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Abstrakt 
Titel: Gymnasieskola under olika huvudmannaskap, en studie om ekonomistyrning 

Författare: Adam Nilsson, Amanda Ohlsson, Ebba Pålsson 

Handledare: Pia Nylinder 

Examinator: Elin Funck 

 

Bakgrund och problem: Friskolereformen öppnade upp för privata aktörer att kunna 

bedriva skolverksamhet i början på 1990-talet. Skolorna finansieras på samma sätt och 

har ur många perspektiv samma förutsättningar oavsett huvudman. Då många friskolor 

drivs i form av aktiebolag som ofta förknippas med vinstintresse kan det vara rimligt 

att anta att målen med verksamheten skiljer sig från de med kommunal huvudman. 

Målen är viktiga grundpelare för hur ekonomistyrningen sedan sker och det skulle 

därför vara intressant att undersöka hur arbetet med planering, resursanvändning samt 

uppföljning och kontroll sker på gymnasieskolor 

under olika huvudmän. 

 

Syfte: Syftet med studien är att redogöra för hur gymnasieskolor med olika 

huvudmannaskap arbetar med planering, resursanvändning samt uppföljning och 

kontroll, samt identifiera och diskutera varför skillnader och likheter finns. 

 

Metod: Forskningsstrategin som använts för att uppfylla studiens syfte är en kvalitativ 

flerfallsstudie. Med hjälp av semi-strukturerade intervjuer insamlades information från 

två gymnasieskolor samt kommunens utbildningsförvaltning. 

 

Slutsats: I denna studie finner vi att gymnasieskolors planering utgår från i stort sett 

samma förutsättningar och att det därmed inte skiljer sig särskilt mycket mellan 

huvudmannaskapen. Intäkterna för skolorna är desamma men i vilken utsträckning 

kostnaderna kan påverkas varierar och det framkom bland annat att 

kostnadsmedvetenheten genomsyrar skolor men ännu lite mer på skolor med enskild 

huvudman. Uppföljning och kontroll sker också likvärdigt i skolorna vilket till stor del 

beror på deras grundläggande mål och förutsättningar.  

 

Nyckelord: Ekonomistyrning, New Public Management, huvudman, gymnasieskola  
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Abstract 
Title: Secondary schools with different mandatorship, a casestudy in management 

control 

Authors: Adam Nilsson, Amanda Ohlsson, Ebba Pålsson 

Mentor: Pia Nylinder 

Examiner: Elin Funck 

Background and problem: Since the reformation of the Swedish school system in 

the early 90’s, private companies have been able to run schools. The financing is 

common for all the schools and independent from if it is run public or private. In 

many ways, the conditions for running a school in Sweden are thereby the same. 

When many private schools are run as limited companies, which are closely 

associated with profit interest. It can thereby be reasonable to assume that the 

purpose of running the business may be different from those schools who is run as 

public. The goals that lay ground to the management control may thereby be 

different between these two types of schools. Because of this difference, it would be 

interesting to examine how the planning, usage of resource, follow-up and control 

are made in secondary schools who are run as public and private. 

Purpose: The purpose with this study is to examine how the planning, usage of 

resource, follow-up and control are made in secondary schools who are run as public 

and private. It will also try to identify differences and similarities between these two 

schools and discuss why these differences and similarities exists. 

Method: This study has used qualitative multidisciplinary approach, where the 

empiric information was gathered through semi-structured interviews with two 

secondary schools and the municipality's education administration. 

Conclusions: This study finds that the planning are similarly made and do not 

differentiate that much between public and private schools. The revenues are the same 

for both schools but the ability to affect the costs on the private school was higher than 

on the public. We also found that the cost awareness was higher on the private school. 

Follow-up and control are also made similar in both school, which largely depends on 

their basic goals and conditions. 

 

Keywords: Management control, New Public Management, Mandatoryship, 

Secondary schools.  
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1 Inledning 

 
Denna studie ska undersöka hur planering, resursanvändning samt uppföljning och 

kontroll används i en kommunal och en fristående gymnasieskola. Studien ämnar 

undersöka om användningen av dessa varierar beroende på huvudmannaskap. Denna 

flerfallsstudie kommer att bidra med utveckling av kunskapen om ekonomistyrning i 

gymnasieskolor. Det inledande kapitlet presenterar bakgrund för studien och följs av 

problemdiskussion, frågeställning, syfte och disposition. 

 

1.1 Bakgrund 

I Sverige finns tre olika sätt att bedriva för-, grund- och gymnasieskoleverksamhet. 

Om kommunen driver dessa skolor benämns de som kommunala och ifall de drivs av 

privata aktörer kallas de för fristående. Den tredje formen är privat skola, även kallat 

riksinternat. Intäkten för hela utbildningssektorn är skolpengen, som baseras på 

kostnaden för att driva en kommunal skola utan vinstintresse och är densamma för 

kommunala och fristående skolor. Storleken på skolpengen kan variera då varje 

kommun bestämmer vilken nivå den ska ligga på utifrån den kommunala skolans 

kostnader. Om friskolor går med vinst skulle detta i så fall kunna bero på lite olika 

saker, till exempel att den kommunala skolan drivs ineffektivt eller att den fristående 

satsar mindre resurser på sina elever (Carlgren, 2016). 

Möjligheten för privata aktörer att etablera sig inom den svenska utbildningssektorn 

öppnades upp år 1992 genom den så kallade friskolereformen. Friskolorna, som 

tidigare ofta livnärde sig på att ta ut avgifter av eleverna, fick nu ta del av den 

kommunala skolbudgeten vilket resulterade i att antalet friskolor ökade (Skolvalet, 

u.å.). Förväntningarna på  friskolereformen var att den skulle bidra till bredare och mer 

flexibla pedagogiska metoder. Vidare skulle den ge rum för skolor med egna 

karaktäristiska drag att inspirera till förändring av arbetsmetoder och ökad effektivitet 

i bland annat resursanvändningen. Reformen och det fria skolvalet förväntades även 

skapa en konkurrens och tävlan mellan olika skolor och dess olika huvudmannaskap, 

vilket skulle stimulera till kvalitetshöjningar. Förhoppningarna om dessa förändringar 

och ökad mångfald infriades dock inte. Bland annat har segregationen ökat och 

likvärdigheten i verksamheterna försämrats (Lärarnas riksförbund, 2016).  
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1.1.1 Ekonomistyrning 

Många olika böcker skrivs på området ekonomistyrning och Scapens (1991, ss. 10-11) 

har gjort en sammanställning av vad de tar upp och diskuterar. Detta i syfte att få fram 

vad kärnan inom ekonomistyrningen är. De delar som alla böcker tar upp och som 

författarna anser vara mest relevanta är planering, kostnadsklassificering, 

kostnadsberäkning, kontroll och divisionaliserade organisationer. Anthony, 

Govindarajan, Hartmann, Kraus och Nilsson (2014, s. 4) framhäver att de vanligast 

förekommande delarna i ekonomistyrningen är budgetering, strategisk planering, 

resursallokering, belöning, utvärdering, prestationsmätning samt internprissättning. 

 

Ekonomistyrning är en systematisk pågående process som utförs i strävan att nå 

uppställda mål. Styrverktyg används för att implementera valda strategier mot 

måluppfyllnad (Anthony et al., 2014, s. 4). Ekonomistyrning som helhet är väldigt 

komplext och kan ses utifrån många olika perspektiv (ibid. s. 203). Malmi och Brown 

(2008) framhäver att det finns en konceptuell typologi i att se 

ekonomistyrningssystemet som ett paket, där fokus ligger på att ha kontroll över 

helheten istället för de individuella delarna. Det talas inom typologin om fem 

kontrollområden: planering, cybernetik, kulturella kontroller administration samt 

belöningar och kompensation. Andra forskare och experter gör indelningarna på annat 

vis. Exempelvis delar delar Anthony et al. (2014 s. 203 in ekonomistyrning i formell 

och informell kontroll. De formella styrmedlen är organisationsstruktur, regler och 

formell kontrollcykel, och de informella styrmedlen är kultur, ledarskap och intern 

kommunikation.  

 

Offentlig verksamhet har influerats av styrningsmetoder från näringslivet och går 

under benämningen New Public Management, NPM (Karlsson, 2017). En grundidé i 

NPM handlar om att istället för att formulera policy- och regeldokument använda sig 

av en tydlig målformulering och noggrannare uppföljning av måluppfyllelse. En annan 

grundidé är att gå över från budgetstyrning till målstyrning och därmed flytta fokus 

från “input” till “output” (Almqvist, 2006, s. 25). Filosofin går i korta drag ut på att 

effektivisera och förbättra kvaliteten inom den offentliga sektorn genom att 

konkurrensutsätta denna och få in ett mer affärsmässigt tänk i verksamheten. NPM i 

det svenska utbildningssystemet har lett till mer kontroll och utvärdering på bekostnad 

av utveckling av kvalité (Hansson & Wihlborg, 2016). 
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Alla verksamheter kan ses ur ett input-output-perspektiv. Exempelvis applicerar Salam 

(2015) detta synsätt för utbildning, i syfte att bibehålla dess kvalité. Den systematiska 

aspekten av detta synsätt är det som framhävs vara den vitala delen. Med inputen 

menas de mål och medel som behövs för att, i processen kunna omvandla medlen till 

output, som är slutprodukten av den pedagogiska insatsen. Outputen bedöms sedan 

utifrån uppsatta mål. Perspektivet har sitt ursprung i ekonomin där inputen kan ses som 

planering och budgetering. Processen kan ses som implementering av strategier och 

användning av resurser för att sedan mäta och följa upp outputen, som kan vara grad 

av måluppfyllelse och prestationsmätning (Anthony et al., 2014, s. 329).  

 

Organisation måste planera för vad de ska arbeta med kommande period och hur det 

ska utföras. I samband med planeringen uppskattas även vad som krävs för att nå satta 

mål. Planering för verksamheten görs i huvudsak genom fastställande av budget som 

även syftar till att förmedla ansvar, motivera, öka reflektion och kommunikation 

(Anthony et al., 2014, ss. 333-335). För kommunala organisationer är budget det 

vanligaste styrverktyget, främst för att de enligt Kommunallagen, KL, är skyldiga att 

upprätta budget (Brorström, Haglund & Solli, 2014, ss. 177, 189). 

 

Alla organisationer, oavsett enskilt eller offentligt huvudmannaskap, har en begränsad 

mängd resurser att tillgå i sina verksamheter (Jacobsen & Thorsvik, 2014, ss. 14-15). 

Fördelning av resurser sker ofta genom marknader, men för kommunala verksamheter 

som oftast inte verkar på den traditionella marknaden fördelar ofta resurser efter de 

behov som finns (Brorström, Haglund & Solli, 2014, s. 191). Offentliga organisationer 

styrs vanligtvis politiskt vilket innebär att dessa organisationer inte tvunget har 

målsättningen att gå med ekonomisk vinst eller ens gå jämt upp. På senare tid har det 

dock blivit vanligare att offentlig verksamhet styrs som om de verkade på en privat 

marknad (Forslund, 2011, s. 26).  

 

Prestationsmätning används för att följa upp och kontrollera hur väl en organisation 

klarar av att uppfylla sina mål. Detta kan ske i både finansiella och icke-finansiella 

termer. Det blir också ett sätt att förtydliga vad som är av vikt för organisationen. För 

att personalen ska känna ansvar inför måtten bör dessa också vara direkt kopplade till 

de anställdas arbetsuppgifter (Simons, 2000, ss. 234-237). Skolorna har krav från 

Skolverket om att de ska följa upp och kontrollera sina verksamheter. Enligt 
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Skolverket (2015a) är det huvudmannen som ansvarar för att de nationella målen 

uppnås på skolan.  

 

1.2 Problemdiskussion 

Som tidigare nämnts, var det fram tills för bara ett par årtionden sedan bara offentliga 

institutioner som tillhandahöll välfärdsservice. Nu får även privata företag driva dessa 

verksamheter (Carlgren, 2015). Kommuner är icke-vinstdrivande organisationer 

(Säters Kommun, 2013; Brorström, Haglund & Solli, 2014, s. 36) medan företag, 

enligt Forslund (2011, s. 44), förutsätts ha ett vinstintresse. Med denna skillnad i 

åtanke kan det vara rimligt att anta att det även finns andra målskillnader mellan dessa 

huvudmannaskap. Incitamenten att bedriva verksamheten kan påverka målen som 

ligger till grund för ekonomistyrningen. Även om målen skulle vara annorlunda mellan 

kommunala och fristående gymnasieskolor, opererar de genom friskolereformen på 

samma marknad med lika förutsättningar. 

Brorström, Haglund och Solli (2014, s. 177) påpekar att producenter av 

välfärdstjänster är komplexa organisationer och produkten kan vara svår att bedöma 

utifrån mätbara kvalitetsmått. Inom tjänsteföretag kan det finnas svårigheter i att sätta 

standarder och fördela resurser för uppgifter som ska utföras. Detta gör i sin tur det 

svårt att planera och kontrollera de aktiviteter som ska utföras (Anthony et al., 2014, 

s. 484). När organisationen bestämt vad som ska göras är nästa steg att skapa en 

uppfattning om hur mycket resurser som ska användas för att kunna fördela dessa (ibid. 

s. 333). När resurserna fördelas gäller det att vara kostnadsmedveten. Det handlar då 

om att kontrollera och ha förståelse för vad som driver kostnader, vilket är en 

grundförutsättning för att påverka kostnadsstrukturen (Gale, 2007). 

Enligt Svenskt Näringsliv (2015) kan kvalitet mätas genom en uppskattning av i vilken 

utsträckning målsättningarna uppnås. För att göra detta krävs det dock att allmänt 

formulerade mål verkställs i termer av mätbara kriterier. Utifrån utbildningssektorns 

perspektiv är det förädlingsvärdet som är mest intressant att studera då det säger oss 

vad skillnaden är mellan vad eleverna kunde i början och i slutet av respektive 

studieperiod. Tyvärr finns inte denna typ av statistik centralt sammanställd. Ett annat 

kvalitetsmått som kan användas är betygsnivån, detta mått är dock inte heller helt 

objektivt. Enligt Lärarnas Riksförbund (2015) är betygsnivån ett frekvent använt 

prestationsmått i skolorna men det finns en betydande faktor att ta hänsyn till när 
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måttet används, nämligen socioekonomiska faktorer. Skolan kan se ut att leverera en 

högkvalitativ utbildning men det kan i själva verket bero på socioekonomiska faktorer 

och inte på skolans prestation. 

Styrning i skolor är undersökt bland annat av Bloom, Lemos, Sadun och Van Reenen 

(2015). De fann i en undersökning som omfattade mer än 1800 skolor att skolors 

ledningskvalité återspeglades i elevresultaten och att fristående skolor har högre 

förvaltningsresultat. Förutsättningar som forskarna genom undersökningen ansåg 

kunna förbättra skolor är främst starkt ledarskap i samklang med en långsiktig strategi 

och ansvarsskyldighet för de på styrande positioner. Andersson, Karlsson och 

Nordgren (2008) genomförde en kandidatuppsats om kommunala och fristående 

grundskolors styrning och resursanvändning. De kom bland annat fram till att 

kommunala skolor har mer kortsiktiga planeringshorisonter än fristående skolor. 

Vidare fann författarna att studiens kommunala skolors eventuella över- och 

underskott inte kopplas till det kommande året. 

Generellt är skolor relativt komplexa organisationer vilket vi därmed finner vara svår 

att styra. De måste alla följa Skolverkets regler och stadgar men med tanke på att 

privata aktörer till viss del förväntas ha ett annat intresse för att bedriva 

skolverksamhet jämfört med kommun antar vi att det finns skillnader i 

ekonomistyrningen. Vi tror detta kan bero på vem organisationen är ansvarig inför 

eftersom kommunen tjänar samhället och har samhällets förväntningar på sig medan 

privata företag även har andra intressenter. Andra funderingar som väcks är om och på 

vad skolverksamheten mäter prestationer och kvalité samt om dessa mätningar sker 

flera gånger per år eller om de bara utvärderas efter att läsåret passerat. 

Det skulle därmed vara intressant att se, snart tre decennier efter skolreformen, om det 

finns skillnader i planering, resursanvändning samt uppföljning och kontroll i 

kommunala och fristående gymnasieskolor. Att undersöka om och hur 

ekonomistyrningen skiljer sig åt mellan kommunala och fristående gymnasieskolor 

kan bidra till att utreda om de liknar varandra i sitt sätt att bedriva skolverksamhet. 

Med tanke på att skolor genom friskolereformen får lika mycket resurser och 

implementering av NPM bör det finnas likheter mellan styrningen av kommunala och 

fristående gymnasieskolor. Det finns mycket forskning och undersökningar om 

ekonomistyrning på grundskolan men inte så mycket på gymnasieskolan. Vi vill av 
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dessa anledningar se hur, och om ekonomistyrningen på gymnasieskolor med olika 

huvudmän liknar eller skiljer sig åt genom frågeställningar och syfte nedan. 

1.3 Problemformulering 

- Hur arbetet med planering, resursanvändning samt uppföljning och kontroll görs 

i gymnasieskolor med kommunalt och enskilt huvudmannaskap? 

- Finns skillnader i de ovan nämnda områdena mellan huvudmannaskapen, varför 

finns dem och hur ser dessa ut? 

 

1.4 Syfte  

Syftet med studien är att redogöra för hur gymnasieskolor med olika huvudmannaskap 

arbetar med planering resursanvändning samt uppföljning och kontroll, samt 

identifiera och diskutera varför skillnader och likheter finns. För att besvara varför 

skillnader och likheter finns belyses dessa ur kontexten av befintlig kunskap om 

ekonomistyrning, huvudmannaskap, mål, organisationsstruktur och NPM. Uppsatsen 

ska bidra till att utveckla kunskapsbasen om ekonomistyrning i gymnasieskolor i 

relation till olika huvudmannaskap. 
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1.5 Disposition 

 

 

  

Inledning
Kapitlet presenterar uppsatsens bakgrund och problemdiskussion som utmynnar i 

problemformulering och syfte.

Metod
Metodval och tillvägagångssätt presenteras med medföljande argument för varför just dessa 

kommer ligga till grund för att uppfylla uppsatsens syfte. Vidare diskutera studiens kvalité 
och etiska aspekter.

Teoretisk referensram
Kapitlet innehåller den teoretiska referensramen som kommer vara till hjälp vid förståelse 

och analys av det empiriska materialet. Avslutningsvis presenteras en sammanfattande 
analysmodell som kommer ligga till grund för analys.

Empiri
Resultatet av materialinsamlingen, som gjorts i form av intervjuer med representanter från 

utbildningsförvaltning och skolor, presenteras.

Analys
I kapitlet kommer aktörernas styrning ställas i relation till varandra samt även i relation till 

den teoretiska referensramen. Analysen kompletteras med egna tankar och slutsatser.

Slutsats
Studiens problemformulering besvaras samt förslag till vidare forskning ges.
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2 Metod 

 

Det metodologiska kapitlet ämnar presentera de val och ställningstaganden som gjorts 

i samband med studien. Inledningsvis kommer vald forskningsansats att presenteras 

och följs av diskussioner kring urval, insamling och bearbetning av empiriskt material. 

Avslutningsvis kommer reflektion och diskussion om studiens kvalitetsaspekter och 

etiska överväganden presenteras. 

 

2.1 Deduktiv forskningsansats 

Första steget i studien var att läsa tidigare forskning och teorier på området för att få 

en förståelse för ekonomistyrning och dess delar. Den teoretiska grunden hjälpte oss i 

studiens fortsatta steg såsom materialinsamling. Eftersom studien har sin utgångspunkt 

i befintliga teorier tillämpas huvudsakligen en deduktiv forskningsansats (Ahrne & 

Svensson, 2011, s. 218).  

 

Teoriers stora värde för studien krävde mycket tid och fokus på litteraturgenomgång 

för att forma studiens teoretiska referensram som grund för materialinsamling, analys 

och slutsats. Diskussioner om vilka teorier som var av relevans för studien hölls 

kontinuerligt för att undvika en för stor referensram. Litteraturgenomgången tog 

utgångspunkt i tidigare forskning vilket hjälpte oss hitta nyckelord som 

ekonomistyrning, planering, prestationsmätning, offentlig verksamhet och NPM samt 

deras engelska motsvarighet. Utifrån dessa nyckelord kunde vi via databaser finna 

lämplig litteratur som gav andra förslag på ytterligare sökord som exempelvis mål, 

organisationsstruktur, budget, och huvudmannaskap. 

 

2.2 Kvalitativ forskning 

Merriam (1994, s. 30) skriver att med kvalitativ forskning eftersträvas förståelse för 

delarna som tillsammans bildar en helhet. Denna beskrivning är väldigt förenlig med 

vad denna studie ska göra. Delarna i ekonomistyrning undersöks för att sedan se hur 

de hänger samman och formar helheten. Ytterligare skäl till varför en kvalitativ ansats 

är lämplig för denna studie beror på att vi intresserar oss för process snarare än resultat 

(ibid. s. 31). Vad som ska studeras och vilken fråga som ska besvaras är det som 

bestämmer vilken forskningsmetod som ska användas. Oftast vid kvalitativ forskning 

vill man beskriva och tolka människors upplevelser (Ahrne & Svensson, 2011, s. 20). 

Vi vill beskriva hur planering, resursanvändning samt uppföljning och kontroll görs i 
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gymnasieskolor med olika huvudmannaskap. Dessa processer sker naturligt och 

kontinuerligt i skolverksamheter vilket även det tyder på en kvalitativt inriktad studie 

(ibid. s. 32). 

 

I Sverige finns det hundratals gymnasieskolor men eftersom antalet fall och 

informanter för studien är få är urvalet inte representativt utan teoretiskt. Det lilla 

urvalet beror dels på hur lång tid som fanns till materialinsamling och dels för att en 

utförlig beskrivning inte skulle vara möjlig att producera med de begränsningar som 

satts för uppsatsen. Enligt Merriam (1994, s. 32) är ett litet och teoretiskt urval ett 

karaktärsdrag för kvalitativ forskning vilket bekräftar vårt val att tillämpa en kvalitativ 

forskning.   

 

2.3 Fallstudiemetod 

Vanligtvis när frågor om ”hur” och ”varför” ställs förespråkas fallstudiemetoden att 

tillämpas (Merriam, 1994, s. 57). Frågeformuleringen för denna studien är i linje med 

fallstudiemetoden då våra frågor är av hur och varför karaktär. Fallstudier som 

forskningsstrategi används i många skilda situationer som syftar till att bidra med 

kunskap till kunskapsspektrumet (Yin, 2007, s. 17). Det är ytterligare en anledning till 

att metoden är lämplig för studien då den syftar till att bidra med mer kunskap inom 

området ekonomistyrning i gymnasieskolor. 

 

Ekonomistyrning omfattar många olika samspelande delar och för att kunna göra 

studien mer hanterbar valde vi att fokusera på endast några styrverktyg. Anledningen 

till att vi valde att fokusera på planering, resursanvändning samt uppföljning och 

kontroll beror på att det är sådant som sker hela tiden i skolverksamhet. Alla skolor 

blir tilldelade en summa pengar som sätter förutsättningarna för att leverera utbildning 

av god kvalité. Fallstudiemetoden anses därmed vara lämplig för studien eftersom 

fallstudier enligt Merriam (1994, s. 22) fokuserar på många eller alla aktuella variabler 

för det som ska studeras. Vidare anser Merriam (ibid. s. 46) att fallstudiemetoden 

möjliggör för forskaren att förstå och bibehålla helheten av det som studeras genom 

att studera variablerna. Eftersom ekonomistyrningen kan ses som ett paket av verktyg 

som är beroende av varandra, fick vi inte negligera övriga delars påverkan för att finna 

svar på varför skillnader och likheter finns mellan fallen. Dock fick vi begränsa oss till 

att bara ta med ett fåtal påverkande faktorer på grund av hanterbarheten och 
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begränsningen på studien. Vi ansåg att teori om huvudmannaskap, mål, 

organisationsstruktur och NPM var de faktorer som kunde hjälpa oss att förklara 

skillnader och likheter mellan fallen. 

 

Enligt Denscombe (2016, s. 95) kan fallstudier ha ett eller flera av följande syften: 

beskriva, utforska, jämföra, förklara, illustrera och experimentera. Studien är förenlig 

med vad Merriam (1994, s. 22) skriver att deskriptiv forskning är, alltså att undersöka 

händelser eller fenomen och beskriva och förklara dem. Utöver beskrivande och 

förklarande syfte öppnar studien upp för jämförelser mellan fallen, grundat på frågan 

om hur skillnaderna ser ut beroende på huvudmannaskap. 

 

Val av kvalitativ fallstudiemetod innebär att en så kallad analytisk generalisering görs 

i studien (Yin, 2007, s. 52). Utgångspunkten för generaliseringen i studien är utvecklad 

teori om planering, resursanvändning, uppföljning och kontroll samt mål, 

organisationsstruktur, huvudmannaskap och NPM som vi ställer i relation till vårt 

empiriska material (ibid. s. 53). En del generaliseringar kunde sedan göras utifrån 

teorin och det insamlade materialet. Detta för att svenska skolor till stor del har samma 

förutsättningar. Många kommuner är strukturerade likadant som den studerade och 

därför kunde generalisering göras på detta område. Detsamma gäller för 

ansvarsfördelning på skolorna. Eftersom många friskolor bedrivs som aktiebolag, 

precis som ett av studiens fall, kunde en del generalisering om processer och 

bakomliggande funktion göras. 

 

2.3.1 Flerfallsstudie 

Eftersom fallen för uppsatsen är fler än ett ska den benämnas som en flerfallstudie 

(Yin, 2007, s. 67). Fördelar som anses finnas med flerfallsstudier jämfört med 

fallstudier är att resultatet ses som mer övertygande och starkare. Det får dock inte 

negligeras att en flerfallsstudie tenderar att kräva mer resurser och längre tid. Yin (ibid. 

s. 68) skriver att varje specifikt fall ska fylla ett visst syfte för studien. För denna studie 

med olika huvudmannaskap i fokus innebär det att mer än ett fall måste undersökas 

där det enskilda fallets specifika syfte är huvudmannaskapets form. 

 

2.3.2 Urval av fall 

När forskningsfrågan är formulerad kan det ibland vara ganska självklart vilka fall som 

ska studeras (Yin, 2007, ss. 103-104). För vår uppsats var det utifrån 



  
 

11 

frågeformuleringen förutsatt att fallen skulle vara gymnasieskolor under olika 

huvudmannaskap. Vi valde gymnasieskolan för att det är oftast här som eleven, som 

individ, för första gången själv får välja vilken skola han eller hon vill gå på, till 

skillnad från valet av för- eller grundskola (Gymnasium.se, 2017). Vi anser att det är 

rimligt att anta att det i första hand är föräldrarna som tidigare valt skola med hänsyn 

till geografiskt avstånd vilket ofta är fallet för grundskoleval. Vi fann även när vi 

tittade på tidigare forskning att dessa främst utgått från grundskolor. Därför skulle en 

flerfallstudie baserad på gymnasieskolan lämna ett större bidrag. 

 

Yin (2007, ss. 103-104) skriver att urvalsprocessen kan utgå från att hitta fall som 

stämmer bra överens med undersökningssyftet och sedan göra ett val utifrån dessa. 

När slutligt val av fall ska göras kan det byggas upp på vissa kriterier och det/de som 

stämmer bäst in väljs. Det urval vi valde att använda i denna studie var 

bekvämlighetsurval vilket är lämpligt vid kvalitativ forskning enligt Merriam (1994, 

s. 61). Detta innebar att vi utnyttjade de för tillfället nära tillgängliga objekten samt 

fick hjälp av dessa i vidare steg (Bryman & Bell, 2013, s. 204). Tidsramen och de 

resurser som fanns att tillgå för undersökningen påverkade i stor utsträckning valet av 

bekvämlighetsurval. 

 

För att bestämma vilka skolor som skulle utgöra fallen för studien följde vi Yin’s 

förslag med att sätta upp vissa kriterier. Det första kriteriet för vårt urval var det 

viktigaste för uppsatsens syfte nämligen att gymnasieskolorna bedrivs med olika 

huvudmannaskap. Det andra kriteriet var att skolan skulle befinna sig i Växjö kommun 

så att möjligheten att möta respondenterna personligen skulle vara så stor som möjligt. 

Eftersom mycket av den kommunala ekonomiförvaltningen sker centralt togs kontakt 

även med utbildningsförvaltningen i Växjö. Vi fann tre respektive sex kommunala och 

fristående gymnasieskolor som var möjliga för studien. Via telefonkontakt valdes 

Växjö Fria Gymnasium och Katedralskolan ut som studiens fall.  

 

Växjö Fria Gymnasium bedrivs som ett aktiebolag och Katedralskolan bedrivs som en 

intraprenad under kommunalt huvudmannaskap. Intraprenad innebär att skolans 

styrande har mer befogenheter och ansvar över verksamheten jämfört med annan 

kommunal verksamhet. Att använda en intraprenadskola som fall och inte en helt 

kommunal skola ser inte vi som något negativt. Vi anser snarare att det ger en ännu 
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mer intressant diskussion. Detta eftersom intraprenad kan vara ett tecken på att 

kommunens tankesätt börjat förändras. 

 

2.4 Materialinsamling 

Merriam (1994, s. 87) skriver att materialinsamlingsmetoden som väljs ska bestämmas 

utifrån vad som behöver samlas in. Intervjuer var i vårt fall den lämpligaste metoden 

att använda vid insamlingen av det empiriska materialet. Detta till stor del på grund av 

att intervjuer erbjuder flexibilitet och en för oss rimlig tidsomfattning (Bryman & Bell, 

2013, s. 473). I många fall handlar vår undersökning om händelser som har inträffat 

och därför behöver vi samla in information från någon som faktiskt medverkat i 

händelserna då detta inte är något som kan observeras (Merriam, 1994, s. 87). Yin 

(2007, s. 112) skriver att styrkan med intervjuer som informationskälla i fallstudier 

ligger i att intervjuer är väldigt målinriktat på studiens syfte. För att kunna urskilja 

vilket material som behövde samlas in utgick vi från vår teoretiska referensram. 

 

Vid kvalitativ fallstudie utgör forskaren det viktigaste instrumentet vid insamling och 

analys av materialet vilket kan orsaka misstag och att egna värderingar lysa igenom i 

forskningen (Merriam, 1994, s. 50). Vi som genomförde studien diskuterade och 

ställde oss kritiska till varandras åsikter för att undvika att egna personliga värderingar 

påverkade resultatet för att säkra studiens objektivitet.  

 

2.4.1 Intervjuer 

Vid val av vilken intervjuform som ska användas måste funderingar göras kring hur 

mycket struktur som behövs för studien (Merriam, 1994, s. 87). Bryman och Bell 

(2013, ss. 477-479) skriver att det är att föredra semistrukturerade intervjuer framför 

ostrukturerade när forskningsfokus är relativt tydligt och där mer än ett fall ämnas 

undersökas. Vidare skriver de att det behövs en viss mängd struktur när mer än ett fall 

ska undersökas eftersom det ökar jämförbarheten. Detta stämmer bra överens med 

uppsatsens frågeställning och syfte, därför använde vi oss av intervjuer som hade både 

på förhand formulerade frågor och även följdfrågor som uppkom efterhand som 

samtalet fortskred. Att ha en intervjuguide med god struktur för samtliga intervjuer var 

för studien viktigt för att senare kunna hantera och diskutera informationen. De 

kategorier som intervjuguiden (se bilaga 1) skulle täcka var organisationsstruktur, mål, 

uppföljning och kontroll, planering, intäkter och kostnader samt övrigt. 

Kategoriseringen underlättade även när vi ville ställa intervjuerna i relation till 



  
 

13 

varandra. För att undvika problematik med frågeformuleringen tog vi dels hjälp av 

andra intervjuguider från uppsatser inom området och dels bad vi vår handledare att se 

över frågorna innan intervjuerna. 

 

Enligt Merriam (1994, s. 96) finns det främst tre tekniker som används vid registrering 

av intervjuinformationen. Dessa är ljudinspelning, anteckningar under tiden och att 

direkt efter intervjun skriva ner allt som vi kommer ihåg från intervjun. I vår 

undersökning använde vi oss av ljudinspelning och kompletterande anteckningar om 

våra egna reflektioner som uppkom under intervjun. Yin (2007, ss. 119-120) skriver 

att det kan vara fördelaktigt att spela in intervjun för att intervjuåtergivningen oftast 

blir mer riktig och fullständig vilket var anledningen till att inspelning gjordes. Korrekt 

återgivning gav oss möjlighet till en analys och slutsats med hög kvalité. 

 

Vi var medvetna om att ljudinspelning kunde göra informanterna restriktiva i deras 

svar, men då vi ställde frågan om det gick bra att spela in intervjun hade de inte något 

problem med detta. Informanterna gav intryck av att det var mer av en självklarhet att 

spela in än att inte göra det. Den första intervjun som genomfördes ansåg vi inte behöva 

spelas in med tanke på dess längd och vad för information vi skulle få. Det skulle vara 

mer av en introduktion till den andra intervjun och därför tog vi beslutet att inte spela 

in den. 

 

2.4.2 Urval av informanter 

Efter att fallen identifierats skulle personer från dessa väljas ut som informanter. 

Alvesson (2011, s. 59) säger att syftet med forskningen kan göra valet självklart men 

i de flesta fall är det inte så. Urvalet av informanter för studien gjordes utifrån ett 

kvalitetsurval, alltså att informanterna innehar erfarenheter som är relevanta för 

studiens syfte (ibid. s. 61). Personer på utbildningsförvaltningen var relevanta för 

studien då vi ansåg att de kunde förse oss med information om förvaltningen och deras 

roll för skolorna. Personer på ledande positioner på gymnasieskolor, såsom skolchefer, 

ansågs vara viktiga informanter då studiens fokus är på ekonomistyrningsverktyg. 

Rektorer skulle kunna vara relevanta för studien men vi blev av dem hänvisade till 

deras chefer. Vid kontakt med skolcheferna förstod vi ganska snart att rektorernas 

bidrag till uppsatsen inte skulle vara av väsentlig betydelse i jämförelse med att prata 

med skolcheferna. Ytterligare anledning var att vi i övriga intervjuer fick mycket 
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information som tydde på att det inte finns så stora skillnader i rektorernas 

arbetsuppgifter mellan huvudmannaskapen. 

 

När vi först började leta informanter till studien kontaktade vi via telefon en av 

kommunens gymnasieskolors reception som hänvisade oss vidare till Johanna 

Ekelund, förvaltningsekonom på utbildningsförvaltningen. Intervju bokades in med 

Ekelund och vid samma tillfälle ansåg Ekelund att vi först skulle träffa hennes kollega 

Anna Bring, förvaltningsekonom, som kunde presentera mer om hur förvaltningen 

fungerar. De två intervjuerna byggde upp en bra grund för fortsatta intervjuer. Den 

tredje intervjun gjordes med Henrik Ahlin, skolchef på Katedralskolan. Fjärde och 

sista intervjun gjordes med Niclas Bjälkenborn, skolchef på Växjö Fria Gymnasium. 

 

Intervjuperson Befattning Datum Tid (ca) 

Anna Bring Förvaltningsekonom, Växjö 

kommun 

2017-04-25 20 minuter 

Johanna Ekelund Förvaltningsekonom, Växjö 

kommun 

2017-04-25 45 minuter 

Henrik Ahlin Skolchef, Katedralskolan 2017-04-28 45 minuter 

Niclas Bjälkenborn Skolchef, Växjö Fria Gymnasium 2017-05-03 90 minuter 

 

2.4.3 Dokument och övriga källor 

Utöver de intervjuer som genomfördes använde vi även dokument utgivna av Växjö 

kommun och internetsidor. Som Bryman och Bell (2013, s. 549) skriver finns 

dokument tillgängliga där ute men de måste hittas och analyseras. Merriam (1994, s. 

118) skriver att när en bedömning av värdet om en källa ska göras ska främst två frågor 

ställas. Innehåller källan den information eller kunskaper som eftersöks och om detta 

kan förvärvas på ett praktiskt och systematiskt sätt bör den användas. Yin (2007, s. 

113) skriver att diverse dokument som används i studier alltid måste hanteras med en 

viss försiktighet. Till exempel skriver Merriam (1994, s. 120) att källans ursprung, 

upphovsman och ursprungligt syfte kritiskt behöver granskas. Sådan granskning har 

gjorts för de källor som använts i studien. De källor som använts i studien har syftat 

till att dels stärka andra källor och dels för att komplettera informationen från 

intervjuerna. 
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Att finna för studien relevanta dokument är inte det enklaste men i samband med 

intervjun med utbildningsförvaltningen fick vi ett dokument som vi kunde ta del av. 

Dokument som vi delgavs av kommunen var Utbildningsförvaltningens internbudget 

2017. Dokumentet används för att visuellt se hur utbildningsförvaltningen är 

uppbyggd, läsa om kommunens mål och strategier samt nyckeltal för hur man mäter 

måluppfyllnaden. Vi bedömde att dessa källor var tillförlitliga i det syfte de användes. 

 

En av de internetsidor som använts i det inledande kapitlet är Ekonomifakta. En viss 

försiktighet och ett ställningstagande krävdes för att använda denna källa med tanke 

på att det är Svenskt Näringsliv som står bakom denna hemsida. Vår uppfattning är att 

Svenskt Näringsliv är förespråkare för privata aktörer inom välfärdssektorn, eftersom 

de representerar företagarna i Sverige kan skevhet i informationen finnas. Efter en 

noggrann granskning av de källor som använts till informationen som Ekonomifakta 

presenterar, däribland SCB, ansågs källan vara tillräckligt pålitlig. Liknande 

resonemang fördes för andra liknande källor som kan antas vara subjektiva. 

 

2.5 Bearbetning, tolkning och analys av insamlat material 

När studiens material samlats in behövde det tolkas och analyseras. Analys av insamlat 

material är ett av de absolut svåraste momenten i en fallstudie enligt Yin (2007, s. 138). 

Vi valde att följa Denscombes (2016, ss. 347-348) femstegsprocess där stegen vid 

kvalitativt forskningsmaterial är: iordningställande, inledande utforskning, analys, 

framställning och presentation och slutligen validering. 

 

Iordningsställandet av intervjumaterialet påbörjades direkt efter varje avslutad intervju 

för att förhindra att saker skulle glömmas bort. Anteckningar och ljudinspelning 

sammanställdes för att alla aspekter från intervjun skulle fångas i en sammanhängande 

redogörelse av intervjuerna. Sammanställningen bröts i sin tur ned i mindre bitar och 

kategoriseras för att bli mer hanterbar. Kategorierna vi valde att använda var planering, 

resursanvändning samt uppföljning och kontroll för att bibehålla samma struktur som 

i empirin. Anledningen till uppdelning i kategorier gjordes, beror på att det förenklade 

arbetet med att jämföra materialet, lokalisera återkommande saker och göra 

kommentarer vid utforskningen av materialet. Denna metod kan liknas vid vad  
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Merriam (1994, s. 129) anser vara kvalitativ innehållsanalys. Styrkan med att vi 

använde denna metod var att den är enkel att replikera (Denscombe, 2016, ss. 392-

393).  

 

Iordningsställandet och utforskningen av materialet följdes av analys nära förknippat 

med studiens teoretiska referensram för att i nästa steg skriftligen presentera de fynd 

som gjorts. Den insamlade informationen kunde vi vissa fall styrka med dokument 

men i övrigt utgick vi från att informationen var sanningsenlig eftersom vi inte anser 

att det finns någon anledning till att misstro informationen.  

 

2.6 Kvalitetsmått 

När bedömning av forskning görs används olika kvalitetskriterier (Bryman & Bell, 

2013, s. 62). Enligt Yin (2007, s. 54) är de vanligast förekommande kvalitetskriterierna 

som tillämpas vid fallstudier begreppsvaliditet, intern och extern validitet samt 

reliabilitet. De kriterier Yin tar upp är de som tillämpas i denna studie. 

 

För god begreppsvaliditet innebär det för forskaren att exempelvis använda sig av flera 

källor, beskriva beviskedja och genomföra deltagarvalidering (Yin, 2007 s. 56). 

Studien uppfyller kriteriet begreppsvaliditet genom att under datainsamlingen använda 

flera olika källor. Det andra kriteriet, intern validitet, som återfinns i analysfasen 

belyser frågan om hur väl slutsatserna stämmer överens med hur det verkligen är 

(Merriam, 1994, s. 177). För att uppfylla intern validitet var valet av informanter 

viktigt. Informanterna skulle inneha kunskapen vi sökte. Vid studiens analys och 

slutsatser finns det en nära koppling till befintlig teori så att kriteriet om intern validitet 

uppfylls för studien. 

 

Extern validitet beskrivs av Merriam (2007, s. 183) som ett kriterium som belyser hur 

väl resultaten går att generalisera. Eftersom våra fall är en kommunalt och en 

aktiebolagsdriven skola kan trovärdiga antaganden göras om andra svenska skolor som 

tidigare diskuterats. Yin (2007, s. 54) föreslår användning av replikationslogik vid 

flerfallsstudier för att uppfylla kriteriet om extern validitet. Grunden för detta ligger i 

en utvecklad och innehållsrik teoretisk referensram (ibid. s. 69). Under studiens gång 

har därmed mycket tid lagts ned på att skapa en väl övervägd teoretisk referensram. 
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Reliabilitet handlar om att se till att skevheter och fel minimeras samt att säkerställa 

att upprepning av studien av en annan forskare ska leda till samma resultat (Yin, 2007, 

s. 59). För att försäkra oss om att inte återge informanterna på felaktigt sätt 

genomfördes respondentvalidering. När intervjusammanställningen var gjord 

skickades denna till respektive informant för godkännande. Vidare uppfylls kravet om 

reliabilitet genom att vi utgick från de regelverk som gäller för fallstudiemetoden, gör 

detaljerad genomgång av hantering och analys av empiriskt material, vilket gör studien 

transparent. 

 

2.7 Etiska överväganden 

Att behandla de som intervjuas med värdighet och professionalism är något som är 

viktigt när forskning bedrivs. Därför behövs en del etiska ställningstaganden göras och 

det handlar om frivillighet, anonymitet, integritet samt konfidentialitet för de 

respondenter som är inblandade i forskningen (Bryman & Bell, 2013, ss. 136-137). 

Det som denna studie tagit ställning till är de enligt Vetenskapsrådet (2002) fyra 

huvudsakliga etiska kraven, samtyckes-, informations-, nyttjande- och 

konfidentialitetskravet. 

 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) innebär samtyckeskravet att val om deltagande ska vara 

frivilligt. Detta krav förhöll vi oss till redan i första kontakt med de som skulle komma 

att utgöra våra fall och informanter. De informerades vad studiens syfte var och hur 

mycket tid de skulle behöva lägga ner för studien innan de skulle ge sitt samtycke. För 

att ytterligare säkerställa detta, ställdes samma fråga vid intervjutillfället. Det andra 

kravet, informationskravet, innebär att deltagaren ska bli informerad om forskningens 

syfte. Som tidigare nämndes informerades deltagaren om studiens syfte och 

förväntningarna på deltagaren redan innan samtycke gavs om medverkan. Även vid 

intervjun klargjordes detta för att säkerställa deltagarens förståelse (ibid). 

 

Nyttjandekravet innebär att den information som inhämtats endast får användas för 

forskningsändamålet enligt Vetenskapsrådet (2002). De ljudinspelningar som 

genomfördes under intervjuerna sparas med åtkomst endast för studiens forskare, för 

att säkerställa att den information som insamlats inte ska komma att användas av 

otillbörliga. Det sista etiska kravet är konfidentialitetskravet. Med detta menas hur 

uppgifter som kan sammankopplas med offentlighet och sekretess ska behandlas 
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(ibid). För att vara säkra på att vi inte delgivits någon sekretessbelagd information av 

misstag, får informanterna möjlighet att läsa den samlade information som används i 

arbetet innan användning och publicering. I samband med intervjun ställdes även 

frågan om respondenternas riktiga namn fick användas i studien.  
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3 Teoretisk referensram 

 

Kapitlet redovisar den teoretiska referensram som ligger till grund för studien. Den 

viktigaste utgångspunkten för studien är ekonomistyrning och styrning i offentlig 

verksamhet. Ekonomistyrningsverktyg är andra huvudområden som presenteras. 

Detta följs av en beskrivning av kommunal och privat gymnasieskola för att påvisa 

grundläggande skillnader som kan inverka på styrningen. Avslutnignsvis 

sammanfattas presenterad teori i en analysmodell som kommer ligga till grund för 

studiens analys. 

 

3.1 Ekonomistyrning 

Målet med ekonomistyrning är att implementera organisatoriska strategier med hjälp 

av olika verktyg. Det är viktigt för organisationer att ha en bred kunskap angående hur 

ett styrsystem fungerar i allmänhet, om dess utveckling, användning och påverkan 

samt hur de individuella delarna och nya influenser påverkar systemet som helhet. En 

bredare förståelse av styrsystemet kan bidra till att få fram en bättre teori om hur det 

egna styrsystemet ska designas för att stämma överens med företagets övergripande 

mål (Malmi & Brown, 2008). 

 

3.1.1 New Public Management 

Den samling teorier och ideér som kallas New Public Management, NPM, är det 

senaste paradigmskiftet i hur offentlig sektor styrs (Lane, 2000, s. 3). Hood (1991) 

säger att termen NPM är en lös sammanfattande term för en uppsättning av 

administrativa doktriner om byråkratiska reformer. Doktrinernas föreskrifter 

överlappar på ett flertal områden vilket är det som utgör tankarna inom NPM. 

Överlappningarna omfattar bland annat behov av en klar målformulering och tydlig 

ansvarsfördelning, fokus på resultat och output snarare än processer, 

konkurrensutsättning, tillämpa beprövade verktyg från näringslivet, undersöka 

resursbehov och göra mer av mindre. Enligt Burström, (2015) omfattar NPM 

aktiviteter som handlar om att dela upp komponenter i separata och mätbara delar som 

tillsammans ska uppnå maximal effektivitet. Med denna nya form av styrperspektiv 

skapades mål och mått som för den offentliga sektorn var ganska annorlunda från de 

tidigare använda.  

NPM innebär även en del avregleringar, decentralisering, prestationsmätning och 

större betoning på fria konsumentval (Burström, 2015). Enligt Almqvist (2006, s. 32) 

är organisationsstrukturen ett av de strategiska valen en organisation ska göra. Detta 
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val omfattar grad av centralisering och berör metoderna för intern styrning, 

uppföljning och kontroll (ibid. s. 35). Argument som lyfts för en mer decentraliserad 

organisation handlar bland annat om ökad effektivitet och att beslut inte alltid fattas 

på ledningsnivå utan i närhet till det som ska beslutas om (ibid. s. 88).  

Tanken med att låta konsumenterna välja leder till konkurrens som i sin tur förväntas 

leda till förbättrad effektivitet av tillhandahållandet av varor och tjänster (Burström, 

2015). Almqvist (2006, s. 40) benämner detta som fördelningsmässig effektivitet. 

Ytterligare fördelar som marknadsmekanismerna ansågs leda till var bättre 

resursfördelning, då valfriheten gjorde att byte av leverantör kan ske när som helst 

(Burström, 2015). En slutsats som Almqvist (2006, s. 50) dragit från en undersökning 

kring konkurrensutsättning är att konkurrensen bidragit till besparingar.  

Genom upphandling främjas den öppna konkurrensen mellan offentliga och privata 

aktörer. Den aktör som kan leverera varan eller tjänsten till bäst pris och/eller kvalité 

är den som vinner kontraktet. Detta är vanligt inom den svenska hälso- och sjukvården 

medan det så kallade vouchersystemet är vanligt förekommande inom skola och 

utbildning. Vouchersystemet grundar sig på att leverantörer får godkännande av 

offentliga myndigheter att leverera en särskild tjänst i ett visst område. Genom detta 

system kan föräldrar välja vilken skola barnen ska gå i och skolan erhåller skolpeng 

för dessa om skolan följer de kvalitetskrav och kostnader som stipulerats (Burström, 

2015). 

Hansson och Wihlborg (2016) har undersökt hur införandet av NPM i det svenska 

utbildningsväsendet har påverkat skolorna. De finner att implementeringen lett till att 

stor vikt läggs på att följa upp och analysera verksamheten på bekostnad av 

utvecklingen av kvaliteten i skolan som blivit nedprioriterad. De menar att när det 

kommer till att mäta resultat har tillvägagångssätten för dessa utformats för att vara så 

hanterbara och okomplicerade som möjligt vilket har lett till att fokus ligger på betyg. 

Fokus på betygen är enligt vissa av studiens deltagare alldeles för stort. Hansson och 

Wihlborg (ibid) fann att skolors arbetsbörda ökat till följd av den omfattande 

dokumentationen som Skolinspektionen utkräver av skolorna. Kontrollerna har även 

resulterat i en känsla av att kontrollenheten saknar tillit för verksamheterna som 

granskas. 
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3.2 Planering 

En organisations formella planerings- och kontrollsystem är en kombination av sätt att 

gå tillväga för att implementera valda strategier (Anthony et al., 2014, s. 201). 

Planering handlar för organisationen om att bestämma vad och hur aktiviteter ska 

genomföras för kommande period. Dessa aktiviteter kan vara många och varierande 

men handlar egentligen om vad som ska produceras och säljas, vilka 

marknadsföringsåtgärder som ska förverkligas och vilka organisatoriska förändringar 

som ska genomföras. När organisationen bestämt vad den ska göra kan även en 

uppfattning om hur mycket resurser som ska användas av de olika avdelningarna 

beräknas och allokeras för att kunna fullfölja den plan som satts upp. En annan viktig 

del som ingår i planeringen är samordningen av budgeten, där det för organisationen 

handlar om att alla avdelningar inom organisationen ska arbeta efter samma plan och 

mål (ibid. s. 333). 

 

3.2.1 Mål 

Alla företag har strategiska mål och de företag som mest effektivt kan möta de 

strategiska målsättningar som finns uppsatta kommer ha störst framgång (Anthony et 

al., 2014, s. 4). Målen är en beskrivning av ett framtida tillstånd där organisationen vill 

befinna sig, medan strategin är vägen för att ta sig dit. Strategierna behöver formuleras 

för att kunna implementeras i organisationen. Beroende på vilken bransch en 

organisation är verksam i måste hänsyn tas till olika förhållanden och faktorer. Den 

övergripande strategin används för att företaget ska kunna positionera sig gentemot 

sina konkurrenter och på bästa sätt skapa intäkter och ökad tillväxt (Jacobsen & 

Thorsvik, 2014, ss. 35-36).  

 

Strategin som organisationen arbetat fram har i sin tur stor inverkan på 

organisationsstrukturen. Planerings- och kontrollsystemen och de allmänna reglerna 

som följer därmed påverkas av strukturen i företaget (Anthony et al., 2014, s. 197). 

Brorström, Haglund och Solli (2014, s. 210) skriver att målstyrning är vanligt 

förekommande bland Sveriges kommuner. De fann i en undersökning att definitionen 

av mål var mångtydig. Utan en tydlig formulering av mål kan önskad styreffekt utebli. 

Det krävs också att målen kommuniceras inom organisationen för möjlighet till bra 

målstyrning. 
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Organisationer kan med hjälp av tydligt uppsatta mål få en klarare bild över vad som 

ska göras och samtidigt vad som inte är nödvändigt eller viktigt att satsa på. Att ha 

uppsatta mål är också viktigt ur ett effektivitetsperspektiv då ett sätt att mäta 

effektivitet är att mäta graden av måluppfyllelsen. Mål kan också forma organisationen 

och motivera individer. Det är huvudmannens rätt att bestämma målen för 

organisationen, samtidigt som ledningen ofta har möjlighet att sätta en del mål 

(Forslund, 2011, ss. 36-37).  

 

Mål arbetas fram och genomsyrar organisationer i sin helhet. Målen kan finnas på olika 

nivåer, vissa mer övergripande och andra mer konkreta, detta kan översättas som att 

de generella målen bildar ett ramverk för målen som sätts på lägre nivåer i 

organisationen (Forslund, 2011, ss. 40-41). För att kunna genomföra och nå de 

strategiska mål som satts upp krävs det ofta att de bryts ner till mer lätthanterliga 

delmål (Anthony et al., 2014, s. 335). Resultatmål är något som enligt Forslund (2014, 

s. 42) flitigt används inom organisationer. Med resultatmål menas det att en viss insats 

ska leda till ett specifikt resultat, där det inom företagsvärlden exempelvis kan betyda 

hur många enheter man lyckas sälja. 

 

Det är ganska vanligt att ha kvalité som mål. Det finns många olika definitioner på 

kvalitet, en av dem skulle kunna vara att de förväntningar som finns på tjänsten eller 

produkten uppfylls. För att säkerställa detta kan en organisation certifiera sig enligt 

ISO som är ett kvalitetsledningssystem. Certifieringen innebär att en redogörelse för 

hur arbetet ska utföras läggs fram och att arbetet sedan följer dessa beskrivningar, 

därigenom görs ett antagande om att uppsatta mål kommer uppnås (Forslund, 2011, s. 

46). 

 

Något som är viktigt att komma ihåg när målen för organisationen eller enheten sätts 

upp är att de ska vara mätbara. Hur väl uppsatta mål nås kan spegla hur effektiv en 

organisation är. Det är även viktigt för att kunna sätta in åtgärder om målen inte nås. 

Att överhuvudtaget kunna mäta målen som satts upp är en sak, medan hur de mäts och 

hur organisationen förhåller sig till resultaten är en annan viktig aspekt. Sättet målen 

mäts på kan ha betydelse för om det krävs mycket arbete från de anställdas sida och 

om kvalitativt eller kvantitativt material används för att göra mätningen. Hur 

organisationen förhåller sig till det resultat som tagits fram kan också skilja sig 
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beroende på om resultatet ses som en absolut sanning eller om det ses som en 

ungefärlighet. Om resultatet ses som en absolut sanning kommer fler att vara på sin 

vakt och ifrågasätta att beräkningar och mätningar som gjorts genomförts på rätt sätt. 

Ifall det å andra sidan ses som en ungefärlighet finns det en mer avspänd uppfattning 

om resultaten (Forslund, 2011, ss. 48-49). 

 

3.2.2 Organisationsstruktur 

Organisationsstruktur kan enligt Forslund (2011, s. 84) definieras som: ”Det sätt på 

vilket arbetet fördelas i uppgifter och samordningen av dessa uppgifter.”. Det finns 

många olika sätt att strukturera en organisation på och för att visuellt visa hur en 

organisation är uppbyggd är det vanligt att ett organisationsschema används. Där 

synliggörs det tydligt hur arbetsfördelningen ser ut, hur samordningen sker, hur 

formell auktoritet fördelas och hur hierarkisk organisationen är (ibid. ss. 83-86). För 

att formellt kunna besluta om arbetsfördelning, ansvar och befogenheter, måste 

organisationen ha i åtanke att dessa delar måste vara i samklang med varandra för att 

möjliggöra målkongruens (Jacobsen & Thorsvik, 2014, s. 62).  

 

Många olika studier har genomförts för att se om det finns några signifikanta skillnader 

i hur organisationsstrukturen påverkas av ägandeskapet. Enligt Szulkin (1989, ss. 53-

55) är offentligt ägda organisationer i större utsträckning mer benägna att vara 

centraliserade i sina beslutsfattanden än de privata. Detta leder vidare till frågan om 

centralisering och decentralisering, hur de anställdas befogenheter att ta beslut ska 

placeras och hur de fördelas i organisationen (Jacobsen & Thorsvik, 2014, s. 77). 

Anthony et al. (2014, s. 196) skriver om tre viktiga element som måste tas hänsyn till 

då man pratar om decentralisering. Dessa är att delegering av beslutsfattning som sker 

till de lägre nivåerna inom organisationen blir försedda med de resurser de behöver 

och att de hålls ansvariga för beslut. Centraliserade organisationer tenderar att ha få 

instanser där chefer och anställda arbetar nära varandra i det dagliga arbetet medan de 

decentraliserade organisationerna har många fler led. 

 

När Kommunallagen, KL, infördes i början på 1990-talet fick kommuner och landsting 

större frihet att påverka organisationsstrukturen. De krav som finns på utformningen 

är att det ska finnas fullmäktige och en underordnad styrelse (Brorström, Haglund & 

Solli, 2014, s. 31). Organisationsstrukturen är en viktig del i styrning och strukturen 
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har en distinkt koppling till ekonomin. Idag finns det en tydlig ökning av 

decentralisering inom offentlig verksamhet (ibid. s. 204). 

 

3.2.3 Budget 

Budgetering innebär traditionellt sett väldigt mycket planering (Anthony et al. 2014, 

s. 332), och görs utifrån ett framtidsperspektiv (Malmi & Brown, 2008). Förändringar 

sker på området och det har kommit andra mer moderna sätt att planera och budgetera 

ett exempel på detta är rullande prognoser. Dock är traditionell budgetering fortfarande 

något som många organisationer använder sig av för att kunna planera och följa upp 

sin verksamhet. Budget och budgetering kan sägas ha flertalet olika roller. Det kan ses 

som ett verktyg för planering, förmedla ansvar, motivera, öka reflektion och 

kommunikation samt att budgetering kan ses som en ritual (Anthony et al., 2014, ss. 

333-335). 

 

Brorström, Haglund och Solli (2014, s. 177) skriver att det absolut vanligaste 

styrverktyget för kommunala organisationer är budget. För kommuner och landsting 

är budget obligatorisk enligt KL och innebär i de flesta fall stora diskussioner och 

mycket arbete. Det som främst påverkar budgetarbetet är startpunkt och förlopp över 

tiden, detaljeringsgrad och tidshorisont (ibid. s. 189). Offentlig verksamhet är, som 

tidigare nämnts, i grunden budgetkopplad vilket ger budgeten en nyckelroll för hur 

ansvar fördelas och uppfattas (Bergstrand & Olve, 1996, s. 153). 

 

För organiseringen av budgetuppställande talas det främst om tre metoder. De kallas 

uppbyggnads-, nedbrytnings- och iterativ metod (Kullvén, 2015, s. 42). Vilken metod 

som väljs speglar vald grundfilosofi. Uppbyggnadsmetoden innebär att grunden för 

budgeten utgår från de förutsättningar som sätts på högsta nivån i organisationen. Efter 

detta byggs budgeten upp underifrån. De fördelar som finns med denna metod är att 

synpunkter från flera nivåer och personer inkluderas i arbetet. Den andra metoden 

innebär att budgeten sätts på höga nivåer och sedan lämnas för granskning av lägre 

nivåer. Nya förslag och förändringar följer med upp i hierarkin där budgetförslaget 

sammanställs. Huruvida denna metod motiverar och engagerar medarbetarna som 

andra metoder är diskuterat, men i organisationer där det finns informationsövertag 

högt upp i hierarkin anses denna metod vara lämplig. Den tredje formen kan ses som 

en kombination av de två första metoderna (Bergstrand, 2010, ss. 122-123). Av dessa 
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tre metoder är det nedbrytningsmetoden som är mest frekvent använt av offentliga 

verksamheter (ibid. s. 125).  

 

3.3 Resursfördelning och användning 

Efter att nedbrytning av övergripande mål gjorts kan processen att prioritera och 

fördela resurserna börja. Med hjälp av en strategiska plan blir det lättare för ledningen 

att välja ut saker att fokusera på (Anthony et al., 2014, s. 335). Alla organisationer 

oavsett om de är verksamma inom offentlig eller privat sektor har begränsade resurser 

att använda sig av för att kunna transformera dessa till resultat (Jacobsen & Thorsvik, 

2014, ss. 14-15). Ett kännetecken för offentliga organisationer är att dessa ofta är 

politiskt styrda, vilket Forslund (2011, s. 26) menar innebär att de inte nödvändigtvis 

behöver få sin verksamhet att gå ihop eller gå med vinst. Att styra dessa organisationer 

som om de verkade på en privat marknad har dock blivit vanligare. 

Ofta när prioritering och fördelning diskuteras handlar det om situationer med knappa 

resurser, men begreppen är minst lika relevanta i situationer med överskott. Beslut om 

fördelning och fördelning kan göras på olika nivåer i organisationen (Liss, 2004). 

Resursfördelning är ett av de syften som tillskrivs den traditionella budgeten. Eftersom 

det i många fall inte finns någon marknad för kommunen sker inte fördelningen via 

denna. Traditionellt har kommunala verksamheter tilldelats resurser i syfte att 

tillgodose de behov som angetts. Resursfördelning kan delas in i två olika synsätt som 

är behovs- eller resursorienterat. Behovsorienterat innebär att man utifrån kartläggning 

av behov fördelar resurser efter de prioriteringar som gjorts. Det resursorienterade 

synsättet innebär det omvända och en vanligt förekommande modell för detta synsätt 

är rambudgetering (Brorström, Haglund & Solli, 2014, s. 191). 

 

Enligt Ewing och Samuelsson (2002, ss. 69-70) kan effektivitet beskrivas som graden 

av måluppfyllelse satt i relation till de resurser som måluppfyllelsen förbrukat. En 

förbättring av effektiviteten sker oftast, enligt författarna, som en följd av att 

produktiviteten i verksamheten ökat. Effektivitet i relation till kostnader, 

kostnadseffektivitet, tolkas av Anthony et al. (2014, s. 518) som att budgeten hålls, det 

vill säga att kostnaderna är varken högre eller lägre än prognostiserat och för att se om 

utfallen av en budget blev som planerat görs olika rapporter. Vidare menar Bergstrand 

(2010, s. 31) att kostnadsmedvetenhet, ökar ju mer decentraliserad en organisation är 

i sitt beslutsfattande.   
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Enligt Womack (2000) har forskning visat att skolor med lärare som är välutbildade 

och har längre erfarenhet är också de skolor som resulterar i högst elevresultat. 

Ytterligare faktor som har inverkan på hur väl eleverna presterar är klasstorleken. 

Womack, Roberts, Bell, och Womack (2015) tar som exempel upp att en klass med 

många elever helt enkelt inte får tillräckligt med uppmärksamhet och hjälp som behövs 

för att prestera. Det har visats att duktiga lärare som får jobba med mindre klasser har 

signifikant inverkan på betygen. Framgångssagan är dock inte fri från konsekvenser 

då dessa komponenter också är de som kostar mycket pengar för skolan (Womack, 

2000). Enligt Betts och Loveless (2005, s. 98) har forskning visat att minskandet av 

klasstorleken i stor skala kan skapa brist på kvalificerade lärare. Skolan tvingas då att 

ha okvalificerade lärare vilket kostar mer än det ger motsvarande nytta. 

 

3.4 Uppföljning och kontroll 

För att följa upp verksamheten kan organisationer använda sig av avvikelseanalyser, 

där eventuella skillnader mellan budget och utfall granskas och analyseras. Dessa kan 

användas på organisationen som helhet såväl som på avdelningsnivå. Brukligt är att 

börja analysen på helhetsnivå och sedan arbeta sig ner nivå för nivå för att se var 

differensen uppstått, för att sedan försöka utröna hur och varför den uppkommit 

(Anthony et al, 2014, ss. 386-387). Lönnqvist och Lind (1998, ss. 179-180) säger att 

avvikelser som uppstår kan vara både positiva och negativa.  

 

För att mäta hur väl organisationen klarar av att uppfylla sina satta mål används 

prestationsmätning, både i finansiella och icke-finansiella termer. Måtten blir ett sätt 

att berätta vad som är av vikt i organisationen och därmed vilka beteende som ska 

uppmuntras av de anställda. För att ett mått ska vara till nytta måste det uppfylla tre 

kriterier; vara i linje med strategin, mätas effektivt samt vara kopplat till värde. För att 

stärka ansvarskopplingen mellan personalen och måtten bör de baseras på aktiviteter 

som de anställda har kontroll över (Simons, 2000, ss. 234-237). 

 

Att enbart använda sig av finansiella prestationsmått är något som Anthony et al (2014, 

s. 396) anser bör undvikas. Författarna menar att dessa mått leder till att ansvariga 

uppmuntras till ett beslutsfattande som ger kortsiktiga vinster på bekostnad av 

långsiktiga. Eventuellt kan detta också leda till att den som är ansvarig undviker att 
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fatta långsiktigt gynnsamma beslut för att det påverkar de kortsiktiga resultaten 

negativt. Med kortsiktig styrning kan det också skapas friktion mellan lokala 

föreståndare och organisationens centrala ledning, vilket är negativt för rörelsen som 

helhet. Författarna påpekar att med en strikt användning av endast finansiella 

prestationsmått kan medföra manipulation av informationen så att måtten blir 

missvisande. Exempelvis med att välja redovisningsmetoder som tidigarelägger 

vinster och därigenom höjer den innevarande periodens resultat. Genom detta påtalar 

de vikten av att användandet av både finansiella och icke-finansiella prestationsmått 

genomsyrar hela organisationen, även om de icke-finansiella förefaller vara simpla. 

 

I prestationsmätningen inom den offentliga sektorn måste kvantitativa mål vägas mot 

kvalitativa mål, eller med andra ord effektivitet mot kvalitet. Då prestationsmätningar 

passar bättre på verksamheter som strävar efter effektivitet medan 

prestationsmätningar bör undvikas på de som eftersträvar kvalité. För att få en balans 

bör olika typer av mått användas, då de kan komplettera varandra genom att ta hänsyn 

till både kvantitativa och kvalitativa aspekter.Vid mätningen kan det också vara till 

fördel att låta externa parter utföra granskningen av verksamheten. För att de anställda 

ska få en ansvarskänsla för måtten bör dessa vara med i utformningen av måtten. På 

detta sätt minskar risken för att de inte förstår vad som mäts och att målen känns 

omöjliga. Utfallen av måtten bör inte bara ses som fakta, utan mer som vägledande. 

Ledningen bör därför först och främst försöka få fram en diskussion med sina 

underordnade om möjliga förbättringar. Vid sidan av prestationsmätning bör det också 

tas fram riktlinjer, för att minska stressen som kan komma från att mäta prestationer i 

kvantitativa termer. Jämförelser av utfallen på prestationsmåtten bör ske mellan 

avdelningar och över tid (Verbeeten, 2008). 

 

3.4.1 Riktlinjer från Skolverket  

Skolornas huvudsakliga kvalitetsmål sätts av riksdagen och regeringen genom 

nationella mål, krav och riktlinjer som står i bland annat skollagen och läroplanerna. 

Den som har det yttersta ansvaret för att målen uppnås är skolans huvudman. 

Huvudmannen bär ansvaret för att organisera verksamheten och fördela dess resurser 

utifrån förutsättningarna skolan ställs inför. Huvudmannen ska också följa, granska 

och förbättra verksamheten så att den kan klara av målen och kvalitetsmålen. Det ingår 

även i ansvaret att se till att utbildningen som huvudmannen bedriver är likvärdig och 

att den baseras på vetenskapliga fakta och beprövade erfarenheter (Skolverket, 2015a). 
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Enligt Skolverket (2015b) är varje huvudman ansvarig för att planera, följa upp och 

utveckla sin verksamhet systematiskt och kontinuerligt. Vilket innebär att med hjälp 

av dokumentation av kvalitetsarbetet visa nuvarande läge, målsättning, hur målen ska 

uppnås och i slutändan visa hur väl de uppfyllts. Denna dokumentation ska ske både 

på helhets- och enhetsnivå. Skolverket (2015c) har tagit fram en mall där faserna i 

kvalitetsarbetet presenteras. Första delen i arbetet är att följa upp resultaten och 

måluppfyllelsen i verksamheten. Därefter jämförs dessa resultat med målen, kraven 

och riktlinjerna i de nationella styrdokumenten.  

 

Skolverket (2015d) skriver att nästa del i kvalitetsarbetet är att analysera och bedöma 

för att hitta svagheter och styrkor i verksamheten. Analysen ska till slut mynna ut i en 

bedömning av vad som behöver göras för att åtgärda bristerna i verksamheten. Det är 

även här viktigt att ta hänsyn till erfarenheter och forskning när bedömning av vilka 

insatser som ska genomföras för att förbättra verksamheten. Slutligen skriver 

Skolverket (2015e) att när beslut om vilka insatser som ska genomföras är fattade 

återstår bara planering och genomförande. När planeringen görs bör huvudmannen, 

enligt Skolverket, klargöra de väntade effekterna, vem som ansvarar för vad, vilka 

resurser som behövs, hur resultatet ska mätas, hur arbetet ska dokumenteras samt när 

arbetet ska vara färdigt. Vid planering och genomförande ligger ansvaret hos 

förvaltningsledningen, rektorerna, pedagogerna och andra anställda. Huvudmannen 

måste dock försäkra sig om att denna kan följa arbetet. Om det skulle uppstå 

svårigheter i processen ska denne då vara tillräckligt insatt för att kunna leda 

hanteringen av dem. 

 

3.5 Huvudmannaskap 

Huvudmännen som bedriver skolverksamhet kan vara kommuner eller enskilda 

huvudmän. Med enskild huvudman syftas enskilda eller juridiska personer såsom 

stiftelser, aktiebolag eller föreningar som bedriver undervisning (Ekström & 

Bengtsson, 2014). Enligt lag ska det i varje kommun finnas en eller flera nämnder som 

fullgör kommunens uppgifter. Enskilda huvudmän får ansöka om att bedriva 

skolverksamhet hos kommunen. Godkännande ges om den enskilda huvudmannens 

kvalifikationer inte medför några negativa påföljder i den kommun man tänkt vara 

verksam i. Det är staten, genom Skolinspektionen, som godkänner enskild huvudman 



  
 

29 

för olika skolformer. Övriga ärenden som gäller godkännande handläggs av den 

kommun där verksamheten ska bedrivas. Om godkännandet gäller gymnasieskola 

måste skolväsendet ta hänsyn till närliggande kommuner. Innan den enskilde 

huvudmannen startar sin verksamhet ska denne vara i samråd med den kommun och 

närliggande kommuner där utbildningen ska bedrivas. Enligt skollagen är det 

kommunens ansvar att fördela resurser till skolväsendet som är nödvändiga utifrån 

elevernas olika behov och förutsättningar (SFS, 2010:800). 

 

Styrningen av skolan är svåröverskådlig på grund av att stat och kommun har olika 

ansvar där styrningen också sker på olika plan, däribland nationellt genom läroplanen 

och kommunalt genom att skolan uppnår sina mål. Under de senaste decennierna har 

stora förändringar skett beträffande skolans ledarskap, såsom huvudmannaskap, vidare 

har även organisationsformen blivit mer decentraliserad. Detta innebär att staten nu 

fastställer riktlinjer och mål för skolan och följer upp dessa medan kommunerna 

ansvarar för genomförandet av verksamheten. Rektorerna, lärarna och övrig 

skolpersonal bär i sin tur ansvaret att driva och utveckla skolan. Med 

omorganiseringen har målstyrningen för systemet ökat, detta för att eleverna ska nå 

uppställda mål. Mål- och resultatstyrning handlar inom skolan om att resultatmål, 

kvalitetsmål och övriga mål ska sättas och följas upp. Därmed har också uppföljnings- 

och utvärderingsansvaret ökat (SOU 2004:116). 

 

3.6 Sammanfattande analysmodell 

Den teori som presenterats i detta kapitel sammanfattas nedan i en modell för att 

underlätta analys av studiens resultat. Studien tar sin startpunkt i kommunen där beslut 

om nivån på skolpeng bestäms. Studiens fall blir tilldelade ekonomiska medel av 

utbildningsförvaltningen, som ska planeras för, användas, kontrolleras och följas upp. 

Allt i syfte att tillhandahålla en  gymnasieutbildning av hög kvalité.  

 

 

Då ett input-output perspektiv används i studien är planering det första steget i 

analysen att diskutera, hur det sker i verksamheterna med koppling till teorin om mål, 

ansvarsfördelning och budget. Det andra steget i modellen är verksamhetsprocessen, 

där vi valt att undersöka hur organisationer använder sina resurser. Då det inte var hur 

det pedagogiska arbetet görs som var av intresse, undersöktes hur informanterna 
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resonerar kring sina resurser och vem som hålls ansvarig för dem. Till vår hjälp 

används teori om budget, fördelning, kostnadseffektivitet och -medvetenhet. Hur 

resurserna som använts i verksamheten påverkat dess output följs upp och behandlas i 

det sista steget i modellen, uppföljning och kontroll. Prestationsmätningar, både 

finansiella och icke-finansiella, kan användas för att följa upp och skapa förståelse för 

hur väl arbetet utförts i syfte att nå verksamhetens uppsatta mål. 

 

För varje del i processen diskuteras eventuella skillnader och likheter mellan 

huvudmannaskapen. Analys görs sedan  med hjälp av den teoretiska referensramen om 

NPM, organisationsstruktur och huvudmannaskap förklara orsakerna till de eventuella 

skillnaderna och likheterna, samt dess följder. Detta för att i slutändan kunna besvara 

frågeställning och uppfylla syftet för studien. 
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4 Empiri 

 

Vid insamling av empiriskt material användes den tidigare presenterade teoretiska 

referensramen som utgångspunkt. Materialet som insamlats genom kvalitativa 

intervjuer med representanter från våra fall, Katedralskolan och Växjö Fria 

Gymnasium, presenteras i detta kapitel. De två första intervjuerna gjordes med 

personal från utbildningsförvaltningen i Växjö kommun för att få övergripande 

förståelse för hur kommunen arbetar.  

 

4.1 Utbildningsförvaltningen 

Utbildning är en av de saker som ingår i det kommunala ansvaret. Det beslutande 

organet i kommunen, kommunfullmäktige, fastslår budget för hela ekonomin utifrån 

skatteintäkterna. Utbildningens del av budgeten går sedan vidare till 

utbildningsnämnden som i sin tur lämnar den vidare till utbildningsförvaltningen som 

implementerar den. Utbildningsförvaltningen har i uppdrag att ge alla elever i Växjö 

kommun likvärdiga förutsättningar till utbildning. Eleven ska inte märka någon 

skillnad om denne går på kommunal eller fristående skola. Denna princip yttrar sig 

exempelvis genom att, ifall de kommunala gymnasieskolornas lokaler behöver 

utvecklas höjs skolpengen för samtliga skolor, även om de fristående skolorna inte 

utvecklar sina lokaler. Detta på grund av att lokalkostnaden, tillsammans med bland 

annat måltidskostnaderna, ingår i prislistorna som ligger till grund för skolpengen. 

Efter att kompensationerna gjorts, fastslås nivån på skolpengen per gymnasieelev i 

Växjö kommun av utbildningsnämnden. När skolpengen är bestämd betalar 

utbildningsförvaltningen ut skolpengen till de fristående gymnasieskolorna och 

därmed avlsutas förvaltningens inflytande över resurserna. Förvaltningen drar av 

kostnader för de kommunala gymnasieskolornas stödfunktioner, till exempel 

skollunch och skolsjukvård från skolpengen innan de fördelar det som återstår till de 

kommunala skolområdescheferna. Förvaltningen behåller därmed sitt inflytande över 

hur medlen ska fördelas hos de kommunala (Bring, 2017-04-25). 

 

De verksamheter som går under utbildningsförvaltningen är förskola, förskoleklass, 

grundskola, gymnasieskola, grund- och gymnasiesärskola, pedagogisk omsorg, 

kulturskola samt fritidsgård. Utbildningsförvaltningens organisation är uppbyggd med 

en förvaltningschef högst upp, följt av en verksamhetschef. Efter dessa poster delas 

verksamheterna in efter områden i kommunen, såsom norra, södra, västra, östra, 



  
 

32 

centrum och gymnasieskolan som ligger som en del för sig. Utbildningsnämnden har 

även ansvar för att skolan ska vara likvärdig, vilket sköts av en speciell stödfunktion 

som kallas likvärdig och analys, LOA. De tar fram och följer upp alla mål och nyckeltal 

som förs in i datasystem (Internbudget, 2016). 

 

(Internbudget, 2016) 

 

Ekelund (2017-04-25) är en av de ekonomer som jobbar på Växjös 

utbildningsförvaltning och då främst mot kommunens gymnasieskolor. Hennes 

arbetsuppgifter är bland annat att lägga budget, ta fram rapporter och hjälpa rektorer 

och områdeschefer, OC, med saker som uppkommer i deras dagliga arbete. För 

tillfället går mycket av arbetstiden åt till att utbilda personal att använda sig av 

programmet QlikView som fungerar som en informationscentral.  

 

4.1.1 Planering 

Demografi och tidigare års förutsättningar är viktiga komponenter när det ska 

bestämmas hur mycket pengar förvaltningen ska äska. När utbildningsförvaltningen 

blivit tilldelade pengar av Utbildningsnämnden beräknar förvaltningsekonomerna 

fram tre olika ”skolpengar” som är intern peng, interkommunal peng och fristående 

peng. Pengarna beräknas genom prislistorna som baseras på ett rikssnitt av vad det 

kostar att bedriva undervisning på ett samhällsprogram och vad andra program kostade 

föregående år. Utbetalning av skolpengen sker månadsvis via bokföringsordrar för 

kommunala gymnasieskolor, fakturering till andra kommuner vars elever går på 

Växjös kommunala gymnasieskolor och de fristående gymnasieskolorna fakturerar 

kommunen enligt en framräknad ersättningsprislista (Ekelund, 2017-04-25). 

 

Programmet QlikView är ett viktigt verktyg när förvaltningen planerar och lägger 

budget. Om programmet används på rätt sätt kan det vara ett väldigt kraftfullt verktyg 
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i styrning av verksamheten eftersom all information som finns om verksamheterna, 

ekonomi- och löneprogram är kopplat till QlikView. Programmet används dagligen av 

förvaltningsekonomerna och är förutom ett planeringsverktyg även ett hjälpmedel för 

uppföljning och kontroll (Ekelund, 2017-04-25).  

 

4.1.1.1 Budget 

Budgetperioden på Utbildningsförvaltningen följer kalenderåret. Anledningen till att 

Utbildningsförvaltningen följer kalenderår är för att de måste följa kommunens 

budgetperiod. Det hade för utbildningsförvaltningen varit enklare att använda läsår 

men detta är inget som de kan påverka. Hur förvaltningen lägger budget för 

gymnasieskolor bygger på antalet elever. På grund av att den valda budgetperioden 

inte följer läsår beräknas elevantalet på ett snitt från vår och hösttermin. När 

förvaltningen fått bekräftat hur mycket pengar de får, utgör detta budgetramen. 

Nivåerna anpassas efter det faktiska antalet elever på utbildningen och skolpengen 

fördelas efter detta. Förvaltningen måste alltså förhålla sig till ramen och fördelar 

resurserna utefter den. Först drar förvaltningen av de centrala kostnaderna som 

utnyttjas av gymnasieskolorna. Sedan fördelas resterande pengar till enheterna 

(Ekelund, 2017-04-25). 

 

Förvaltningen fördelar pengarna till skolenheter där rektorn sedan får lägga sig budget 

på det den får. Uppskattningar som rektorerna gjort om antalet elever de prognostiserat 

ska gå ett visst program är det som sätter ramen för hur stor den totala skolpengen blir 

för det programmet. Rektorerna får själva bestämma hur de fördelar sin peng, 

förvaltningen stöttar och hjälper rektorerna i hur de kan göra. Rektorernas mål är att 

hålla budgeten precis som förvaltningen (Ekelund, 2017-04-25). 

 

4.1.2 Resursanvändning 

Gymnasieverksamheten i Växjö finansieras genom skolpeng och sökta statsbidrag. 

Andelen statsbidrag av den totala finansieringen ökar och utgör idag en stor del av den 

totala summan pengar. De enskilt största kostnaderna i skolverksamhet är för lön, cirka 

70% av skolpengen, och för lokaler. Stora kostnader kan även uppstå på enhetsnivå 

som en följd av att elever med speciella eller extra behov behöver exempelvis 

elevassistans. För en skola med många elever med dessa behov kan det därför bli svårt 

att hålla budgeten trots den kompensation som ges. Oftast uppstår underskotten på 

skolenheterna av att de har många elever med speciella behov som behöver extra 
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personal. Det kan hända att det görs fel i fördelningarna, OC har då möjlighet att se 

över fördelningen och eventuellt åtgärda bristerna (Ekelund, 2017-04-25).  

 

Enligt Ekelund (2017-04-25) vill utbildningsförvaltningen självklart arbeta med att 

vara kostnadseffektiva men det får inte påverka kvalitén, speciellt eftersom de arbetar 

mot barn och ungdomar. Vidare är kostnadseffektivitet något som kan arbetas mer med 

på enhetsnivå och inte särskilt mycket på förvaltningsnivå. Detta eftersom 

förvaltningen allokerar resurserna som skolan sedan själva bestämmer över. 

 

4.1.3 Uppföljning och kontroll 

Varje månad görs avvikelseanalyser för de kommunala gymnasieskolorna. Vid dessa 

analyser jämförs de budgeterade posterna med de faktiska utfallen och mynnar sedan 

ut i en granskning av hur dessa skillnader uppstått. Det som kontrolleras är bland annat 

budget, personal och elevantal. Månadsavstämningen utmynnar i ett antal rapporter 

som lämnas till OC. Vilka rapporter som tas fram beror på vad OC anser sig behöva. 

Representanter från utbildningsförvaltningen är även ute i verksamheterna tre till fyra 

gånger varje termin för att möta rektorerna och följa upp ekonomin och verksamheten 

i övrigt. Utbildningsförvaltningen följer upp dels för den enskilda skolenheten men 

också verksamheten som helhet. På förvaltningsnivå hålls även regelbundna möten, 

med alla ekonomer och förvaltningschefen, för att bland annat gå igenom 

förvaltningsbudgeten (Ekelund, 2017-04-25).  

 

Mätningar på hur många elever som finns inne för tillfället är ett av de kontrollområden 

som studeras och jämförs med föregående månad. Uppskattningar som rektorerna gjort 

om antalet elever de prognostiserat ska gå ett visst program är det som sätter ramen för 

hur stor den totala skolpengen blir för det programmet. Alla eleverna ska representeras 

av en skolpeng vilket gör att förvaltningen månadsvis kontrollerar om det finns en 

skolpeng för alla elever. Om det är någon som saknar eller om det är färre elever än 

antalet skolpengar korrigerar Ekelund för detta (Ekelund, 2017-04-25).  

 

Ambitionen är att de pengar som tilldelas skolenheterna ska användas. Det ska inte 

bildas något över- eller underskott. Vad som händer om det skulle uppstå ett över- eller 

underskott är en komplicerad fråga. Utbildningsförvaltningen som helhet ska dela på 

en och samma pott pengar så om någon går minus gäller det att någon annan går plus, 

tillsammans ska resultatet bli noll. Detta innebär givetvis inte att skolenheterna inte 
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bryr sig om sitt resultat och förlitar sig på att någon annan går plus eftersom de får stå 

till svars för sitt resultat. Förvaltningen är som sagt ständigt uppmärksam på hur det 

går för skolenheterna och sätter in nödvändiga åtgärder om så behövs. Det ska tilläggas 

att det finns opåverkbara omständigheter som gör att enheten får negativt resultat. För 

tillfället beror ofta överskott på att det inte finns “rätt” personal att rekrytera så man 

tvingas ta billigare alternativ (Ekelund, 2017-04-25). 

 

Resultatregleringen som den är just nu innebär att en enhet har tre år på sig att antingen 

återta sitt underskott eller utnyttja sitt överskott. Sådan är principen men detta är under 

förutsättningen att förvaltningens ramar inte överskrids. Det eventuella överskottet 

innehas alltså inte av skolan så att det följer med in i nästa period utan finns 

bakomliggande. Resultatregleringen har sett sådan ut i endast två års tid och 

utbildningsförvaltningen har märkt att det behövs göras förändringar på området. 

Diskussion om på vilken nivå, enhet, område eller förvaltning, regleringen ska läggas 

på pågår (Ekelund, 2017-04-25). 

 

Ekelund (2017-04-25) har erfarenhet från fristående gymnasieverksamhet och 

upplever att det finns väsentliga skillnader mellan hur kommunala och fristående 

skolor arbetar eftersom fristående är vinstdrivande företag. Exempelvis att 

beslutsstegen är kortare och att kvalité är viktigt men att mer fokus ligger på 

ekonomiska aspekter på fristående skolor i jämförelse med kommunala. 

 

4.2 Katedralskolan 

Henrik Ahlin är sedan mars 2017 skolchef på Katedralskolan i Växjö, en kommunal 

gymnasieskola med 160 anställda. Han är chef över de fyra rektorerna som ansvarar 

för programmen på skolan, elevhälsan och administrationen. Ahlin är dessutom 

huvudansvarig för skolans ekonomi, lokaler och att se till att skolans gemensamma 

mål uppnås. Skolan drivs sedan 2013, till skillnad från övriga kommunala gymnasier 

i Växjö kommun, som en intraprenad. Detta innebär att skolan har givits större friheter 

att bedriva sin verksamhet än de andra kommunala gymnasierna. Friheterna innebär 

att Katedralskolan själv får välja vilka strategier de ska ha för att uppfylla målen som 

satts av kommunen, till skillnad från de andra kommunala gymnasieskolornas 

strategier som sätts av kommunen. Vidare har Katedralskolan möjlighet att välja att 

inte köpa vissa tjänster av kommunen (Ahlin, 2017-04-28). 
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Enligt Ahlin (2017-04-28) ligger den stora skillnaden mellan Katedralskolan och andra 

kommunala gymnasieskolor i att de förra kan anpassa sina utvecklingsinsatser mer. 

De kommunala gymnasieskolorna har mer generella utvecklingsinsatser. Ahlin trycker 

också på att det inte finns någon annan kommunal gymnasieskola i Växjö som har en 

motsvarighet till hans position som är placerad ute på själva skolan. Att ha en skolchef 

som sitter på skolan gynnar verksamheten då denne kan ha fler spontana kontakter 

med sina underordnade och agera bollplank för dessa. En lokalt placerad skolchef 

innebär att skolan inte lika frekvent behöver kontakta utbildningsförvaltningen. 

 

4.2.1 Planering 

När skolledningen planerar för verksamheten utgår de ifrån det föregående årets 

förutsättningar och dess utfall. De använder utöver detta olika beräkningsnycklar i 

planeringsarbetet. En beräkningsnyckel som används för att fördela tid, till exempel 

planeringstiden som varje lärare får, utgår ifrån hur många elever denne undervisar. 

Ett annat planeringsverktyg som skolledningen arbetar med är det systematiska 

kvalitetsarbetet, där de utifrån sina resultat sätter utvecklingsområden och väljer vad 

de ska utveckla på skolan. Vidare resonerar skolan inte mycket om vad samhället 

behöver om tio år och att samhällets behov hade blivit för diffust att utgå ifrån i den 

dagliga verksamheten (Ahlin 2017-04-28). 

 

4.2.1.1 Budget 

Enligt Ahlin (2017-04-28) sätts budget per kalenderår, men blir två halvårsbudgetar i 

praktiken på grund av anpassning till läsår. Den ekonomiska planeringen utgår främst 

från tidigare års budget men också utifrån prognoser på elevantalet, som baseras på 

söksiffrorna, läggs budgeten. Utifrån detta underlag sätts sedan en halvårsbudget. Om 

prognoserna visar sig vara felaktiga får budgeten revideras mot det faktiska 

elevantalet. Efter att vissa samkostnader dragits av får rektorerna lägga en budget på 

sina ansvarsområden som är uppdelade program. Huvudlärare får lägga driftsbudget 

för respektive ämne. Budgetens storlek varierar och kan vara lagd på så små områden 

att den endast omfattar 10 000 kronor per år. Även om budgeten är uppdelad är det 

ändå i slutändan Ahlin som hålls ansvarig för att budgeten hålls på hela 

Katedralskolan.  
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4.2.2 Resursanvändning 

Katedralskolan finansieras med skolpengen, som bestäms av utbildningsförvaltningen. 

Utbetalningarna sker varje månad från kommunen som även håller koll på hur många 

elever som gått respektive utbildning under månaden. Skolan kan via kommunen 

ansöka om statsbidrag för lärarlönelyft, förstelärare, elevhälsa och för vissa 

utvecklingsåtgärder. Genom statsbidragen kan skolan få in ytterligare medel, men 

dessa är riktade till respektive satsningar. Skolan får även lite intäkter genom att sälja 

utbildningar till grundskolan och liknande. Exempelvis håller några av skolans lärare 

utbildning för nyanlända (Ahlin, 2017-04-28). 

 

Katedralskolan har som tidigare nämnts möjlighet att påverka vem som ska leverera 

en del av skolans stödtjänster. De har möjlighet att köpa tjänster från privata aktörer 

men har valt att inte göra det, främst på grund av att tjänsterna de valt att plocka hem 

är mindre tjänster, såsom elevvård. Detta gjordes först och främst för att skolan skulle 

få hantera dem själva. För det andra är skolan inte tillräckligt stor för att någon större 

aktör skulle vilja utföra dessa. De tjänster skolan inte kan välja en annan leverantör för 

är tjänster som städning, skollunch och IT-tjänster, då dessa bestäms på kommunal 

nivå (Ahlin 2017-04-28).  

 

Den största kostnaden som skolledningen kan påverka är personalkostnaden. Främsta 

verktygen för att påverka denna och kostnadseffektiviteten är vid vilken storlek 

klasserna ska anses vara fulla och att de verkligen når upp till denna nivå. Forskning 

visar på att högst kostnadseffektivitet uppnås vid 32 elever per klass, vilket är det 

skolan också strävar efter. Vidare kan skolan påverka kostnaderna genom att ändra 

klasstorleken och antalet på individuella val och programfördjupningar som eleverna 

kan välja. Om elevantalet exempelvis går från 28 till 20 kan kostnaderna påverkas med 

uppemot 800 000–900 000 kronor per år (Ahlin, 2017-04-28).  

 

Medlen skolan får ska läggas på de elever som går på skolan just nu och inte sparas 

till framtida elever, men självklart kan skolan ha en buffert ändå. Pengarna som 

Katedralskolan blir tilldelade förväntas att användas. Målet, när det kommer till 

ekonomin, är att vara i balans och varken gå med över- eller underskott. Ett eventuellt 

överskott planerar skolledningen att använda följande halv- eller läsår (Ahlin 2017-

04-28). 
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4.2.3 Uppföljning och kontroll 

Uppföljning och kontrollarbetet är fördelat inom organisationen men det är skolchefen 

som har huvudansvaret. Som nytillträdd på posten vill Ahlin göra förändringar i 

skolans uppföljning och kontroll som gör att han kan stå för det system som används. 

Icke-finansiella mått används frekvent vid uppföljning och kontroll på skolan, men 

även vissa finansiella mått är av vikt. På Katedralskolan är budget och balans de 

viktigaste finansiella måtten. Budget följs upp genom månadsavstämningar och 

kvartalsvis med delårsbokslut. Personal som är ansvarig för att lägga budget är även 

ansvariga för att den hålls och följs upp vilket gör att uppföljningsansvaret är fördelat 

inom verksamheten. Uppföljning och kontroll görs över vad de enskilda programmen 

kostar i relation till den intäkt de genererar. Denna beräkning är dock problematisk 

eftersom stor del av verksamheten är gemensam (Ahlin, 2017-04-28).  

 

Skolan har mål som satts av staten, via Skolverket, som utgår bland annat från vad 

eleverna ska lära sig, dessa kallas för nationella mål. Utöver statens mål ska skolan 

även följa den enskilda kommunens mål. Alla dessa mål bryts ner till mer hanterbara 

och mätbara mål. Skolan har exempelvis ett marknadsföringsmål då eftersträvan att 

fylla klasserna är av yttersta vikt (Ahlin, 2017-04-28). Av Utbildningsförvaltningens 

internbudget 2017 (2016) presenteras kommunala skolors målområdena och strategier. 

Katedralskolan är som sagt inte bunden av dessa strategier utan utformar egna för att 

nå målen (Ahlin 2017-04-28).  

 

Granskning av skolan sker externt av Skolinspektionen. Vart tredje år besöker 

skolinspektionen skolan för att granska och utvärdera arbetet. Skolinspektionen samlar 

bland annat in slutbetyg och jämför med andra skolor. Med vissa tidsintervaller rättar 

Skolinspektionen om de nationella proven för att undersöka relationen mellan betyget 

på nationella provet och elevens slutbetyg. Även kommunen genomför kontroller, 

såsom elevenkäter för att få en bild av hur eleverna trivs på skolan och de följer också 

upp betygsresultaten. Många av enkätfrågorna härstammar från Sveriges kommuner 

och landsting, SKL, som också sammanställer dessa nationellt, vilket möjliggör 

jämförelser mot skolor i hela landet (Ahlin 2017-04-28). 

 

Katedralskolan gör en gång om året uppföljningar på verksamheten utifrån egna 

nyckeltal, på de olika nivåerna inom organisationen. De nyckeltal som används mest 

baseras bland annat på betygsresultaten, hur eleverna upplever kvalitén på 
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undervisningen och om de upplever undervisningen som engagerande. Nyckeltalen 

ingår sedan i det underlag som används för utvecklingsarbetet, där skolan tittar 

närmare på vad de lyckats med och vad de behöver utveckla. Detta arbete sker i samråd 

med lärarrepresentanter. Jämförelser av dessa resultat görs mot tidigare års resultat och 

andra skolor i den mån som skolorna bygger sina undersökningar på liknande 

parametrar, vilket Ahlin påpekar nästan aldrig sker i praktiken (Ahlin 2017-04-28). 

 

Personalen på Katedralskolan engageras i uppföljningen av verksamheten genom att 

varje personalgrupp skickar två representanter till ett strategiskt råd. Här diskuteras 

vilka nyckeltal som ska användas, konsekvenserna av dessa och målsättningen. 

Kunskapen om nyckeltalen är inte stor bland de anställda, då intresset från personalens 

sida inte varit så stort trots information och dialog med skolledningen. En anledning 

till detta kan vara att nyckeltal är en relativt ny företeelse, då de infördes innevarande 

läsår, och att de inte alltid går att relatera till den egna arbetsinsatsen. Exempelvis att 

vid kursutvärderingarna som görs på varje kurs, är lärarna mer engagerade, då denna 

typ av mätning går att relatera till individuell lärare. Medan nyckeltal som baseras på 

årskurser som helhet, exempelvis likabehandling, blir svårare att relatera till eftersom 

varje lärare i det här fallet bara är en liten del av helheten (Ahlin, 2017-04-28). 

 

Enligt Ahlin (2017-04-28) är det för skolledningen dock de mätningar som görs på 

skolan som helhet som är mest intressanta att följa. Sett på denna nivå är det betyg och 

genomströmning, andel elever som tar examen, som är det viktigaste att studera. Han 

påtalar dock att betyg som kvalitetsmått är problematiskt för att lärarna sätter sina egna 

betyg och dessa följs för det mesta inte nationellt upp på individ- eller skolnivå. För 

att komma till rätta med detta menar han att staten i så fall skulle behöva gå in och 

externt sätta betygen. På detta sätt skulle risken för att betygen används som en del i 

marknadsföringen av skolorna, det vill säga att skolorna lockar elever genom att 

erbjuda höga betyg, minskas. Ahlin säger att kunskapsmålen är ganska öppet 

formulerade, vilket han upplever har lett till att tolkningen av dessa kan skilja sig åt 

rätt rejält mellan skolor. Ahlin påpekar dock att skolinspektionen rättar om de 

nationella proven, för att komma till rätta med detta problemet. Han är införstådd med 

problemen med betygen men landar i att betygen ändå är verksamhetens resultat och 

utfall, som gör att det blir det som skolledningen tittar mest på. Enligt Ahlin (2017-04-
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28) definieras inte eleverna på Katedralskolan som kunder eftersom det hade varit svårt 

att se eleverna som kunder vid betygsättning. 

 

Ahlin (2017-04-28) upplever att ekonomistyrningen är otroligt mycket hårdare på 

fristående skolor, att kvalité är mer i fokus på kommunal skola medan ekonomi är 

fokus på fristående skola. Enligt Ahlin förekommer det hos privata välfärdsföretag att 

de plockar ut vinsten innan de bedriver verksamheten. Detta menar han är utmärkande 

då vinsten brukar vara något som uppstår efter att förädlingsprocessen ägt rum. Han 

påtalar dock att det är svårt att prata om friskolor som en samlad enhet, eftersom det 

kan skilja sig åt beroende på om skolan är med i en större koncern eller om den drivs 

självständigt. Ahlin menar att de mindre privata välfärdsföretagen lever mer med 

”…kniven mot strupen hela tiden.”. 

 

4.3 Växjö Fria Gymnasium 

Växjö Fria Gymnasium är en friskola som tillsammans med systerbolaget DenBro 

omsorg, ingår i koncernen DenBro AB. Niclas Bjälkenborn (2017-05-03), skolchef på 

Växjö Fria Gymnasium, har haft ledande position på skolan sedan 2002. Tillsammans 

med skolans tre rektorer, som ansvarar för programmen på skolan, bildar han 

ledningsgruppen. Bjälkenborns övergripande roll handlar om att arbeta med den 

strategiska planeringen. Han fokuserar på skolans långsiktiga utveckling medan de 

kortsiktiga i högre grad läggs på rektorerna. Rent operativt jobbar han med att leda 

personalen, däribland tre rektorer och 32 lärare, och bevaka de tre skolenheterna. 

Skolenheterna är fria att bestämma hur de ska utvecklas så länge de inte frångår 

skolans mål och är en enad enhet. 

 

4.3.1 Planering 

Vad gäller utbud och utformning på utbildningarna är det för Växjö Fria Gymnasium 

viktigt att undersöka hur arbetslivet kommer se ut i framtiden och vilka färdigheter de 

behöver ge sina elever. Bland annat görs branschanalyser och omvärldsbevakningar 

för att kunna agera på förändringar och erbjuda utbildningar som efterfrågas. 

Planeringsarbetet utgår till stor del från tidigare års förutsättningar, som hjälpmedel 

används dataprogrammen Excel och Visma. Skolans bokföring sker i Visma och 

därifrån kan de få ut den historik som behövs. Excel används för att göra analyser och 

bland annat GANT-scheman. För att kunna nyttja Excel krävs det stor förståelse för 

hur det fungerar. Det finns många analysprogram på marknaden, men kostnaden att 
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använda dem är det som avgör om skolan tar in programmet eller inte (Bjälkenborn, 

2017-05-03). 

 

4.3.1.1 Budget 

Bjälkenborn (2017-05-03) gör i stort sett allt budgetarbete för Växjö Fria Gymnasium. 

Skolan följer brutet räkenskapsår, perioden 1 juni till 31 maj, vilket anses vara till deras 

fördel gentemot många andra skolor, med tanke på att det inte blir någon brytning mitt 

i läsåret. Budgeten läggs i maj och de utgår då ifrån antalet elever som sökt till skolan 

i första sökningen. Förhållandena förändras ibland under sommaren och för Växjö Fria 

Gymnasiums del betyder det ofta att det trillar in fler elever. Det är positivt för skolan 

och innebär oftast inte att organisationen behöver utökas. Skolan får då in mer pengar, 

det blir fler elever i klasserna vilket resulterar i en högre verkningsgrad. Budgeten 

revideras runt mitten/slutet på september för att justera för sommarens förändringar. 

Sedan behöver de även göra om den i februari när de ser de nya prislistorna. 

 

Enligt Bjälkenborn (2017-05-03) budgetarbetet väldigt viktigt då det handlar om att 

hushålla med resurserna och göra sakerna på skolan effektivt. Han menar på att ”...kör 

vi i diket så har vi oerhört svårt att hämta in pengar.”. Budgetarbetet bygger mycket 

på tidigare års erfarenhet, exempelvis räknar med färre elever än vad första sökningen 

vittnar om för att därigenom skapa en buffert. Förväntade löneutvecklingar och ökning 

av skolpeng inkluderas inte heller i majbudgeten. Skolan prioriterar även vissa projekt 

i budgeten som egentligen inte tillför speciellt mycket för utbildningen i sig. 

 

Skolchefen lägger rambudgeten för skolan och rektorerna får lägga 

verksamhetsbudgetar som de också hålls ansvariga för. För dessa budgetar har avdrag 

för administrationskostnader gjorts i proportion till hur mycket intäkter de bidrar med. 

Rektorerna får helt ta ansvar för vilka kostnadsställen som används och vad de vill 

lägga pengar på, men med vissa restriktioner som de får stå till svars för. Arbetet leder 

ofta till mycket byråkrati och stor dokumentationsbörda, därför har skolan försökt 

minska detta så mycket de kan genom att lägga administrativt arbete på chefer och 

administration (Bjälkenborn, 2017-05-03). 

 

Likviditetsplaneringen är något som Bjälkenborn (2017-05-03) jobbar väldigt mycket 

med. Sedan förändringen av att kommunen nu betalar ut varje månad istället för 

termins- eller månadsvis har arbetet underlättats betydligt. Även om pengarna kommer 
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in mer kontinuerligt gäller det fortfarande för skolan att hålla reda på hur mycket medel 

som går in och ut. Att neka en grupp människor finansiering på grund av att det saknas 

resurser är något som i stor grad försöker undvikas, därför läggs ofta mer energi på 

likviditetsbudgeten än själva budgeten.  

 

4.3.2 Resursanvändning 

Bjälkenborn (2017-05-03) säger att de är ett konstigt företag, de har svårt att påverka 

inkomsten eftersom den beror på antalet elever som kommer in på skolan. Prislappen 

för att kunna driva skolan sätts av kommunen och därmed menar han att de också 

bestämmer hur mycket som ska produceras. Att öka produktionen blir då svårt att 

genomföra för Växjö Fria Gymnasium då de själva inte kan styra intäkterna. Den 

största skillnaden mellan dem är att konkurrenten sätter priset. En elev på 

samhällsprogrammet ska ge samma belopp som kommunen budgeterar för sin 

utbildning, vilket kan verka lite konstigt med tanke på att de också är en av Växjö Fria 

Gymnasiums största konkurrenter. 

 

Skolan finansierar sin verksamhet med skolpeng och söker en del EU-bidrag. Det finns 

en del statsbidrag som skolan har rätt att ansöka om men styrelsen är ganska restriktiv 

när det kommer till detta. För skolan är den största kostnadsposten lönen på cirka 60 

%, men med tanke på att de flesta anställda har tre månaders uppsägningstid är det en 

svår post att påverka, därför söker skolan statsbidrag för lärarlyftet och förste-

lärarlyftet (Bjälkenborn, 2017-05-03).  

 

Som fristående skola måste Växjö Fria Gymnasium tillhandahålla allt själva som till 

exempel elevvård, lokaler och skolmåltid. Skolmaten är det enda som skolan inte 

tillhandahåller själva utan köps per tallrik på en restaurang bredvid skolan. Analyser 

där man jämför kostnaden för skollunch mellan skolor kan vara förvirrande då Växjö 

Fria Gymnasium redovisar kostnad per tallrik medan kommunala skolor vanligtvis 

redovisar råvarukostnaden. I praktiken är Växjö Fria Gymnasiums kostnader 25% 

högre på grund av moms, eftersom skolan i form av aktiebolag inte säljer något. Detta 

kan göra stor skillnad när det kommer till bland annat läromedelskostnader. Växjö Fria 

Gymnasiums storlek kan vid inköpsförhandlingar vara en nackdel, då de inte kan 

utnyttja stordriftsfördelar som en stor kommunal skola kan. Den kommunala 

inköpsprocessen kan ta längre tid, på grund av lagen om offentlig upphandling, än 
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Växjö Fria Gymnasiums inköpsprocess vilket gör att kostnaderna med tanke på 

momsen i slutändan blir nästan samma (Bjälkenborn, 2017-05-03). 

 

Enligt Bjälkenborn (2017-05-03) är skolans storlek ändå i många fall en styrka. Växjö 

Fria Gymnasium har en styrelse på fyra personer vilket gör att beslut kan fattas fort. 

Ytterligare styrka med litenheten ligger i att skolan inte är del av någon stor koncern 

och innehar därmed mer självstyre och kontroll. Växjö Fria Gymnasium har lättare att 

kontrollera kostnaderna på detaljnivå, tack vare deras litenhet i jämförelse med en stor 

organisation som tenderar att ha stora kostnadsposter som blir svårkontrollerade. 

Personligen anser Bjälkenborn ”…gärna mer detaljer än mindre detaljer för att veta 

vad som händer.”. 

 

Som aktiebolag och del i en koncern har Växjö Fria Gymnasium möjlighet att göra 

koncernöverföring om det skulle behövas men ägarna vill naturligtvis att 

verksamheterna ska vara självständiga. Det ska inte sättas i system att verksamheterna 

tar hjälp av varandra varje gång pengar saknas så att vikten av att arbeta med 

kostnaderna förbises. Skulle koncernöverföringar inte vara möjligt, tvingas Växjö Fria 

Gymnasium att ta banklån (Bjälkenborn, 2017-05-03). 

 

4.3.3 Uppföljning och kontroll 

Bjälkenborn (2017-05-03) anser att uppföljningsarbetet ska göras på färre saker och i 

detalj för att sedan jämföra rätt saker och kunna dra vettiga slutsatser av mätningarna. 

Vissa mätningar och beräkningar görs utan personalens formella vetskap. Exempelvis 

görs beräkningar på vad en elev kostar på samhällsprogrammet jämfört med en elev 

på naturprogrammet. Vidare arbetas det mycket med att hitta bryttal exempelvis för 

hur många elever som behövs för att ett program ska gå runt.  

 

Ekonomiska nyckeltal är viktiga för Växjö Fria Gymnasium eftersom de är ett 

aktiebolag ska de undvika att gå med förlust och i förlängningen försättas i konkurs. 

För skolan är det kanske inte är jätteviktigt att ha höga resultat men förmågan att 

undvika förluster är ändå viktigast för skolans överlevnad. Växjö Fria Gymnasium har 

ett vinstmål om 3-5%. Eftersom vinstmålet i sig inte är så stort kan i princip alla pengar 

som verksamheten får in användas till verksamheten och utveckling av den. Skolan 

har enligt Bjälkenborn, haft väldigt lite aktieutdelningar trots att positivt resultat 

genererats de flesta åren (Bjälkenborn, 2017-05-03).  
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Kostnadsmedvetenhet är viktigt för skolan därför görs grundlig budgetuppföljning 

varje månad för att differenser ska upptäckas i tid och eventuella åtgärder kunna 

diskuteras. Kontoställningar jämförs med föregående månad men även med samma tid 

året innan. Oftast finns inga stora avvikelser men ibland kan det hända och då får 

skolan förlita sig på likviditeten. Skolchefen upplever att kommuners uppföljning är 

dålig med tanke på att Växjö Fria Gymnasium har elever från 35 olika kommuner men 

det är få av dem som hör av sig och frågar hur det går för deras ungdomar. Eftersom 

kommuner betalar skolan omkring 80 000-100 000 per elev varje år är det underligt 

att de inte intresserar sig för utfallet (Bjälkenborn, 2017-05-03). 

 

Utöver de ekonomiska talen är det självklart viktigt att följa upp de icke-finansiella 

aspekterna i verksamheten. I stort sett drivs Växjö Fria Gymnasium bara av de statliga 

målen. Skolan väljer också ut fokusområden som de vill jobba extra med under en tre 

till fyra års period. Vid periodens slut utvärderas fokusområdena. Ibland krävs det inte 

något utökat fokus eller allokering av resurser till området då det automatiskt följer 

med in i verksamheten. Att sätta upp långsiktiga mål och bryta ner dem i sprintmål är 

viktigt men de får inte bli för många då lärarna ofta kan känna sig målstressade av att 

ha för många mål utöver läroplanen. Trots att målstress kan förekomma motiverar 

uppfyllelse av mål personalen (Bjälkenborn, 2017-05-03). 

 

Vart tredje år kommer skolinspektionen och gör en extern revision av verksamheten. 

Växjö Fria Gymnasium har byggt upp ett årshjul av det systematiska kvalitetsarbetet 

där resultaten från verksamheten följs upp. Det är viktigt att våga dra slutsatser och 

kanske konstatera att det går dåligt i en viss klass i ett ämne så att förändringar kan 

göras under årets gång. Det är också viktig att de inblandade förstår varför förändringar 

görs (Bjälkenborn 2017-05-03). 

 

Uppföljning av resultat när processen är slutförd tillför enligt Bjälkenborn (2017-05-

03) inte mycket till verksamhetsstyrningen. Växjö Fria Gymnasium fokuserar istället 

på progressionen av eleverna för att kunna sätta in eventuella åtgärder innan slutbetyg 

sätts. På Växjö Fria Gymnasium arbetar man med value-added vilket innebär att skolan 

studerar betygen från årskurs nio och jämför dessa efterhand under gymnasietiden till 

årskurs tre när slutbetyg sätts. Samhället i stort lägger stort fokus på slutbetyg eftersom 
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det används som mått på hur bra skolan presterar. För den operativa styrningen på 

skolan tillför dock inte slutbetyg som mått någonting eftersom betygen då är utom 

påverkan. Det är omöjligt att samtliga elever får högsta betyg men samtidigt kan det 

ifrågasättas om betygen verkligen är ett mått på framgång.  

 

Betygen ses som resultatet för skolan men utöver det finns det även en del andra mått 

som intresserar skolan. Till exempel följer de upp sjuktal för personal, elevnärvaro och 

antalet besök hos skolsköterska. Studie och yrkesvägledaren på skolan brukar varje år 

ha små fokusgruppsintervjuer för att undersöka hur eleverna mår och upplever skolan. 

Sedan görs även en form av värdeordsanalys på de skolenkäter som Växjö Fria 

Gymnasium genomför. Här ser skolan om eleverna använder eller beskriver saker som 

kan vara i linje med skolans värdeord som sammanfattas i en analys. Analyser som tas 

fram på skolan är i många fall presenterade i tabeller och diagram för att ge lärarna 

mer substans (Bjälkenborn, 2017-05-03). 

 

Styrelsen vill ofta se hur skolans elevers slutbetyg står sig gentemot övriga riket, utöver 

detta sker inga andra jämförelser med andra skolor då det inte är möjligt. För övrigt 

finns inget stort intresse i att jämföra resultat med andra skolor, utan Växjö Fria 

Gymnasium är mer intresserade av att dra lärdomar från hur andra skolor arbetar och 

sätta egna kunskaper i perspektiv. Skolan har även gjort studiebesök på tjänste- och 

tillverkningsföretag som är verksamma inom andra branscher för att få andra 

perspektiv på sin verksamhet. De ville se hur tjänsteföretag fungerar och förhåller sig 

till sina kunder. Rent tekniskt är Växjö Fria Gymnasiums kunder de kommuner som 

vars elever går på skolan, men till följd av svalt intresse från kommunerna, ser skolan 

eleverna som sina kunder i praktiken. Det kan uppfattas som olämpligt att se eleverna 

utifrån ett kundperspektiv i skolverksamhet men skolchefen på Växjö Fria Gymnasium 

anser att detta endast bidrar till ett större fokus på skolans elever. Besöket på 

tillverkningsföretaget gav dem andra saker att fundera över i kontexten av 

skolverksamhet (Bjälkenborn 2017-05-03).  
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4.4 Sammanfattande tabell 
 

Utbildnings-

förvaltningen 

Katedralskolan Växjö Fria 

Gymnasium 

Planering -Dataprogram 

-Prislistorna 

-Budget  

-Demografi 

-Föregående års 

rapporter 

-Dataprogram 

-Budget 

-Första sökningen 

-Föregående års 

rapporter 

-Dataprogram 

-Budget 

-Första sökningen 

-Föregående års 

rapporter 

-Likviditetsplanering 

-Fokusområden 

Resurs- 

användning 

 
-Skolpeng och 

statsbidrag 

-Ansvar för många 

kostnader 

-Lön  

-Klasstorlek 

-Skolpeng, EU-bidrag 

och statsbidrag 

-Ansvar för alla 

kostnader  

-Lön  

-Klasstorlek 

-Koncernöverföringar 

-Kostnadsmedvetenhet 

Uppföljning 

och kontroll 

-Månadsavstämning 

-Avvikelseanalys 

-Budget, personal, 

elevantal 

-Skolinspektionen 

-Skolenkät 

-Avvikelseanalys 

-Budget, personal, 

elevantal, besök 

hos skolsköterskan 

-Jämförelser 

-Betyg 

-Bryttal 

-Skolinspektionen 

-Skolenkät 

-Avvikelseanalys 

-Budget, personal, 

elevantal, besök hos 

skolsköterskan 

-Jämförelser 

-Value-added 

-Betyg  

-Bryttal 
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5 Analys 

 
I detta kapitel kopplas det insamlade empiriska materialet ihop med den teoretiska 

referensramen i syfte att svara på studiens frågeställningar. För tydlighetens skull sker 

detta med samma struktur som empirin presenteras och i enlighet med den 

konstruerade analysmodellen.  

 
5.1 Planering 

Planering är oerhört viktigt i organisationerna, oberoende om gymnasieskolan är 

kommunal eller fristående. Liknande förutsättningar finns för att driva verksamheterna 

men sättet det görs på skiljer sig något vilket upptäcktes genom studiens informanter. 

Katedralskolan som drivs som en intraprenad har fler befogenheter än helt kommunala 

skolor, besluten har alltså flyttats nedåt i hierarkin. Växjö Fria Gymnasium som del av 

en mindre koncern har stor frihet i att bestämma över sin verksamhet och är inte 

beroende av någon annan. Som Brorström, Haglund och Solli (2014, s. 204) påpekar 

är organisationsstrukturen en viktig del av styrningen och har enligt Anthony et al 

(2014, s. 197) även påverkan på planerings- och kontrollsystemet i organisationen. 

Många friskolor ingår i stora koncerner, vilket vi tror medför en komplexitet som 

liknar den hos kommuner eftersom större organisationer i allmänhet kräver fler 

beslutssteg. 

 

Den svenska skolan är reglerad av olika regelverk som innehåller övergripande mål 

som stakar ut en riktning för skolorna. Vi förväntade oss att Växjö Fria Gymnasium 

som aktiebolag skulle ha fler uppsatta mål än kommunala skolor men detta visade sig 

inte stämma. Studiens fall utgår i stort sett bara från de övergripande målen. Eftersom 

målen är övergripande måste dessa brytas ned och göras mätbara för att vara till nytta 

enligt Anthony et al. (2014, s. 335) och Forslund (2011, ss. 48-49). Då riktlinjerna från 

Skolverket är öppet formulerade sätter det press på hur skolorna tolkar och bryter ner 

målen vilket vi fick intryck av att vara en svår process. Som Brorström, Haglund och 

Solli (2014, s. 210) nämner är det viktigt att målformuleringen är tydlig för att önskad 

styreffekt ska kunna nås. Hur man arbetar med målen varierade något, vi fann att Växjö 

Fria Gymnasium väljer ut så kallade fokusområden som gör att de under en tid arbetar 

mer intensivt med vissa målområden. På Katedralskolan fick vi inte information om 

att något sådant upplägg används men vi fick intrycket av att skolan jobbar 

kontinuerligt med alla mål samtidigt.  
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Enligt Jacobsen och Thorsvik (2014, ss. 35-36) måste alla organisationer ta hänsyn 

och anpassa sig till sin omgivning. För Växjö Fria Gymnasium innebär detta inte bara 

att de ska se till skolverksamhetens förutsättningar. De försöker även titta på vilka 

behov som finns på arbetsmarknaden och hur det kan komma att förändras. Detta för 

att framförallt kommunala skolor inte står inför samma existentiella risk som 

fristående skolor, då de förstnämnda backas upp av kommunen medan Växjö Fria 

Gymnasium i princip får klara sig själva. Det är därför ännu viktigare för fristående 

gymnasieskolorna att följa med i förändringar och på så sätt säkra sina intäkter och i 

förlängningen deras fortlevnad.  

 

Planeringsverktyg som används av studiens fall är till stor del olika dataprogram. Här 

blev det uppenbart att storleken på organisationen påverkar valet av program. Växjö 

Fria Gymnasium har som mindre organisation varken resurser, behov eller anledning 

av att ha ett dyrare och mer utvecklat program som det kommunen använder. Enligt 

Forslund (2011, s. 84) ska organisationsstrukturen säga hur samordning av arbetet sker 

vilket vi tror är ytterligare en anledning till kommunens dataprogram behöver vara ett 

mer utvecklat. För kommuner är det fler personer som ska kunna använda programmet 

och också fler personer att styra och kontrollera än i en mindre organisation. 

 

5.1.1 Budget 

Offentlig verksamhet är som Bergstrand och Olve (1996, s. 153) skriver 

budgetkopplad och i studien var det tydligt vilken viktig roll budget spelar i respektive 

verksamhet. Det används som planerings- och kontrollverktyg men också som ett sätt 

att delegera och kommunicera ansvar vilket är i linje med olika budgetsyften enligt 

Anthony et al (2014, ss. 333-335). En tanke med NPM enligt Hood (1991) var att fokus 

skulle förflyttas från input till output men från vad vi sett är fokus på input fortfarande 

väldigt starkt i skolverksamhet. Troligtvis kommer fokus på inputen alltid att finnas 

inom skolverksamheten eftersom resurserna är begränsade och att överskott i många 

fall i kommunal verksamhet inte hålls kvar i enheten det genererats.  

 

Budget baseras i skolverksamhet på tidigare års rapporter och vidare använder 

kommunen demografi medan skolorna använder första urvalet i gymnasievalet. Att 

lägga budget är en av utbildningsförvaltningens huvuduppgifter och de är bundna att 

använda kalenderåret som budgetperiod och därav måste även Katedralskolan använda 

sig av samma period. Utbildningsförvaltningen anser att det självklart varit bättre för 
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dem och skolorna att använda brutet räkenskapsår för att enklare följa 

skolverksamhetens uppdelning i läsår. Växjö Fria Gymnasium använder däremot 

brutet räkenskapsår, vilket gör att budgeten tydligare kan läggas efter verksamheten. 

Skolpengen ändras mitt i budgetperioden vilket gör att budgeten då revideras. Vi tror 

att planering som följer läsår skapar bättre förbindelser mellan övrig läsårsplanering 

men även förbättrar till uppföljning och kontroll. 

 

Hur ansvar och befogenheter förmedlas genom budget fann vi inga markanta 

skillnader mellan Katedralskolan och Växjö Fria Gymnasium. Centrala kostnader dras 

av på nivåer över rektorerna och de får sedan lägga delbudget på de områden som de 

ansvarar för. Praktiken är i linje med vad Bergstrand (2010, s. 123) kallar 

nedbrytningsmetoden. Det som skiljer mellan studiens fall är att vissa av 

Katedralskolans kostnader dras av redan på förvaltningsnivå. Detta kan härledas till 

att offentliga verksamheter tenderar att vara mer centraliserade enligt Szulkin (1989, 

ss. 53-55). Graden av centralisering av budgeten kan vara ett sätt att bibehålla makt 

eller för att underlätta för fokusering på utbildning. Enligt Almqvist (2006, s. 88) ger 

beslut som sker i nära anslutning till det som det beslutas om högre effektivitet vilket 

kan vara en anledning till att budgeten delas upp i mindre delar. Fördelningen av 

budgetansvar kan även ses som en motivationsfaktor för rektorerna då det ger dem 

möjlighet att påverka det område de ansvarar för. 

 

Vikten av att hålla budget framhävs vara extremt viktigt av samtliga informanter för 

att säkra framtida verksamhet. Något som också lyftes fram var att det är ännu 

viktigare för friskolor att arbeta med verksamhetens budget. På Växjö Fria Gymnasium 

framkom det att arbetet med likviditetsbudget är lite viktigare än övrigt budgetarbete 

vilket tyder på att enskild huvudman är mer blottad för finansiell risk än kommunal 

huvudman.  

 

5.1.2 Varför likheter och skillnader i planering 

Planering i skolverksamhet verkar ske på förhållandevis samma sätt. Stor anledning 

till detta tror vi beror på att de mål som stiftats av Skolverket är de som i princip endast 

följs. Eftersom NPM enligt Hood (1991) kräver en klar målformulering är det viktigt 

för skolorna att arbeta med de öppet formulerade målen och bryta ned dessa i 

hanterbara delmål. Trots att målen är öppet formulerade och ska tolkas och hanteras 

av huvudmannen utmynnar de främst i skillnader i skolornas strategier. Anledningen 
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till att det inte finns större målskillnader mellan skolorna tror vi kan bero på att det helt 

enkelt inte går att fokusera på fler än de som ges av Skolverket. Målen som används i 

organisationer ska som sagt spegla det som är av vikt enligt Simons (2000, ss. 234-

237) och med tanke på att huvudmannen är ansvarig för måluppfyllelse (Skolverket, 

2015a) är det inte konstigt att Skolverkets mål är i centrum. Som Burström (2015) 

säger måste skolan få ett godkännande för verksamhet vilket också visar vikten av att 

uppfylla de statliga målen. Ytterligare anledning till stora likheter i planeringen är att 

organisationsstrukturen samt arbets- och ansvarsfördelning som följer med den, är på 

skolorna väldigt lika. Dock skiljer det sig något i vad de behöver planera för vilket är 

direkt kopplat till huvudmannaskapet och organisationens storlek.  

 

5.2 Resursanvändning 

Som Jacobsen och Thorsvik (2014, ss. 14-15) skriver har alla organisationer oavsett 

om de verkar inom privat eller offentlig sektor begränsade resurser. Intäkterna för 

studiens skolor kommer nästan uteslutande från den kommunala skolpengen som 

grundas på antalet elever på skolan. Detta betyder att ju fler elever som söker till skolan 

desto större intäkt genereras. Eftersom det finns begränsningar i fråga om demografi 

och produktion är det svårt för skolor att påverka sina intäkter. Det kan även vara lite 

underligt att friskolors kund, kommunen, är både konkurrent och den som sätter priset. 

 

Enligt Brorström, Haglund och Solli (2014, s. 191) är det oftast behoven av resurser 

som styr hur de fördelas vilket vi såg hos våra informanter genom med den 

återkommande användningen av rambudgetering i verksamheterna. 

Utbildningsnämnden sätter en ram som skickas vidare till utbildningsförvaltningen 

som fördelar pengarna till de olika verksamheterna. Skolcheferna tar emot sin 

budgetram som utifrån verksamhetens uppbyggnad fördelar ut budgetramen till 

rektorerna som de får förfoga över. Katedralskolan som trots utökade befogenheter 

och ansvar jämfört med andra kommunala skolor, har betydligt mindre självstyre i 

hushållning av resurser än Växjö Fria Gymnasium. Trots utökad befogenhet att själva 

besluta om och styra över vissa tjänster på Katedralskolan gör ändå att en del av 

skolans kostnader är utom dess påverkan. Detta till skillnad från Växjö Fria 

Gymnasium som helt bestämmer hur de ska hushålla med sina resurser. Det går att 

urskilja att det inte alltid är resurserna som styr fördelningen då Växjö Fria 
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Gymnasium årligen prioriterar olika projekt. Detta med medvetenhet om projektens 

kostnad och nytta för verksamheten. 

 

Riktlinjerna från kommunen säger att Katedralskolans verksamhet ska gå jämt upp, 

alla pengar de får ska användas. Trots ett liknande tankesätt på Växjö Fria Gymnasium 

återfinns det, lite motsägelsefullt, även ett vinstmål hos dessa. Viktigt att komma ihåg 

här är att skolan är ett företag som kan behöva en marginal för att säkra vidare 

fortlevnad. Sedan utbetalningen av skolpengen började göras månadsvis har det blivit 

enklare för skolorna att fördela och samordna resurserna på ett lämpligare sätt. Med 

frekventa utbetalningar ökar medvetenheten om hur mycket pengar som finns att tillgå. 

Viljan att arbeta med resurserna mer effektivt finns men det får absolut inte ha någon 

negativ inverkan på kvalitén. 

 

Kostnadsmedvetenhet framhävs av skolorna vara viktigt och de är överens om att det 

är ännu lite viktigare för friskolor. Växjö Fria Gymnasium, i egenskap av aktiebolag, 

har inte samma finansiella styrka bakom sig som kommunala skolor har genom 

kommunen. Detta gör att risken för den fristående skolan att upphöra med sin 

verksamhet, genom konkurs, är högre än för de kommunala skolorna. Dock behöver 

detta inte innebära att kostnadsmedvetenheten är lägre på de kommunala skolorna. 

Generellt sett har de kommunala kanske inte lika starka incitament att agera 

kostnadsmedvetet som fristående till följd av mindre existentiell risk. 

 

Till följd av att intäkterna är en förhållandevis fast post är det genom kostnaderna som 

lönsamheten kan påverkas. De flesta kostnaderna för skolan är fasta och svåra att 

påverka, men ett sätt som skolorna arbetar med kostnaderna på är att hitta olika bryttal 

för när exempelvis ett program eller klass anses vara tillräckligt stor eller full. 

Besparingar kan göras om det exempelvis är 32 istället för 30 elever i en klass eftersom 

verkningsgraden då blir högre. Precis som Womack (2000) antyder kan klasstorleken 

påverka kostnaderna. Enligt Ekelund, förvaltningsekonom, råder det lärarbrist vilket 

leder till nyttjandet av okvalificerade lärare som enligt Betts och Loveless (2005, s. 

98) ur ett kostnadseffektivitetsperspektiv orsakar mer i kostnader än nytta. 

 

På grund av lagen om offentlig upphandling, LOU, kan kommunala skolor till skillnad 

från fristående skolor inte fritt välja vilka leverantörer som ska leverera varor och 
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tjänster till skolan. Kommunala skolor kan inte heller påverka alla varor och tjänster 

eftersom det sköts på kommunen. En kostnad som skolorna kan påverka är 

lönekostnaden som är den största posten på båda skolorna, mellan 60-70% av de totala 

kostnaderna. Skolchefernas möjlighet att påverka denna är bland annat genom 

friställning av personal. Även om kostnader för städ, IT och skollunch inte utgör lika 

stora kostnader som för lön får deras betydelse inte underskattas då dessa områden 

skulle kunna påverkas. 

 

Något som skulle kunna påverka kostnaderna är strukturen på beslutskedjorna. 

Skolcheferna i studien är båda placerade på respektive skola till skillnad från Växjös 

övriga kommunala gymnasieskolornas skolchef vilket gör att vissa beslut kan tas och 

verkställas snabbare. Enligt Almqvist (2006, s. 88) ger beslut i närhet till det som 

beslutas om högre effektivitet, vilket både Ahlin och Bjälkenborn kan utnyttja. Att 

rektorer och ämneslärare även getts befogenhet, resurser och ansvar i enlighet med vad 

Anthony et al. (2014, s. 196) säger är förutsättningar för att decentralisering kan bidra 

till effektiva beslut och verkställande samt högre kostnadsmedvetenhet (Bergstrand, 

2010, s. 31) och motivation. 

 

5.2.1 Varför likheter och skillnader i resursanvändning 

Hur det resoneras kring resurserna är till stor del desamma för studiens fall. Största 

skillnaden vi funnit mellan huvudmannaskapen ligger främst i hur stor utsträckning 

skolorna individuellt har kontroll över sina kostnader. Stor påverkan och kontroll kan 

rimligtvis leda till fler incitament att försöka minska skolans kostnader. Som skolchef 

på en kommunal skola, som inte kan gå i konkurs, är kostnadskontrollen kanske 

därmed inte lika mycket på liv och död. Men i motsats till den mindre kontrollen och 

påverkan av kostnaderna skulle detta möjligtvis kunna leda till större fokus på andra 

områden som skolchefen ansvarar för. Anledningen till att vi kan anta att incitamenten 

är fler är på grund av att tanken med intraprenad är delvis att låta skolan påverka sin 

verksamhet i större utsträckning. Om det inte funnits incitament så hade en sådan 

verksamhetsstyrning inte varit till någon nytta. 

 

Båda skolorna har tagit till sig tankarna kring decentralisering och närhet till det beslut 

tas om vilket enligt Almqvist bidrar till högre effektivitet (2006, s. 88). Så länge 

organisationens fördelning av ansvar och befogenheter är samordnade kan 

målkongruens uppnås enligt Jacobsen & Thorsvik (2014, s. 62). I studien påtalades en 
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viss fördel med att vara en mindre organisation då övergripande kontroll över hela 

verksamheten underlättas vilket kan leda till större medvetenhet om kostnaderna.  

 

5.3 Uppföljning och kontroll 

Vår uppfattning är att ju större en organisation är desto högre krav ställs på att det finns 

en funktion som kan följa upp och granska verksamheten för att undvika att tilldelade 

medel används fel. I mindre organisationer tror vi det är enklare att ha större kontroll 

över pengaflödena. Med omorganiseringen och skolreformen som skett inom offentlig 

sektor (SOU 2004:116) har uppföljnings- och utvärderingsansvaret ökat. Detta är 

förenligt med en av grundidéerna i NPM, där fokus flyttas från input till output enligt 

Almqvist (2006, s. 25). Med output-fokus krävs också enligt Burström (2015) en 

uppdelning i separata mätbara delar. 

 

Alla skolor i Sverige får sin verksamhet granskad av Skolinspektionen. Skolor 

genomför också egna uppföljningar och kontroller på olika nivåer i sin verksamhet, 

där vi fick uppfattningen av att det är skolledningen som bestämmer vad som ska 

granskas. Idag är det mest frekvent använda uppföljningsområdena slutbetyg och 

genomströmning av elever i gymnasieskolor. Vad som undersöks kan dock variera 

från skola till skola, vilket gör det svårt att jämföra skolor om mätningar inte gjorts på 

samma parametrar. Olika mätningar och uppföljningar görs och vi har fått 

uppfattningen om att skolledningen helst gör mätningar för skolan som helhet där 

personalen inkluderas i arbetet. Vi ser detta som något positivt då det är ett sätt att 

engagera personalen och få dem att förstå hur situationen i verksamheten ser ut och 

varför eventuella åtgärder behöver göras. Enligt Verbeeten (2008) bör personalen vara 

med och utforma måtten för att på så sätt få en ansvarskänsla inför dessa. Risken för 

att personalen inte förstår eller upplever målen som ouppnåeliga, minskar med denna 

delaktighet. 

 

För att kunna göra uppföljning och kontroll måste målen enligt Forslund (2011, s. 42) 

vara mätbara, vidare menar Simons (2000, ss. 234-237) att målen också måste vara i 

linje med organisationens strategi och vara kopplade till värde. För de undersökta 

fallen ser vi att det är på detta sätt man faktiskt arbetar. Brorström, Haglund och Solli 

(2014, s. 210) menar att det även är viktigt att målen inom organisationen är 
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kommunicerade till alla anställda och har samma innebörd oavsett på vilken nivå i 

organisationen de tas upp, vilket vi såg att skolorna aktivt försöker arbeta med. 

 

Målen i en organisation kan enligt Forslund (2011, ss. 36-37, 40-41) hjälpa till att 

forma och motivera men det krävs då också att de är kommunicerade och kända i 

organisationen. Måtten som används för att mäta hur effektiv skolan är bör för bästa 

resultat enligt Verbeteen (2008) vara formade tillsammans med personal så att de 

förstår dem och anser målen vara rimliga. 

 

För fallen i studien framgick det att alla måtten inte alltid är kommunicerade eller 

kända genom organisationen. Detta eftersom vissa mål inte anses vara viktiga för alla 

och även som Verbeteen (2008) påstår kan de skicka fel signaler och framkalla fel 

beteenden. Problem som tas upp av skolorna är att vissa mätningar på exempelvis 

likabehandling och kvalité är svåra att genomföra och det blir svårt att koppla dessa 

utfall till orsaker som behöver åtgärdas eller lyftas fram. Det kan därför bli svårt för 

personalen att få ansvarskänsla för dessa mått och skulle kunna leda till mindre 

motivation att ta tag i dessa. Det finns andra mått som det är lättare för personalen att 

förlika sig med och känna ansvar inför exempelvis betyg. Detta mått går att härleda 

till enskilda personer men de kan också manipuleras av de som bestämmer betygen.  

Ett sätt att hantera och analysera utfallen på måtten är att jämföra dessa enligt 

Verbeteen (2008). Betygen är ett exempel på mått som kan jämförs både inom skolor 

och med andra skolor. Detta kan hjälpa skolan att finna orsaker till varför utfallen blivit 

som de blivit och för att förbättra sin verksamhet. Skolor tar även alltjämt hjälp av 

andra skolor för att studera och diskutera vilka metoder och arbetssätt som används för 

att kunna förbättra sin verksamhet. Vad som är intressant i denna aspekt är att Växjö 

Fria Gymnasium inte enbart tar hjälp av skolverksamheter utan även ser till hur vanliga 

företag gör och försöker anpassa dessa till sin egen bransch.  

5.3.1 Finansiella mått 

Finansiell uppföljning och kontroll som görs på studiens fall, Katedralskolan och 

Växjö Fria Gymnasium, är främst avvikelseanalyser. Utbildningsförvaltningen, 

Katedralskolan och Växjö Fria Gymnasium kontrollerar varje månad att budgeten 

hålls. Precis som Anthony et al. (2014, ss. 386–387) säger kan analysen göras på olika 

nivåer i organisationen vilket vi såg i studien. Till exempel gör 

utbildningsförvaltningen avvikelseanalys både för enskild gymnasieskola och 
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skolenhet. Anledningen till att vi inte finner skillnader mellan huvudmannaskapen i 

denna bemärkelsen kan bero på deras likartade finansiella begränsningar. Skolorna blir 

tilldelade en summa pengar som de ska hushålla med och som Växjö fria Gymnasium 

påpekade kan skolverksamheten inte öka sin produktion som ett vanligt företag 

eftersom antalet kunder, i detta fall eleverna, är begränsade. 

 

Vikten av att ha ekonomin under kontroll uppmärksammades av alla informanter i 

studien men i fråga om ekonomiska nyckeltal framhävs de lite mer på Växjö Fria 

Gymnasium. Detta med anledning av att de inte har någon säkerhet i form av någon 

bakomliggande kassa. Bjälkenborn antydde att alla skolor beräknar betydligt fler 

finansiella nyckeltal än vad som är officiellt känt inom verksamheten. För att ha 

möjlighet att påverka och öka medvetenheten för kostnader kan skolan efter läsårets 

slut genomföra beräkningar på vad en samhällselev kostat i genomsnitt gentemot 

övriga program på skolan. Enligt Simons (2000, ss. 234–237) bör organisationens mått 

baseras på aktiviteter som anställda kan kontrollera vilket kan vara en anledning till 

varför inte alla mått är kommunicerade inom verksamheten. Vi kan tänka oss att 

sådana mått kan förflytta fokus från andra saker och framkalla fel beteenden om 

utfallen av måtten ses som fakta istället för vägledande enligt Verbeeten (2008). 

 

Filosofin på utbildningsförvaltningen och Katedralskolan är att alla pengar som de 

tilldelas ska användas. Det finns inga överskottsmål eller vinstkrav på det sättet som 

Växjö Fria Gymnasium har. Önskan om att ha en vinstmarginal på 3–5 % anser vi 

kunna motivera anställda att arbeta med och vara mer medvetna om kostnaderna. För 

Växjö Fria Gymnasiums del återinvesteras de överskott som genererats i verksamheten 

vilket stämmer överens med vad Ekelund sett av erfarenhet från en mindre fristående 

skola där överskotten återinförs i verksamheten och plockas inte ut av ägare. Vi fick i 

studien intryck av att det förväntas att friskolor strävar efter att generera överskott 

vilket vi ser är sant men att det får inte bortses från att det även handlar om deras 

överlevnad. Små fristående skolor har inte samma säkerhet som kommunala skolor 

eller stora koncerner, därmed anser vi att vinstmarginalen de har är mer utav en buffert 

för oförutsedda händelser. 

 

Enligt Anthony et al. (2014, s. 396) bör organisationer inte enbart fokusera på 

finansiella mått, men från vad vi sett i studien läggs inte tonvikten enbart på finansiella 
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mått. Det används betydligt fler icke-finansiella än finansiella mått i skolors 

uppföljning- och kontrollarbete. Dock ska det inte bortses från att många icke-

finansiella mått kan omvandlas till finansiella termer. 

 

5.3.2 Icke-finansiella mått 

Simons (2000, ss. 234–237) menar att måtten är ett sätt att visa för organisation vad 

som är viktigast. Skolverket och skolledning använder frekvent betyg som mått vilket 

vi tror kan vara en anledning till det stora fokus på betyg. Båda skolcheferna har under 

våra intervjuer framfört kritik mot att använda betygen som prestationsmått, bland 

annat för att det är lärarna själva som sätter dessa. Precis som Hansson och Wihlborg 

(2016) kom fram till i sin studie konstateras det av våra studerade fall att betyg som 

prestationsmått inte är ett bra mått men att bristen på annat ändå gör betyget till det 

bästa måttet för tillfället.  

 

Andra icke-finansiella mått som de studerade fallen använder för uppföljning och 

kontroll i verksamheterna är elevenkäter där skolorna frågar eleverna bland annat hur 

de upplever kvalitén på skolan. Mätningar görs även på sjukdomsprognoser, 

elevnärvaro, besök hos skolsköterska och sjuktal för personal. Genom att göra dessa 

mätningar har skolorna stor kontroll över hur det går för skolan. Dessa mätningar kan 

även kopplas till kvalitet, som ett mått på hur bra skolan är och resurser kan sättas in i 

tid när det behövs. 

 

Vad vi finner intressant är att value-added, som vi känner igen från vår 

ekonomiutbildning, används på Växjö Fria Gymnasium. Det innebär att elevernas 

betyg kontinuerligt följs upp under studietiden och jämförs med betygen de hade med 

sig från grundskolan. På detta sätt kan skolan se hur väl de lyckas med sin ”förädling”, 

det vill säga hur bra de lyckas förmedla kunskap till eleverna. Att denna uppföljning 

görs kontinuerligt borde förbättra chansen att upptäcka om det sker en försämring av 

elevens studieresultat och samtidigt har kvar möjligheten att sätta in förbättrande 

åtgärder innan eleven tar examen. Syftet med friskolereformen, och i linje med NPM, 

var att höja effektiviteten i skolan med hjälp av influenser från affärsvärlden. Value-

added menar vi också går att använda inom kommunala gymnasieskolor eftersom 

måttet mäter det som är det mest vitala i skolverksamheten, att förmedla kunskap, 

vilket i sin tur också visar hur väl skolan presterat.  
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5.3.3 Varför likheter och skillnader i uppföljning och kontroll 

Omorganiseringen som skedde vid skolreformen har lett till att uppföljnings- och 

utvärderingsansvaret för skolorna har ökat (SOU, 2004:116). De flesta 

uppföljningarna som görs är på skolan som helhet. Kontroller görs även på lägre nivåer 

och som Forslund (2011, s. 42) och Brorström, Haglund och Solli (2014, s. 210) 

påpekar är det viktigt att målen är mätbara och att målen kommuniceras genom hela 

organisationen. När mätningarna görs kan det dock ifrågasättas om de görs på ett 

tillförlitligt sätt. Hur säkerställs det att eleverna svarar sanningsenligt i enkäterna, kan 

skolan verkligen lita på svaren. Därav är det av vikt att målen som används är mätbara, 

då resultaten annars kan leda till opålitliga svar och det blir svårt för skolan att sätta in 

rätt resurser för att åtgärda problemen. 

 

En skillnad som upptäcktes under studiens gång är att förväntningarna om att friskolor 

har ett stort vinstkrav på sig inte stämmer. I alla fall inte för Växjö Fria Gymnasium 

där vinstkravet mer ses som en buffert om pengarna inte skulle räcka eftersom man 

inte har den finansiella säkerheten som kommunala skolor har. En annan skillnad som 

upptäcktes var att Växjö Fria Gymnasium arbetar med value-added för att kunna sätta 

in rätt resurser i processen tidigare. Eftersom den undersökta friskolan inte ingår i en 

stor skolkoncern måste de ha stor kontroll över allt som går att påverka. Skolan har 

inte den bakomliggande säkerheten som kommunala skolor har och blir därmed 

tvingade att arbeta på ett annat sätt. 
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6 Slutsatser och förslag till framtida forskning 

 
Syftet med studien är att redogöra för hur gymnasieskolor med olika huvudmannaskap 

arbetar med planering resursanvändning samt uppföljning och kontroll, samt 

identifiera och diskutera varför skillnader och likheter finns. I detta avslutande kapitel 

kommer problemformuleringar besvaras med slutsatser och förslag till framtida 

forskning.  

 
6.1 Slutsatser 

Planeringen utgår från i princip samma saker och budget är ett viktigt verktyg som 

används. När det kommer till budgetarbetet används bland annat tidigare års rapporter 

hos båda skolorna. Anledningen till att planeringen sker i stor utsträckning likadant 

mellan huvudmannaskapen, tror vi beror på att de i grund och botten utgår från samma 

övergripande mål och har i princip samma förutsättningar. Något vi anser kan skilja 

huvudmannaskapen åt i planeringen är hur uppsatta mål bryts ner, tolkas och följs upp. 

Dessa skillnader är dock inget vi kan härleda till ett specifikt huvudmannaskap.  

 

Intäkten, skolpengen, är samma för båda skolorna men Växjö Fria Gymnasium har 

som eget bolag större friheter och därigenom större möjligheter att påverka samtliga 

kostnadsposter. Katedralskolan har som intraprenad mer frihet än andra kommunala 

skolor, men har trots detta ändå mindre friheter och möjligheter att påverka sina 

kostnadsposter än Växjö Fria Gymnasium. Inom resursanvändningen har vi dock 

upptäckt vissa skillnader mellan huvudmannaskapen. Den större möjligheten att 

påverka sina kostnader på den fristående skolan gör att det här finns en mer utbredd 

medvetenhet för kostnader än på den kommunala. Den största enskilda kostnaden som 

kan påverkas ute på skolan är lönekostnaden. Arbetet med att hålla denna kostnad på 

en rimlig nivå görs bland annat genom att välja vid vilket antal elever som en klass ska 

anses vara full. En ytterligare orsak till den större kostnadsmedvetenheten kan också 

vara att Växjö Fria Gymnasium är av mindre storlek och aktiebolag inte har samma 

finansiella styrka bakom sig som Katedralskolan har, då denna i slutändan backas upp 

av Växjö kommun.  

 

Vid uppföljning och kontroll gör skolorna egna undersökningar om exempelvis hur 

eleverna trivs på skolorna eller hur de upplever lärarnas engagemang. Det sker även 

en extern uppföljning av skolornas verksamhet av Skolinspektionen som regelbundet 

bland annat rättar om de nationella proven och inspekterar skolan. Tyngdpunkten i 



  
 

59 

uppföljningsarbetet på de båda skolorna ligger på icke-finansiella mått eftersom det 

viktigaste för båda skolorna är kvaliteten på verksamheten. Ett mått som används i 

uppföljningsarbetet är value added. Detta betyder att elevernas slutbetyg från 

grundskolan jämförs med gymnasieslutbetygen för att på så sätt få fram hur väl skolan 

lyckats förmedla kunskap. Användandet av detta mått ser vi som intressant då det 

egentligen har sitt ursprung i affärsvärlden. Även inom uppföljning och kontroll finner 

vi några skillnader. Dessa är främst att Växjö Fria Gymnasium har striktare 

uppföljning och kontroll på sina kostnader än Katedralskolan. Med detta vill vi dock 

poängtera att den senare inte på något sätt är slappare i sin kontroll av kostnader, utan 

att vi bara upplever det som att kontrollen är ännu hårdare på Växjö Fria Gymnasium. 

Anledningen till detta ser vi återigen som en följd av de olika huvudmannaskapen.  

 

Studiens undersökningsområden, planering, resursanvändning samt uppföljning och 

kontroll, sker i många hänseenden likadant för studiens fall. Huvudmannaskapet finner 

vi därmed inte ha särskilt stor inverkan på hur skolorna arbetar med ekonomistyrning. 

Största anledningen till detta tror vi beror på att inputen i verksamheterna är lika. 

Outputen likaså sker förhållandevis likadant vilket beror på de krav Skolverket ställer 

och hur skolors prestationer bedöms. Processen där emellan är var vi finner flest 

skillnader mellan huvudmannaskapen vilket beror på organisationsstruktur, ansvars- 

och befogenhetsfördelning.  

 

6.2 Förslag till framtida forskning 

Studien kan till framtida forskning göras med ett större urval av gymnasieskolor och 

informanter där även rektorer inkluderas. Till exempel hade urvalet kunnat utgöra 

skolor med stor variation i storlek eller inkludera fristående skolor som ingår i en av 

Sveriges stora skolkoncerner. Det skulle kunna förväntas resultera i identifiering av 

fler variationer i planering, resursanvändning samt uppföljning och kontroll med olika 

huvudmannaskap. Det hade även varit intressant med en djupare undersökning i ett av 

de områden som berör ekonomistyrning, exempelvis prestationsmätning eller kultur. 

En sådan studie skulle ge större förståelse i hur sådana delar påverkar 

ekonomistyrningen som helhet på gymnasieskolor. 
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7.3 Muntliga källor 

Ahlin, Henrik, skolchef, Katedralskolan, intervju 2017-04-28 

Bjälkenborn, Niclas, skolchef, Växjö Fria Gymnasium, intervju 2017-05-03 

Bring, Anna, förvaltningsekonom, Växjö kommun, intervju 2017-04-25 

Ekelund, Johanna, förvaltningsekonom, Växjö kommun, intervju 2017-04-25 

 



  
 

I 
 

Bilagor 

Bilaga 1 Intervjuguide 

 

Organisation 

Hur ser er organisation ut? Åsikter? 

Hur ser ansvarsfördelningen ut och varför ser den ut som den gör? Åsikter? 

 

Mål 

Har ni någon formulerad vision?  

Har ni några övergripande mål för verksamheten? Kort- och långsiktiga mål? 

Finansiella och/eller icke-finansiella? 

Har ni strategi för att nå målen? 

 

Uppföljning och kontroll 

Använder ni någon form av prestationsmått, finansiella och icke-finansiella? Vem 

gör dessa, interna eller externa parter?  

Vad används måtten till? Finns det några styrkor eller svagheter med måtten? 

Är personalen medvetna om måtten som finns? Finns det någon möjlighet för de 

anställda att vara med och påverka dem? 

Jämför ni er själva med andra skolor, kommunala och/eller fristående? I vilka 

avseende i så fall?  

Vilka kvalitetsmätningar görs? Hur frekvent? 

Vad gör man om mål och mått inte uppnås? 

Vad har mål och mått för betydelse, är vissa mått viktigare än andra? 

 

Planering 

Vilka/vilket är de främsta planeringsverktygen? 

Vilken roll spelar budgetering för er verksamhet? 

Vilken budgetperiod används? (Kalenderår, läsår eller annat?) 

Hur går budgeteringsprocessen till och vilka är inblandade? Hur används den? 

Är budgeten fast, reviderad eller rullande? 

Vem fastställer budgeten? 

Finns det någon uppföljningsplan av budgeten? Hur ser denna ut? Vidtas några 

åtgärder? Vilka? 

 

Intäkter och kostnader 

Hur finansieras er verksamhet? (Någon mer källa utöver skolpengen, exempelvis 

sponsring eller sparade medel?) 

OBS! Till kommunen; Är det samma enhet som sätter skolpengen som budgeterar åt 

de kommunala gymnasieskolorna? 

Vilka är era största kostnadsposter för verksamheten?  

Av de totala kostnaderna, hur stor del av dem består av lönekostnader, 

administration, lokaler, material? (Enligt scb undersökning så används: 

undervisningskostnad, lokalkostnad, kostnad för elevhälsa, kostnad för läromedel, 

måltidskostnad och övriga kostnader) 

Har ni något särskilt fördelningssystem för era kostnader? Vem bestämmer över 

fördelningen? Görs det några särskilda prioriteringar och varför? 

Arbetar ni aktivt med kostnadseffektivitet? Hur och när?  

Har verksamheten resultatansvar? 

 



  
 

II 

Övrigt 

Tror ni att det finns väsentliga skillnader i ekonomistyrningen av fristående och 

kommunal gymnasieskola? Varför/varför inte? 

Upplever ni att det finns konkurrens mellan skolor och är det i så fall något som ni 

aktivt arbetar med? I så fall hur? 

Vem är era kunder? 

 


