse för det forskningsfält 

som denna studie behandlar kan hjälpa skolans personal när olika intressen står i konflikt med 

varandra inom verksamheten, exempelvis marknadstänk och vinstintressen ställt mot 

kunskapsförmedlande och värdegrund.  

Det ökade antalet friskolor och dess koncerner väljer stundtals att organisera skolan annorlunda 

jämfört med kommunala verksamheter, detta både organisatoriskt och finansiellt. Nyexaminerade 

lärare bör vara medvetna om vilken skolmarknad som kommer bli deras arbetsfält, en förståelse av 

olika aktörers intressen på denna marknad är av största vikt. Även kunskap om vilken betydelse 

skolpengen har på denna skolmarknad är centralt.  

Alla marknader kan ses vara under ständig förändring där statlig reglering och nya innovationer 

av marknadsaktörer antingen begränsar alternativt utvecklar marknaden. Detta medför att rektorers 

förmåga att ständigt anpassa verksamheten utifrån nya premisser ses som en viktig egenskap i 

framtiden. Eftersom att eleven ses som ”kund” och är den aktiva skaparen och upprätthållaren av 

konkurrens vilar skolmarknadens framtid till stor del i elevernas händer, detta utifrån det fria 

skolvalet. En marknad vars styrmekanism är konkurrens baserad på utbud och efterfrågan kan inte 

fullt ut kontrolleras av vare sig stat eller skolor, utan makten ligger till stor del hos elevernas. 

Tilldelningen av skolpengen kommer med största sannolikhet förbli osäker för skolledare och 

kommer medföra större krav på anpassning inom organisationerna för att kunna finansiera 

verksamheten i olika tider. 

Förslag till fortsatt forskning 

Vidare forskning inom forskningsfältet ”finansieringen av gymnasieskolan på skolmarknaden” är 

av största vikt för framtidens elever och personal inom skolan. Även samhällsnyttan och den tänkta 

maximala avkastningen som omorganiseringen av den svenska skolan skulle ge samhället bör 

studeras. Studier för hur mätbar effekten var av den önskade effektiviseringen och 

kvalitetshöjningen som friskolereformen syftade till skulle vara berikande för forskningen. 

Forskning bör även ske med utgångspunkt i de värden som eventuellt kan hotas vid en omprövning 

av skolans tänkta mål och syfte. Framtida forskning bör studera framväxten av stora koncerner och 
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hur dessa på sikt kan begränsa konkurrensen utifrån sitt stora inflytande på marknaden. Även 

eleven som social aktör i skapandet och reproduktionen av konkurrens kan fördjupa kunskapen på 

fältet. Elevens fria skolval och elevens medvetna eller icke medvetna maktposition utifrån sitt 

skolval bör vara mål för framtida studier. Sammanfattningsvis bör forskning inom finansieringen 

av skolan ske för att utvärdera nyreformer och förutse skolans utveckling i framtiden, detta i 

relation till skolans uttalade mål och syfte. Hur skolans mål och syfte skall förbli det primära inom 

verksamheten när marknadskrafter styr och när andra intressen vinner allt fler andelar på 

marknaden är av största vikt för att kommande generationer skall få ta del av en likvärdig 

utbildning. 
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Bilagor 

I följande bilaga återges de frågor som användes vid intervjuerna med de fyra rektorerna i X 

kommun. 

Bilaga 1. Intervjuguide 

Huvudtema 1: Skolpeng 

Undertema: Rektors ansvar 

 

Hur ser du på skolans ekonomi?  

 

Kan du beskriva din och skolans relation till dess huvudman, detta i förhållande till kommunen 

alternativt till ett företag? 

 

Hur arbetar du som rektor med fördelning av ekonomiska resurser inom verksamheten?  

 

Vilken betydelse har skolpengen för finansieringen av verksamheten?  

Följdfråga: Vad kan utebliven skolpeng av en elev medföra skolans verksamhet?  

 

Ser du något problem eller utmaning med valfrihet för elever kopplat till skolpengen?  

 

Vad skulle hända om skolpengen hastigt sänktes?  

 

Hur ser du på ditt eget ansvar i arbetet med skolans ekonomi och fördelningen av ekonomiska 

resurser inom verksamheten?  

 

Finns det särskilda faktorer som du som rektor behöver förhålla dig till i ditt arbete med 

ekonomiska resurser, i så fall vilka?  

 

Finns det någon form av osäkerhet alternativt icke förutsägbarhet för skolan i relation till 

skolpengen? Något som gör arbetet osäkert eller oförutsägbart? 

 

Vad ses som det viktigaste att finansiera inom skolverksamheten, detta med utgångspunkt i att 

skolpengen tillfaller den gymnasieskola som eleven valt? 

 

Vilken betydelse har skolpengen som del i finansieringen av gymnasieskolan? Följdfråga: Vilken 

betydelse har skolpengen för konkurrensen mellan skolor? 
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Vilken betydelse anser du att skolpengen har som del i finansieringen av gymnasieskolan i X 

kommun? 

 

Hur ser sambandet ut mellan skolors elevrekrytering och fördelningen av ekonomiska resurser 

inom verksamheten?  

Följdfråga: Vilken betydelse har skolpengen i detta? 

 

Hur snabbt påverkar en elevs uteblivna respektive erhållna skolpeng verksamheten? Följdfråga: 

Hur märks detta konkret?  

 

Huvudtema 2: Marknadsföring 

Undertema: Ett bredare perspektiv av marknadsföring 

 

Vilka marknadsföringskanaler använder ni i syfte att nå nya elever?  

Följdfråga: Varför använder ni er av just dessa?  

 

Hur ser ni på andra skolor som konkurrenter i denna process?  

 

Vilken del har du som rektor i utformning av marknadsföringen?  

 

Marknadsföring av skolan kan traditionellt ses innefatta reklamfilmer, affischer och hemsidor. Vilka 

kanaler utöver dessa kan ses om viktiga 2016?  

Följdfrågor och samtal kring: ”Mun-till-mun”, skolresultat, betygssättning, nöjda föräldrar, 

utmärkelser, antagning mm.  

 

Hur ser du på kampen och konkurrensen skolor emellan i X kommun, detta utifrån potentiella 

elever för skolan? 

 

Vilken bild av skolan vill din skola förmedla till elever och familjer, och vad särskiljer just denna 

skola gentemot andra inom kommunen? 

 

Hur ser fördelningen av skolans resurser ut mellan kärnverksamheten och marknadsföring av 

skolan? 

 

Kan marknadsföring ses påverka kärnverksamheten på något sätt? 
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Huvudtema 3: Strategi 

Undertema: Ekonomisk strategi 

 

Kan du beskriva er årliga strategi i nyrekrytering av elever?  

Följdfråga: Hur ser er årsplanering ut (den årliga cykeln), med syfte att nå potentiella elever inför 

höstterminen? 

 

Hur planerar ni er verksamhet utifrån olika ekonomiska tillströmningar av pengar?   

 

Kan du som rektor utarbeta strategier för skolans ekonomi på egen hand? 

 

Vad behöver du som rektor ta i beaktning i utarbetandet av strategi och ekonomistyrning av 

verksamheten? 

 

Huvudtema 4: Skolmarknad 

Undertema: Utbud och efterfrågan 

 

Anser du att gymnasieskolan i X kommun kan liknas vid en marknad, i så fall på vilket sätt? 

Följdfråga: Hur förhåller sig er skola till detta? 

 

Hur upplever du skolmarknaden inom X kommun, och hur anser du skolmarknaden förändrats, 

detta med utgångspunkt i rekrytering av nya elever? 

 

På vilket sätt kan framväxten av skolmarknaden ses som problematisk, detta sett utifrån konkurrens 

och finansiering via skolpengen? 

 

Finns det något som du ser hämmar skolans verksamhet i synen på en skolmarknad inom X 

kommun? 

 

Hur ser du på att utbud och efterfrågan, detta utifrån konkurrensen om elever och skolpengen?

 


