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Research  What instruments are used by the schools?  

questions:  What are the similarities and differences in the use of instruments between public 

schools and independent schools? 

Purpose: The purpose of this study is to identify similarities and differences between two 

public schools and two independent schools in Västerås regarding steering and 

monitoring of operations. What we intend to focus on is accountability, 

instruments and budget process, and examine whether balanced scorecard and 

benchmarking are used by the schools.  

Method: A qualitative approach where interviews were conducted with two principals of 

public schools and two principals in independent schools, as well as a controller of 

Childcare and Education administration in Västerås. The theoretical framework is 

based on scientific articles, books on management accounting and two government 

studies.   

Conclusion: The study’s comparison of public and independent schools shows that the different 

actors’ activities and instruments are largely similar. All schools have budget 

responsibility, performance management, and management by objectives and 

budget control. The main difference is that the principals at the independent 

schools have a bigger sole and absolute discretion over resource consumption. 
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Syfte: Syftet med studien är att kartlägga vilka likheter och skillnader det finns mellan 

två kommunala och två fristående gymnasieskolor i Västerås vad gäller styrning 

och uppföljning av verksamheten. Det vi avser att fokusera på är 

ansvarsfördelning, styrformer och budgetprocessen samt undersöka om 

balanserat styrkort och benchmarking används av skolorna. 
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1. Inledning 

I det inledande kapitlet presenteras en bakgrund kring ekonomistyrning och skolsystemet som mynnar ut 

i en problemdiskussion. Ur denna diskussion formuleras sedan studiens frågeställningar och syfte. Vidare 

presenteras studiens avgränsningar och disposition av kommande avsnitt. 

1.1 Bakgrund 

Välfärdssektorn
1
 är en samlad benämning på skattefinansierade tjänster som stat, landsting och 

kommun ansvarar för att de tillhandahålls för invånarna enligt Ekonomifakta
2
. Fram till 1990-

talet var det främst landstingen och kommunen som både ansvarade för och utförde 

välfärdstjänsterna (ibid). Enligt institutet för kommunal ekonomi (IKE)
3
 debatterades det 

intensivt under 1990- talet om att konkurrensutsätta och införa marknadstänkande i offentlig 

sektor. Under de senaste två decennierna har denna sektor öppnats upp och det har blivit vanligt 

att kommun och landsting köper verksamhet från andra utförare, exempelvis privata företag och 

stiftelser (Ekonomifakta, 2012). 

Enligt IKE är det begrepp som brukar användas för att beskriva de senaste två decenniernas 

förändringar i offentlig sektor New Public Management (NPM). NPM har tilldragit sig ett stort 

intresse i västvärlden och innefattar en mängd idéer som är lånade från näringslivet och de privata 

företagens metoder att styra sina organisationer. NPM-rörelsen har sitt ursprung i en kritik mot 

det ”traditionella” sättet att utöva styrning och förvaltning inom offentliga organisationer. 

Ledorden inom NPM är ”bättre effektivitet”, ”mer värde för skattepengarna” och ”bättre 

styrning och uppföljning”. För att nå dessa idealtillstånd förespråkas metoder som inbegriper 

konkurrensutsättning, privatisering, målstyrning och decentralisering. Beställare/utförare-modell, 

resultatstyrning och resultatenheter är några av de organisatoriska lösningar som har fått ett stort 

genomslag i den offentliga sektorn. (IKE a, 2013) 

Styrning handlar om att få företagets organisatoriska enheter och medarbetare att i sitt arbete 

sträva mot de mål som ställts upp. Ekonomistyrning fokuserar av tradition på ekonomiska mål av 

finansiell karaktär men det finns idag en utveckling mot en ökad betydelse av icke-finansiella mål 

som exempelvis nöjda kunder. (Ax, Johansson, & Kullvén, 2009, s. 17) Enligt IKE har det 

traditionella sättet att utöva styrning sedan mitten av 1980-talet fått utstå mycket kritik för sin 

                                                           
1
 Med välfärdssektorn avser vi det som räknas till vård, omsorg, utbildningssystem och de sociala försäkringarna 

2
 Ekonomifakta, är en del av Svenskt Näringsliv (Ekonomifakta: Om oss, 2013) 

3
 IKE, ett forskningsinstitut som bedriver och sprider forskning inom området ekonomi i kommunal verksamhet, 

tillhör den företagsekonomiska institutionen på Stockholm universitet (Kommunal ekonomi, IKE, 2013) 
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ensidighet och snävhet. Ur denna kritik har nya idéer kring styrning utvecklats. Det har skett en 

utveckling från traditionell ekonomistyrning med budget och finansiella metoder för intern 

styrning, till en mer multidimensionell och modern verksamhetsstyrning. I den moderna 

verksamhetsstyrningen är dimensioner såsom kvalitet, medarbetare och interna processer viktiga 

att styra och mäta för att synliggöra organisationens värdeskapande. Modeller som exempelvis 

balanserat styrkort (benämns fortsättningsvis BSC, förkortningen för det engelska ordet Balanced 

Scorecard) har vuxit fram i denna utveckling som svar på kritiken, för att styra på ett mer 

multidimensionellt sätt och balanserat mellan flera olika viktiga perspektiv. BSC har fått en stor 

spridning i kommunal verksamhets- och ekonomistyrning där det används nyckeltal av många 

olika slag (utöver de finansiella). Syftena med att använda nyckeltal handlar ofta om behovet av 

att kontrollera att verksamheten är på rätt väg och bidra till ett lärande om samband mellan 

åtgärder och effekter samt att mobilisera intresse för viktiga utvecklingsfrågor. Benchmarking 

med nyckeltalsjämförelser inom och mellan kommuner är även det ett viktigt inslag inom detta 

forskningsområde.  (IKE b, 2013) 

Kopplar vi NPM till skolområdet fick Sverige 1992 en friskolereform. Friskolereformen innebar 

att skolor kunde börja drivas av en annan aktör än kommunen. Idag finns det tre olika sätt att 

bedriva en skola: kommunal skola där kommunen driver skolan med skattemedel, fristående 

skola där en annan aktör än den ansvarige kommunen driver skola med skattemedel, samt privat 

skola (riksinternat) som drivs med skattemedel, skolpeng och/eller statsbidrag och de kan även ta 

ut elevutgifter. Samma lagar och regler gäller för alla skolor oberoende av driftsform och skolan 

ersätts genom en skattefinansierad skolpeng. Varje barn har en skolpeng som tillfaller den skola 

där barnet väljer att studera. Nivån på skolpengen bestäms av varje enskild kommun utifrån 

kommunens egna kostnader för utbildning. (Ekonomifakta, 2012) År 1995/1996 var andelen 

elever som studerade på en fristående gymnasieskola 2,3 % och år 2012/2013 var andelen 26 %. 

Antalet elever som väljer att gå i en fristående gymnasieskola har därmed ökat avsevärt sedan 

införandet av friskolereformen. (Ekonomifakta, 2013) 

En av målsättningarna vid införandet av friskolereformen var att införa inslag av konkurrens i 

utbildningssystemet. Detta avsågs bidra till högre kvalitet och/eller lägre kostnader allmänt sett 

inom skolväsendet. (Skolverket, 2010) I en nyhetsartikel på Svenskt Näringslivs hemsida skriver 

de att i och med friskolereformens införande öppnades möjligheten för föräldrar och barn att 

välja den skola som de ansåg passade bäst. Det skapade en mångfald och ett brett utbud av skolor 

med olika pedagogiska och ämnesinriktade profiler inom både grundskolan och gymnasiet. 

(Svenskt näringsliv, 2013) I en rapport från Skolverket visar de dock att ökade resultatskillnader 

under 1990-talet sammanfaller med förändringar i skolsystemets struktur och ökade 

socioekonomiska skillnader. Sverige gick från att ha varit ett av västvärldens mest centraliserade 
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skolsystem till att bli ett av de mest avreglerade i och med kommunaliseringen 1991 och 

friskolereformen 1992. Som en följd av den ekonomiska krisen på 1990- talet ökade 

bostadssegregationen och elever med likartad social och utbildningsmässig bakgrund samlades på 

samma skolor. Sedan friskolereformen 1992 har föräldrar i ökad utsträckning gjort aktiva val och 

flyttat barn från skolor i socioekonomiskt utsatta områden till andra skolor med förhoppning om 

att ge sina barn bättre förutsättningar. (Skolverket, 2013) 

Efter införandet av friskolereformen har Västerås enligt SVT:s regionala nyheter (2010) varit en 

av de ledande kommunerna vad gäller friskolornas etablering. År 2010 studerade var fjärde elev i 

Västerås på en fristående skola (ibid). I Västerås finns det idag 9 kommunala och 17 fristående 

gymnasieskolor. Av de fristående gymnasieskolorna drivs 13 i aktiebolag, en som ideell förening, 

en som handelsbolag och två som stiftelse. (Västerås Stad a, 2013) 2014 kommer budgeten att 

omfördelas från gymnasieskolan och grundskolans år 7-9 för att balansera det ökande antalet barn 

i förskolan och grundskolans år 1-6, vilket leder till stora krav på omställningar för 

gymnasieskolan. Mellan åren 2000 och 2009 ökade antalet gymnasieungdomar i Västerås med 

2000, från 3900 till 5900. 2013 minskade antalet med 300 elever, under 2014 förväntas 

minskningen bli 283 elever och 2015 förväntas en minskning på ungefär 100 elever. 

Minskningen med elever 2014 gör att budgetramen minskar med 16,6 miljoner kronor. Hittills 

har skolorna haft svårt att klara de demografiska förändringarna och omställningen med minskat 

elevantal och minskade resurser men 2017 förväntas minskningen av elevantalet att avstanna. 

(Västerås Stad - Budget 2014) 

1.2 Problemdiskussion 

Skolsektorn har förändrats sedan friskolereformen infördes 1992. I media har det debatterats 

flitigt kring vinsten i välfärden och det finns olika uppfattningar i frågan. I en statlig utredning 

som publicerades 2001 framgår det att det var heta diskussioner hösten 1999 och våren 2000 

”ifall det kan stå i överenskommelse med god etik att en fristående skola skall kunna gå med 

vinst, som kan tillfalla ägarna till skolan” (SOU 2001:12, s. 109). Diskussionen har fortsatt och i 

en debattartikel i Svenska Dagbladet (2013) anser ledamöter vid Kungl. Vetenskapsakademien att 

”möjligheten att bedriva skolverksamhet i vinstdrivande syfte bör elimineras” och att ”det fria 

skolvalet har gett upphov till ökad segregation och minskad likvärdighet”. Efter ett beslut på 

Folkpartiets landsmöte i november 2013 framhåller dess partiledare och Sveriges 

utbildningsminister Jan Björklund att riskkapitalbolagen kommer att försvinna som ägare inom 

vård, skola och omsorg. Jan Björklund anser att riskkapitalbolagen är för kortsiktiga i sitt ägande 

då de ofta äger företagen i 4-7 år och sedan vill sälja vidare. (Sveriges Radio, 2013) Björklunds 

bedömning är att ägandet inom skolan kommer att förändras inom ett par år. Detta eftersom 
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statliga skolinspektionen som ger tillstånd till nya skolor inte kommer att ge tillstånd till 

kortsiktiga riskkapitalbolag (Aftonbladet, 2013). 

I en publikation av Friskolornas riksförbund och Almega (2009, s. 9) skriver de om att skapa 

vinst i skolan, ”det handlar om att sköta verksamheten på ett effektivt sätt så att man får ut 

mycket av varje satsad krona, och får lite kapital över så att det går att utveckla verksamheten 

framåt”. De skriver också att drivkraften att göra vinst är en av de grundläggande faktorer som 

behövs för att göra saker på nya, effektivare och bättre sätt. (ibid) Förutsättningarna för vinst i de 

fristående skolorna är därmed att driva skolorna på ett effektivare sätt än de kommunala skolorna. 

Vinst för friskoleföretagen är ett hett diskussionsämne men resursförbrukningen i de kommunala 

skolorna är inte lika diskuterat. I en studie av Andersson, Karlsson och Nordgren (2008 s. 59) 

kommer de fram till slutsatsen att ”den korta budgethorisonten för de kommunala skolorna leder 

till resursslöseri”. 

Det traditionella sättet att utöva styrning i företag har fått utstå hård kritik och det har därför skett 

en förflyttning från traditionell ekonomistyrning med budget och finansiella nyckeltal till en mer 

modern verksamhetsstyrning med icke-finansiella nyckeltal (IKE b, 2013). Andersson och 

Andersson (2010, s. 37) noterar i sin studie att ”mycket fokus läggs på att ”hålla budget” istället 

för att koncentrera sig på att utföra en bra verksamhet” och att det finns en brist på mätning av 

icke-finansiella nyckeltal i flera kommuner. Löfdahl och Olsson (2011, s. 60) lyfter fram att en 

stor skillnad mellan de kommunala och fristående skolorna är att det är en större tröghet i 

beslutsfattandet i de kommunala skolorna där politiker, nämnder, styrelse, kommunfullmäktige, 

ekonomer och representanter från gymnasieskolan ska ”vara med och säga sitt”. Max och 

Richter Palm (2009 s. 45) kommer fram till att ”budgetarbetet i den kommunala sektorn framstår 

som betydligt mer krävande än i de fristående organisationerna och även med anledning av det 

mer kostsamt”. 

Under 2000-talets början ökade antalet elever kraftigt i Sverige men de senaste åren har 

elevantalet sjunkit (se bilaga 3). I Västerås Stads budget för 2014 framgår det att elevantalet de 

senaste åren har minskat och att gymnasieskolorna har haft problem att klara omställningen med 

minskat elevantal och resurser (Västerås Stad - Budget 2014). Minskade elevantal ställer stora 

krav på ekonomistyrningen då intäkterna minskar. Tidigare studier i andra kommunen har gjorts i 

en situation med växande elevantal och det kan därför vara av intresse att studera dagens situation 

med hur de kommunala och fristående skolorna i Västerås möter en minskning av elever. 

Då studier om hur ekonomistyrningen ser ut i Västerås skolor saknas, kan det vara av intresse att 

studera likheter/skillnader i hur ekonomistyrningen ser ut i de kommunala och fristående 

gymnasieskolorna. NPM-idéer har bidragit till en utveckling mot målstyrning, beställare/utförare-
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modellen, resultatstyrning och resultatenheter i den offentliga sektorn (IKE a, 2013). Det kan 

därför vara av intresse att studera hur Västerås skolor influerats av dessa idéer om styrning och 

ekonomiskt ansvar och undersöka om det finns någon skillnad mellan de kommunala och 

fristående gymnasieskolorna avseende styrning. 

Ovanstående diskussion har lett oss fram till följande frågor till vår studie: 

1.3 Frågeställningar 

Vilka styrmedel använder sig gymnasieskolorna av? Vad finns det för likheter och skillnader i 

användningen av styrmedel mellan kommunala och fristående gymnasieskolor? 

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att kartlägga vilka likheter och skillnader det finns mellan två kommunala 

och två fristående gymnasieskolor i Västerås vad gäller styrning och uppföljning av 

verksamheten. Det vi avser att fokusera på är ansvarsfördelning, styrformer och budgetprocessen 

samt undersöka om balanserat styrkort och benchmarking används av skolorna. 

1.5 Målgrupp 

Den här uppsatsen riktar sig främst till personer inom Västerås stad som exempelvis politiker och 

tjänstemän inom kommunfullmäktige, utbildningsnämnden och förvaltningen. Den kan även vara 

av intresse för personer inom andra kommuner. För rektorer och verksamhetschefer kan 

uppsatsen också vara av intresse för att få en större förståelse över våra respondenters uppfattning 

om ekonomistyrningen i skolsektorn. Skolsektorn är ett aktuellt diskussionsämne och egentligen 

kan även alla ”privatpersoner” som är intresserade av styrningen i skolan ha intresse av att läsa 

denna uppsats. 

1.6 Avgränsning 

Uppsatsen har avgränsats till Västerås kommun på grund av närheten till respondenterna och att 

ingen tidigare studie har gjorts i Västerås. Undersökningen omfattar enbart gymnasieskolor så 

hädanefter när det står ”skola” avser det ”gymnasieskolor”. Ekonomistyrningen innehåller en 

mängd olika begrepp och teorier. Vi har valt att inrikta arbetet till att inbegripa styrning, 

ansvarsförhållande, budget, balanserat styrkort och benchmarking.  

.  
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1.7 Fortsatt disposition 

Kapitel 2 TEORETISK REFERENSRAM 

I den teoretiska referensramen finns en beskrivning av de begrepp, modeller och teorier som 

uppsatsen bygger på, vilka ligger till grund för analysen och för att uppfylla uppsatsen syfte 

 

Kapitel 3 Metod 

Beskrivning om hur vi gick till väga med uppsatsen 

 

Kapitel 4 Empiri 

Resultat från våra intervjuer med respondenterna 

 

                                                            Kapitel 5 Analys 

I analyskapitlet kommer empirin att anlyseras gentemot teorin och skolorna kommer att 

jämföras mot varandra 

 

Kapitel 6 Diskussion och slutsats 

 

Avslutning med en diskussion som leder fram till våra slutsatser och förslag till vidare studier 
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2. Teoretisk Referensram 

I uppsatsens teoretiska referensram finns en beskrivning av de begrepp, modeller och teorier som 

uppsatsen bygger på, vilka ligger till grund för analysen. Exempel på begrepp som här nedan presenteras 

är ekonomistyrning, verksamhetsstyrning, ansvarsenheter, budgetering och kommunal förvaltning. 

Kapitlet avslutas med en sammanfattning genom att ange de nyckelord som är centrala i 

analysmodellen. 

2.1 Ekonomistyrning 

Begreppet Ekonomistyrning definieras i Nationalencyklopedin (2013) enligt följande: 

”Avsiktlig påverkan av ett företags verksamhet och dess befattningshavare i avsikt att nå vissa 

ekonomiska mål”. 

Det behövs hjälpmedel för att kunna styra mot ekonomiska mål. Ax, Johansson och Kullvén 

(2009, s. 42) tar upp tre olika slags styrmedel: Formella styrmedel, organisationsstruktur och 

mindre formaliserad styrning. Inom de här olika huvudslagen finns det flera individuella 

styrmedel. Det mest använda och det som förknippas mest med ekonomistyrning är formella 

styrmedel, ett av de individuella styrmedlen är budgetering. Olika styrmedel har funnits med 

under en längre tid men det har också utvecklats nya exempelvis BSC vilket beror på 

förändringar i företagens interna och externa miljö. (ibid) 

2.1.1 Styrning 

För att styra organisationer krävs det olika styrformer, både indirekta och direkta, Andersson 

(2013, s. 59) tar upp fem typer av välkända styrformer: Direktstyrning, Programstyrning, 

Målstyrning, Ramstyrning och Kontrollstyrning varav tre är aktuella och behandlas i denna 

uppsats. 

Programstyrning används vid större organisationer och det har skett en stor utveckling hos 

offentliga verk och myndigheter. Instruktionerna är skriftliga och företagsledningen litar mer till 

indirekta metoder som kvalitetskontroll, budgetuppföljning och redovisningsrevision. 

(Bergstrand, 2003, ss. 11-13) Arbetet med budgeten blir mer komplicerad eftersom det krävs 

detaljerade budgetanvisningar med möten och avstämningar på flera olika nivåer inom 

organisationen. Fördelen med detta budgetarbete kan vara att medarbetarna blir mer motiverade 

eftersom de kan vara med och påverka. (Bergstrand & Olve, 1996, s. 26) Med fler kompetenta 
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medarbetare har det blivit svårare för centralplanerade staber att kunna instruera alla vilket fört 

utvecklingen framåt till nya den styrningen: målstyrning (Bergstrand, 2003, ss. 11-13). 

Målstyrning har fått ersätta eller komplettera programstyrningen (ibid). Enligt Andersson (2013, 

s. 59) innebär målstyrningen att enheterna/grupperna har fått mer frihet genom att de får ett mål 

men ingen specificerad väg att nå dit. Styrningen uppifrån organisationen handlar om att fokusera 

på de nyckeltal och andra resultatmål som de önskar. Budgeteringens syfte blir då att 

samordningen måste ske mellan enheterna på ett exakt sätt. (Bergstrand & Olve, 1996, s. 27)  

Ramstyrning anger vilket handlingsutrymme den styrda enheten har att påverka sina aktiviteter 

(Andersson, 2013, s. 59). 

Det finns skillnader i kommunerna hur budgeteringen går till men utvecklingen har gått mot 

resultatstyrning. Förändringarna som har skett handlar om variationer av beställare/utförare-

modellen där kommunens roll har blivit förtydligad. Upphandlingen av tjänster för kommunens 

invånare görs av beställare- eller avtalsenheter som är frikopplade från producentansvaret. Det är 

de olika förvaltningarna som bär risken med att utveckla tjänsterna och de ska utföra tjänster som 

de har fått från beställare- eller avtalsenheter. Budgeteringen i kommunerna är i grunden 

budgetkopplad vilket innebär att den huvudsakligen finansieras med skattemedel. Budgeteringen 

får en nyckelroll och det görs en grov treårsbudgetering där det närmsta året beskrivs mer 

detaljerat. (Bergstrand & Olve, 1996, ss. 152-153)  

2.1.2 Ansvarsfördelning 

Fördelning av ansvar innebär att det ställs ekonomiska krav på olika organisatoriska enheter och 

det är ett centralt styrmedel inom ekonomistyrningen. Två viktiga principer för ansvarsfördelning 

är påverkbarhets- respektive befogenhetsprincipen. Dessa begrepp innebär att befattningshavare 

ska kunna påverka det som de ansvarar för, och ha befogenheter att göra så. Det finns fyra 

huvudslag av ekonomiskt ansvar: lönsamhetsansvar, resultatansvar, kostnadsansvar samt 

intäkts- eller bidragsansvar varav två är aktuella och kommer att behandlas i denna uppsats. (Ax, 

Johansson, & Kullvén, 2009, s. 48) 

För enheter som har både intäkter och kostnader men saknar befogenhet och möjlighet att 

påverka dess kapitalposter kan ett resultatansvar definieras (intäkter – kostnader). Ursprungligen 

avsågs med resultatansvar att intäkterna kom från externa kunder och att enheten hade full 

beslutsrätt över såväl intäkter som kostnader, så kallat rent resultatansvar. I många företag har det 

dock blivit vanligt att allt fler organisatoriska enheter ges resultatansvar. På den lägsta 

organisatoriska nivån förekommer oftast ett kostnadsansvar. Utvärderingen av en enhet sker i 
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förhållande till hur väl den lyckats uppnå sina kostnadsmål inom ramen för fullgörandet av sin 

”uppgift”. (ibid, ss. 48-50) 

Under 90-talet har det ekonomiska tänkandet ökat i offentliga verksamheter och det har skett en 

tydligare ansvarsformulering, uppföljning och resultatmedvetenhet. Arbetet med resultatansvar i 

resultatenheter har ökat uppmärksamheten på det ekonomiska utfallet vilket medfört en förbättrad 

resultatstyrning. Det har blivit kortare vägar vid beslutsfattandet och lättare att snabbt få tag på 

chefen. För medarbetarna som har kommit närmare de ekonomiska besluten har det medfört ett 

ökat kostnadsmedvetande. (Bergstrand, 2003 ss. 25-26) 

2.1.3 Budget 

Enligt Greve (2010, s. 159) är det svårt att ge en entydlig definition av budget men några viktiga 

egenskaper är att budgeten är framtidsinriktad, fördelar ansvar, uttrycks i monetära termer och 

omfattar en avgränsad tidsperiod. I de flesta företag är budgetperioden ett år vilket ofta 

sammanfaller med kalenderåret. Det är inget krav men det faller sig ofta som ett naturligt 

arbetssätt. (Ax, Johansson, & Kullvén, 2009, s. 255) Traditionellt sett har budgetering varit en 

central del av företaget. Det är en av få tekniker som kan integrera hela skalan av organisatorisk 

verksamhet och ge en sammanhängande sammanfattning över verksamheten. (Otley, 1999, ss. 

369-370) I företag är budget en viktig del av den ekonomiska styrningen och enligt Libby och 

Lindsay (2007, ss. 46-51) är användningen av budget bra för samordning, kommunikation och 

utvärdering av prestanda. Om budgetförutsättningarna förändras ska budgeten enligt Greve 

(2010, s. 197) anpassas till de nya förutsättningarna. Om budgeten inte förändras kan den 

budgetansvarige betrakta budgeten som överspelad och budgeten får därför ingen styreffekt 

(ibid). 

Budgetprocessen kan delas in i tre faser: upprätta, genomföra och följa upp. Arbetet i den första 

fasen med att ta fram de allmänna budgetförutsättningar görs flera månader i förväg där det 

exempelvis bestäms målsättningar samt pris- och lönesättningar. Därefter upprättas budgeten. 

Vid andra fasen genomförs budgeten och cheferna ser med budgetens hjälp till att det som har 

fastslagits uppnås. (Greve, 2010, s. 159) I den tredje fasen - uppföljningen ställs budgeterade 

värden mot utfall och avvikelser kan påträffas. Syftet med budgetuppföljning är att ge underlag 

till nya budgetar, ge information, diskussionsunderlag, analysera avvikelser för åtgärder och att 

utkräva ansvar för avvikelser. (Ax, Johansson, & Kullvén, 2009, s. 256) 

Det finns olika budgetformer och Ax, Johansson och Kullven (2009, ss. 262-270) tar i sin bok 

upp fast budget, reviderad budget, rörlig budget, flexibel budget och rullande budget. Det skiljer 

sig i företag vilket de arbetar med och i denna uppsats behandlas två stycken. Fast budget betyder 
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att inga ändringar av budgeten görs efter det att den har fastställs, ofta uttryckt som att ”lagd 

budget ligger”. Reviderad budget innebär att hela budgeten arbetas om efter en tid. Det kan göras 

regelbundet eller om stora förändringar har skett. Genom att revidera budgeten löpande hålls den 

hela tiden aktuell och mer levande. I praktiken benämns det som prognos och den kan 

komplettera den fasta budgeten. Under året är det dock den fasta budgeten som är 

jämförelseobjekt men utfallet jämförs även mot prognosen. (ibid) Nackdelen med att arbeta med 

reviderad budget kan vara att det uppfattas som att företaget ändrar för mycket vilket leder till att 

resultatet inte tas på lika stort allvar (Greve, 2010, s. 297).    

Uppställandet av budgeten görs vanligen efter tre metoder: Uppbyggnadsmetoden, 

Nedbrytningsmetoden och den Iterativa metoden. Uppbyggnads- och nedbrytningsmetoden 

beskrivs som teoretiska konstruktioner snarare än faktiskt använda metoder, i praktiken använder 

företagen en blandning med tonvikt på en av metoderna. (Ax, Johansson, & Kullvén, 2009, ss. 

251-253) 

Uppbyggnadsmetoden innebär att företagsledningen ger förutsättningar till ekonomistaben, som 

kompletterar med information, som de sedan ger till budgeterare som gör förslag till delbudgetar 

till ekonomistaben. Ekonomistaben sammanställer dessa och ger förslag på huvudbudget till 

företagsledningen. Processen görs ofta om ett par gången innan den är klar och företagsledningen 

fastställer budgeten. (ibid) 

Nedbrytningsmetoden är motsatsen till uppbyggnadsmetoden. Först upprättar företagsledningen 

huvudbudgetarna för företaget som helhet. Företagsledningen ger även förslag till ekonomistaben 

som gör en uppdelning i delbudgetar och förslag på delbudgetar till budgeterare. De granskar och 

ger ändringsförslag till ekonomistaben som sammanställer och ger förslag till företagsledningen 

som sedan fastställer budgeten. (ibid) 

I praktiken är ingen av uppbyggnads- eller nedbrytningsmetoden vanliga i sina renodlade former. 

Budgeteringen sker snarare som en iterativ process, där budgeten går varv på varv i de olika 

stegen under budgeteringsprocessen. Målsättningen som ledningen satt möts av vad de 

underordnande arbetar fram och det förs diskussioner och kommuniceras mellan nivåerna. 

Tidigare beskrivning av uppbyggnads- och nedbrytningsmetoden innehåller inslag av den 

iterativa metoden, skillnaden mellan dessa metoder och den iterativa metoden är således mer en 

gradskillnad än en absolut skillnad. (ibid) 

Det finns en lång tradition kring budgetering i kommunal förvaltning då budgeteringen har varit 

lagstadgad sedan 1862. Traditionellt tillskrivs budgeten en hel rad syften, framförallt: 
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resursfördelning, styrning, samordning och kontroll. I kommunallagen står det att kommunen 

varje år ska upprätta en budget för nästa kalenderår. Budgeten ska också innehålla en treårsplan 

för ekonomin, varvid budgetåret är det första. Av budgeten ska det framgå vilka anslag som ska 

utgå, hur de ska finansieras och vilken skattesatsen ska vara.  (Brorström, Haglund, & Solli, 

2005, ss. 180-181). 

“Om vi har fått 14 miljoner av riksdagen för att bedriva den här informationsverksamheten, sa 

avdelningschefen till den förvånade ekonomikonsulten, då måste det gå åt 14 miljoner annars 

begår vi tjänstefel, spara pengar kan vi göra först om vi vet att vi har nått verksamhetens mål och 

i vårt fall går det inte att mäta!” (Bergstrand, 2003, s. 115) 

Detta är en utsaga som Bergstrand (2003, s. 115) tar upp. Enligt honom behövs det nya mätningar 

för att öka effektiviteten i den offentliga sektorn. Kopplat till skolverksamhet noterar Andersson 

och Andersson (2010, s. 37) i sin studie att ”mycket fokus läggs på att ”hålla budget” istället för 

att koncentrera sig på att utföra en bra verksamhet” och att det finns en brist på mätning av icke-

finansiella nyckeltal. Max och Richter Palm (2009, s. 45) kommer fram till att ”budgetarbetet i 

den kommunala sektorn framstår som betydligt mer krävande än i de fristående organisationerna 

och även med anledning av det mer kostsamt”.  I en studie av Andersson, Karlsson och Nordgren 

(2008, s. 59) kommer de fram till slutsatsen att ”den korta budgethorisonten för de kommunala 

skolorna leder till resursslöseri”. De kommunala skolorna i studien hade en ettårsbudget där 

över- och underskott inte följde med till nästkommande år. Systemet förhindrade en långsiktig 

planering och det ledde till en köphysteri i slutet av året. Andersson, Karlsson och Nordgrens 

(2008, s. 60) erfarenheter talade för att de kommunala skolorna snarare spenderade alla tilldelade 

resurser, än att återlämna eventuella överskott till kommunen. För att skapa en konkurrenskraftig 

kommunal skola ansåg de att ”en längre budgethorisont vore att föredra, där överskott kan 

disponeras när behov uppstår, även om det skulle vara efter års-skiftet”. (ibid) Löfdahl och 

Olsson (2011, s. 60) lyfter fram att en stor skillnad mellan de kommunala och fristående skolorna 

är att det är en större tröghet i beslutsfattandet i de kommunala skolorna. Detta eftersom politiker, 

nämnder, styrelse, kommunfullmäktige, ekonomer och representanter från gymnasieskolan ska 

”vara med och säga sitt”. 

2.2 Verksamhetsstyrning 

Johansson och Skoog (2007, s.9) hävdar att den ekonomiska redovisningen och därmed även 

ekonomistyrningen med dagens ögon varit alltför fokuserad på historiska händelser, monetära 

mått, siffror och tron på en objektiv avbildning av verkligheten. Den alltför reduktionistiska 

fokuseringen på finansiella siffror har bidragit till ett alltför kortsiktigt fokus på reducering av 
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kostnader istället för att se till verksamhetens långsiktiga överlevnad (ibid, ss. 9-10). De ser 

verksamhetsstyrningen som en utvidgning av ekonomistyrningen. Den traditionella 

ekonomistyrningen kan eller ska inte skrotas, men om syftet med en organisations verksamhet är 

utveckling, förbättring och förändring måste den traditionella redovisningen kompletteras med 

nya perspektiv och angreppssätt. (ibid, s. 5) Fokus flyttas då från det tidigare finansiella 

perspektivet till att mer fokusera på företagets kunder, anställda, processer och 

utvecklingsmöjligheter (ibid, s. 17). 

2.2.1 Balanserat styrkort 

Den modell för verksamhetsstyrning som fått störst uppmärksamhet under senare år såväl i 

Sverige som internationellt är det balanserade styrkortet (BSC) (ibid, s. 52). BSC lanserades efter 

kritik mot att finansiella mått inte är tillräckliga då de ger alltför lite information om vad som 

skapar framtida värde. De finansiella måtten behövde istället kompletteras med icke-finansiella 

prestationsmått. (Ax, Johansson, & Kullvén, 2009, ss. 454-455) BSC syftar till att visa på 

nödvändigheten av att hitta en balans mellan det traditionella finansiella perspektivet och de tre 

icke-finansiella perspektiven: kunder, interna affärsprocesser och lärande. Ordet ”balanserat” 

står inte bara för en balans mellan olika viktiga fokus utan även för en balans mellan det förflutna 

(finansfokus), nuet (kund- och processfokus) och framtiden (innovation och förnyelse). 

(Johansson & Skoog, 2007, ss. 53-54) I studier av hur företag arbetar med BSC har det 

förekommit att även affärskulturen spelar roll vid valet av perspektiv. I Sverige har företagets 

medarbetare ofta en stark ställning, vilket har gjort att svenska företag ofta inkluderar ett femte 

perspektiv – medarbetarperspektivet. (Ax, Johansson, & Kullvén, 2009, s. 457) 

Enligt Ax, Johansson & Kullvén (2009, ss. 454-455) kan BSC karaktäriseras som en samling 

idéer om hur företagets vision och strategi kan sammanlänkas med den kortsiktiga operativa 

verksamheten. Utgångspunkten för BSC tas i företagets strategi. En strategi består av ett antal så 

kallade strategiska teman som formar de vägar företaget valt för att förverkliga sin vision och nå 

sina övergripande mål, exempelvis att reducera kostnader i produktionsprocessen. För varje 

strategiskt tema sammanställs det sedan mål, prestationsmått och målnivåer. Denna 

sammanställning benämns BSC (se exempel i bilaga 4). En handlingsplan ska sedan tas fram 

bestående av strategiska initiativ och en budget för hur målen ska uppnås. Det långsiktiga 

strategiska arbetet ska sedan relateras till arbetet på operativ nivå. Budgetering spelar där en 

viktig roll då resurstilldelningen görs med utgångspunkt i de strategiska målen. (ibid, ss. 455-

460) 

BSC har varit av stort intresse för vinstdrivande verksamheter men det har också funnits ett stort 

intresse i offentliga verksamheter (Ax, Johansson, & Kullvén, 2009, s. 461). Även fast BSC 
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ursprungligen var tänkt för vinstdrivande företag kan det enligt Kaplan och Norton (2001, s. 98) 

anpassas för att användas i den offentliga sektorn. Genom att ordna om BSC och placera kunder 

eller liknande högst upp i hierarkin istället för det finansiella perspektivet (se bilaga 4 för 

exempel på utformningen av ett BSC i ett vinstdrivande företag) framhävs det att icke-

vinstdrivande verksamheter ska hållas ansvariga för hur de möter samhällets behov snarare än hur 

de styr sina kostnader (Kaplan, 2001, ss. 368-369). Icke-vinstdrivande företag behöver självklart 

ha uppsikt över sina kostnader och följa sin budget men deras framgång kan inte mätas i hur nära 

de spenderar den budgeterade summan (ibid, s. 354). Lämpligt strukturerat anser Kaplan och 

Norton (1992, hänvisad till i Northcott & Taulapapa, 2012, s. 168) att BSC kan ha en dubbel roll 

i offentlig sektor, dels som ett mätinstrument för att styra prestationer, dels som ett medel för att 

öka den demokratiska ansvarsskyldigheten och ansvaret. 

2.2.2 Benchmarking 

Benchmarking innebär att företag eller delar av företag sätter sin verksamhet i relation till andra. 

Det kan inkludera såväl andra företag som delar av det egna företaget. Benchmarking handlar om 

att: ”göra jämförelser, att låta sig inspireras, att lära av andra och att ta efter andra i syfte att 

förbättra den egna verksamheten”. (Ax, Johansson, & Kullvén, 2009, s. 480) Detta stämmer väl 

överrens med Camps (1989, s. 10 hänvisad till i Kouzmin et al, 1999, s. 123) definition av 

benchmarking som: 

“The continuous process of measuring products, services and practices against the toughest 

competitors or those companies recognized as industry leaders, (that is) … the search for 

industry best practices that will lead to superior performance.” 

Enligt Ax, Johansson & Kullvén (2009, ss. 482-484) kan benchmarking delas in i tre huvudslag. 

Intern benchmarking fokuserar på det arbete som utförs inom ett företags olika enheter, 

exempelvis dotterbolag, divisioner och avdelningar. Konkurrensinriktad benchmarking riktar 

blicken utanför företagets egen verksamhet och sätter företagets konkurrenter i fokus. Nackdelen 

med detta förfarande är att det kan vara svårt att få insikt i sina konkurrenters verksamhet. En 

positiv aspekt är att det kan ge nya uppslag till införande och förändring av arbetet då andra 

företag kan arbeta på ett annat sätt. Ofta förekommer det benchmarkingrelationer mellan 

konkurrerande företag där de samarbetar inom olika områden och utbyter information. 

Funktionsinriktad benchmarking innebär även det ett externt perspektiv men intresset riktas inte 

mot företagets konkurrenter utan mot ett framstående företag (så kallat ”bäst i klassen företag”) 

oavsett bransch. Detta sätt kan ge fördelar då företaget har ett stort urval av företag och kan få 

innovativa uppslag och finna nya ”best practice” som de kan implementera i sin egen verksamhet. 
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(ibid) Enligt Yasmin (2012, s. 233) kan både intern och extern benchmarking samtidigt ge en 

möjlighet till att förbättra kvalitet, produktivitet och konkurrenskraft. 

Benchmarking inom den offentliga sektorn är analog mot den i den privata sektorn men de 

motiverande krafterna och hindren är något annorlunda. Benchmarking inom den privata sektorn 

introducerar samarbete som därefter motiverar till konkurrensen om marknadsandelar. Inom den 

offentliga sektorn, enligt synsättet för NPM, är benchmarking tänkt att införa konkurrens i 

statsapparaten som kännetecknas av samarbete mellan offentliga organ för det kollektiva 

allmännas bästa. Meningsfull konkurrens är endast möjlig mellan producenter av samma 

produkter och tjänster. Därför anses benchmarking fungera bäst om de offentliga organen har 

likartade mål och andra organisatoriska egenskaper. Detta för att aktörerna verkligen ska uppfatta 

skillnader eller kvalitativa förbättringar i hur de levererar tjänster till sina uppdragsgivare. 

(Kouzmin et al. 1999, s. 125) 

2.3 New Public Managmenet 

New Public Management (NPM)-synsättet har sedan 1980-talet varit inflytelserikt i nästan hela 

världen med idéer om att förändra välfärdssektorn genom reformer för att göra den mer företags- 

och marknadsmässig (Jarl, Fredriksson, & Persson, 2012, s. 429). Införandet av NPM har sett 

olika ut i olika länder men enligt Hood (1995, ss. 95-97) kan vissa kännetecken observeras: (1) 

En förändring mot separata företagslika enheter inom välfärdssektorn. (2) En större konkurrens 

mellan dels offentliga verksamheter och även mellan offentliga verksamheter och den privata 

sektorn. (3) Stor spridning av managementstilar från det privata näringslivet som tillämpas i den 

offentliga sektorn. (4) Ett större fokus på disciplin och sparsamhet i resursanvändningen och en 

aktiv sökning av att hitta alternativa och billigare sätt att leverera offentliga tjänster. (5) En 

utveckling mot mer explicita och mätbara prestationsstandards för den offentliga sektorn. 

Under tidigt 1990-tal implementerades en mängd reformer i Sverige, som till stor del var 

influerade av NPM-synsättet. Det infördes en mer flexibel och mindre hierarkisk struktur genom 

decentralisering. Politiker och myndigheter formulerar fortfarande de allmänna målen för 

exempelvis utbildning men den lokala skolan beslutar hur de ska uppnå dem. Dessutom tenderar 

elever och föräldrar att bli kontaktade av skolorna som kunder och deras rätt att välja 

tjänsteleverantör är prioriterad. Skolorna måste därför konkurrera för att överleva och 

marknadsföra sig själva för att locka studenter. Rektorns position i skolan har också förändrats 

med en ny management kultur som påminner om företagsvärlden där han förväntas vara en stark 

ledare som fokuserar på att hålla budget, förbättra resultaten och leda lärarna. (Jarl, Fredriksson, 

& Persson, 2012, ss. 431-432) 
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Kommunal förvaltning har påverkats av de nya idéerna från NPM-synsättet. Enligt Brorström, 

Haglund & Solli (2005, ss. 14-15) har kommunen en omfattande verksamhet och ett krav som 

riktas mot den är effektivitet i utförandet. Effektiviteten avser att så mycket bra verksamhet som 

möjligt ska genomföras med en så liten resursinsats som möjligt. Utmaningen består i att 

verksamheten med bibehållen kvalitet ska utföra allt fler uppgifter samtidigt som tillförseln av 

resurser minskar. Kommunens utveckling innefattar att söka organisations- och styrformer som 

möjliggör denna effektivitetsutveckling. (ibid) 

2.3.1 Kommunal vs. fristående skola 

NPM-idéerna har haft en stor påverkan på skolsektorn. Resurserna inom skolväsendet fördelas 

genom en kundvalsmodell, där valet av skola styr var pengarna hamnar. Syftet med detta system 

är bland annat ”att främja effektivitet och kvalitet på samma sätt som förväntas ske på fria 

marknader”. (SOU 2013:56, s. 86) Fristående skolor finansieras i huvudsak genom kommunala 

bidrag där hemkommunen lämnar bidrag till huvudmannen för varje elev som studerar på skolan. 

Bidragets storlek varierar mellan olika kommuner och olika utbildningar. Kommunens bidrag till 

de fristående skolorna ska grunda sig på kommunens budget för den egna skolverksamheten. Den 

fristående skolans verkliga kostnader utgör således inte underlag för bidraget. Bidraget består av 

ett grundbelopp som ska ge ersättning för kostnader för undervisningen, läromedel, elevhälsa, 

administration, lokalkostnader och så vidare. (ibid, s.80) 

”Det finns varken i skollagen eller i förordningen om fristående skolor några uttalade krav på 

hur utbildningen vid en fristående skola skall utformas” (SOU 2001:12, s. 163). Det är istället 

huvudmannen för den fristående skolan som avgör hur stora resurser som ska avsättas för varje 

kostnadsslag (SOU 2013:56, s. 81).  

I kommuner med ett växande elevunderlag utgör etableringen av fristående gymnasieskolor inga 

större problem för planering, organisering och så vidare. De fristående skolorna har istället tagit 

hand om en del av den elevökning som annars skulle tvingat kommunen att investera i en 

utbyggnad av den kommunala skolan. I kommuner med konstant eller minskande elevunderlag 

blir situationen en annan. Vid etablering av fristående skolor i en sådan kommun kan det ge stora 

negativa konsekvenser då det bland annat uppkommer vakanser och ett sämre lokalutnyttjande i 

befintliga kommunala gymnasieskolor. (SOU 2001:12, s. 70) Om marknaden för friställda lokaler 

i kommunen är svag kan det bli svårt att genom nedskärningar i den kommunala skolan finansiera 

kostnaderna för bidragen till de fristående skolorna (ibid, s. 78). 
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2.4 Nyckelord till analysen 

Som en sammanfattning på den teoretiska referensramen har vi sammanställt de begrepp som vi 

anser vara viktigast. Dessa begrepp och nyckelord kommer det att fokuseras på i analyskapitlet 

där de kommer att relateras till resultatet i empirikapitlet. 

Styrning och ansvarsfördelning: 

 Styrmedel 

 Ramstyrning 

 Resultatstyrning 

 Budgetstyrning 

 Resultatansvar 

 Påverkbarhets- respektive befogenhetsprincipen 

 Målstyrning 

 NPM 

 Elevminskning 

Budgetprocessen: 

 Budgetformer 

 Uppbyggnadsmetod – nedbrytningsmetod – iterativa metoden 

 Budgetuppföljning 

 Budgetperiod 

 Över- och underskott 

Balanserat styrkort och benchmarking: 

 Icke-finansiella nyckeltal 

 Prestationsmätning 

 BSC i offentliga verksamheter 

 Konkurrensinriktad benchmarking 

 Benchmarkingrelationer 
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3. Metod 

I metodkapitlet finns en beskrivning på hur vi gick tillväga under processen. Vilka som är respondenter, 

vilken typ av undersökning, hur vi gick tillväga med sekunderkällor och källkritik. 

3.1 Datainsamling 

Vid datainsamling skiljs det på primär och sekundärdata. Primärdata är fakta som forskaren själv 

har samlat in, sekundärdata samlas in av andra personer. (Andersen, 1998, s. 150) 

3.1.1 Sekundärdata 

Sekundärdata är andrahandsdata det vill säga information som finns dokumenterat på papper, 

exempelvis böcker och tidningsartiklar. Det används i första hand som en faktabas vid 

datainsamling för att få idéer och uppslag om hur andra har sett på en viss fråga och hur de 

behandlat detta. (Lundahl & Skärvad, 1999, ss. 131-138) Vi har använt böcker om 

ekonomi/verksamhetsstyrning som sekundärdata. Vi har använt olika metodböcker och de flesta 

böcker är lånade från biblioteket på Mälardalens Högskola. Även internet har används som 

informationskälla. Lundahl och Skärvad (1999, s. 138) skriver att på internet finns det gigantiska 

informationsmängder och den som lyckas har glädje av det men för de som misslyckas kan det 

framstå som en ”digital dynghög.” Vi anser att informationsinhämtningen på internet har bidragit 

med mycket relevant information till studien. Sökverktyg har bland annat varit Google och 

Vetenskapliga artiklar har hämtas från ABI/INFORM Global databas på Mälardalens Högskolas 

bibliotek. Sökord som har använts är exempelvis Management Control, Management accounting 

in the public sector, Management accounting, Budgeting, Balanced scorecard in the public 

sector, process budgets och benchmarking. Vi har även använt oss av Google Scholar där vi fått 

fram vetenskapliga artiklar om NPM och Balanserat styrkort. Det vi har fått fram genom 

sekundärkällor har vi använt till vår bakgrund, problemdiskussion, för att skriva våra 

metodologiska utgångspunkter och den teoretiska referensramen som var grund för våra frågor 

till respondenterna. Enligt Patel och Davidsson (2011, s. 53) ska vi utgå från utgångspunkten i 

problemformuleringen och hur vi uttryckt denna ur syfte och frågeställningar. Vilka respondenter 

som ska medverka och hur vi ska samla information och genomföra det hela måste bestämas. 

Tiden och vilka medel som vi har till förfogande måste beaktas. (ibid)  

3.1.2 Primärdata 

Vi har intervjuat fem respondenter till undersökningen. Urvalet för gymnasieskolorna i Västerås 

består av 9 kommunala och 17 fristående skolor.  På vissa skolor exempelvis Rudbeckianska och 
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Carlforsska finns det flera rektorer som ansvarar för olika enheter. En av respondenterna är 

controller på Barn- och utbildningsförvaltningen
4
. Vi valde att ha med honom för att få en bättre 

förståelse för vad rektorerna arbetar med och för att få en bra bild över hur skolsystemet i 

Västerås ser ut. Två respondenter är rektorer på kommunala skolor och två respondenter är 

rektorer på fristående skolor. Genom att använda oss av två rektorer på kommunala och två på 

fristående skolor anser vi oss kunna besvara våra frågeställningar och syfte. 

För att samla in fakta finns det möjlighet att använda ett kvalitativt eller kvantitativt angreppsätt 

(Widerberg, 2002, s. 15). Beteckningarna kvantitativ och kvalitativ forskning syftar på hur 

forskaren väljer att bearbeta, generera och analysera informationen som samlas in (Patel & 

Davidson, 2011, s. 13). Första kontaken med respondenterna togs via mail. Vi skickade en 

intresseanmälan först till fem rektorer på fristående skolor, fyra rektorer på kommunala skolor 

samt till Västerås stad. Första responsen kom från två kommunala skolor och en fristående skola 

där vi fick ett positivt svar från en rektor på en kommunal skola och bokade tid till intervju. De 

andra kommunala och fristående rektorer som svarade tyckte det var intressanta frågeställningar 

men avböjde på grund av tidsbrist. Vi fick svar från Västerås stad och fick en intervju med en 

controller på Barn- och utbildningsförvaltningen. Två dagar senare skickades ett nytt mail till 

fyra rektorer på andra fristående skolor och tre till rektorer på andra kommunala skolor. Då fick 

vi ytterligare respons från två fristående skolor som var positivt inställda och bokade tid för 

intervjuer. Vi hade vissa problem att få tag på ytterligare en kommunal rektor och började ringa 

runt till rektorerna på gamla Wenströmskas område som har blivit sex nya skolor. Där fick vi 

respons från en rektor som kunde ställa upp.  

Vi valde ett kvalitativt angrepsätt för vår studie vilket vi anser är bättre lämpat efter vårt syfte. Vi 

hade kunnat använda oss av en kvantitativ metod och undersökt fler skolor. Det skulle möjligtvis 

ge en mer heltäckande bild av likheter och skillnader över skolorna i Västerås. Med hänsyn tagen 

till tiden och att vi inte visste hur många skolor som skulle kunna tänka sig att ställa upp som 

respondenter bedömde vi dock att en sådan undersökning inte var möjlig. Vi ansåg istället att det 

skulle vara genomförbart att få tag på två kommunala och två fristående rektorer som 

respondenter. Därför valdes den kvalitativa metoden vilket även möjliggör en djupare förståelse. 

Vid kvalitativ forskning finns olika metoder för att kunna svara på frågorna och fokuserar på 

mjukdata som intervjuer och tolkande analyser. Vilken undersökningsteknik vi väljer beror på 

vilka frågor som ska ställas och få svar på. Vad är det vi vill veta, vilken kunskap söks, vilka är 

                                                           
4
 Barn- och utbildningsförvaltningen organiserar och bedriver kommunal pedagogisk verksamhet och utbildning 

utifrån fyra verksamhetsområden från förskola till gymnasieskola. Förvaltningens uppgift är bland annat att teckna 

avtal med olika utförare samt att följa upp och utvärdera verksamheterna. (Västerås Stad b, 2013) 
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skillnaderna och vilka är relationerna. (ibid, s. 14) Genom att använda kvalitativa undersökningar 

bildas en annan och djupare kunskap än den som används vid kvantitativa metoder (ibid, s.119). 

Esaiasson et al. (2012, s. 228ff) tar upp två huvudgrupper som används för att hämta fakta: 

frågeundersökning eller samtalsintervjuundersökning. Båda undersökningarna handlar om att 

ställa frågor till respondenterna men skiljer sig åt i flera viktiga avseenden. Vi valde att göra en 

samtalsintervju där det förs ett interaktivt samtal mellan forskaren och intervjupersonen. Frågorna 

är standardiserade med låg grad av strukturering vilket ger utrymme för respondenten att svara 

med egna ord. (ibid) 

Till intervjun med Stefan Fredriksson, controller på Barn- och utbildningsförvaltningen i 

Västerås stad, skickades en intervjumall innan besöket. Han var väl förberedd på vad vi skulle 

fråga om och han hade skrivit ut Power Point bilder i ett häfte som var grundat på frågorna. Efter 

att vi gått igenom häftet ställde vi avslutande frågor som inte hade tagits upp.  Intervjun varade i 

ungefär en och halv timme och den gjordes på hans kontor i Västerås stadshus. Det var ett öppet 

samtal där vi samspelade och hade ett fungerande samtal.  

Övriga intervjuer var med de kommunala rektorerna Johanna Kamph på Carlforsska och 

Margareta Skoglund på Tranellska. Rektorerna från de fristående skolorna var Tatjana Miletic på 

Yrkesgymnasiet och Linda Stevadotter på Kunskapsgymnasiet. Intervjuerna gjordes på 

respektive rektors arbetsplats och varade i ungefär en timme. Innan intervjuerna skickades en 

intervjumall till respondenterna för att de skulle kunna se vilka frågor vi tänkt ställa. 

Syftet att använda sig av kvalitativa intervjuer är att både intervjuaren och respondenten är 

medskapare av samtalet (Patel & Davidson, 2011, ss. 81-82). Samtalsintervjuer ger goda 

möjligheter att registrera svar som är oväntade och kunna komma med uppföljningsfrågor 

(Esaiasson, et al., 2012, s. 228). Vid intervjuerna med respondenterna användes bandspelare som 

hjälpmedel. Patel och Davidson (2011, s. 87) tar upp både för- och nackdelar med att använda sig 

av bandspelare. Fördelen är att det finns registrerat exakt vad respondenterna säger. Nackdelen är 

att personerna kanske inte är lika angelägna att prata och svaren kan bli påverkade av 

bandspelaren. (ibid) Vi valde att använda oss av bandspelare för att dels komma ihåg allt och dels 

göra det lättare för oss att kunna lyssna igenom exakt hur respondenten formulerade sig. 

3.2 Operationalisering 

Teorierna som vi har fått fram under litteratursökningen låg till grund för utformningen av 

intervjufrågorna till respondenterna. Intervjufrågorna till controllern på Barn- och 

utbildningsförvaltningen kan ses i bilaga 1 och i bilaga 2 finns intervjufrågorna till rektorerna på 

de kommunala respektive fristående skolorna. För att skapa en bättre ordningsföljd har vi 
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sammanställt frågorna i kategorier utifrån strukturen som finns i den teoretiska referensramen. 

Nedan presenteras en tabell som visar hur frågorna är sammanlänkade till teorin. Tabellen är 

uppbyggd för att kunna se varifrån teorin som frågorna är hämtade. Som det kan utläsas i tabellen 

är många frågor kopplade till New Public Management. Detta avsnitt handlar övergripande om 

hur skolan har förändrats sedan 1990-talet angående de begrepp som vi fokuserat på: styrning, 

ansvarsfördelning, budget, balanserat styrkort och benchmarking. 

 

 

Uppsatsens upplägg har varit att det först söktes information från Internetkällor till bakgrunden 

för att få en inblick i ämnet. Bakgrunden problematiserades sedan varefter vi formulerade 

frågeställningen och uppsatsens syfte. Efter det har relevant teori sökts vilket låg till grund för 

intervjufrågorna som formulerades till respondenterna (se ovanstående tabell för att se hur 

intervjufrågorna är kopplade till den teoretiska referensramen). Respondenternas svar låg till 

grund för empirikapitlet vilket sedan analyserades utifrån den teoretiska referensramen och det 

gjordes även en jämförelse mellan de kommunala och de fristående skolorna. I det sista kapitlet 

gjordes en diskussion utifrån analysen vilket sedan låg till grund för vår slutsats som svarade på 

problemställning och syfte. 

3.3 Källkritik 

I dagens informationssamhälle med all teknik sprids nyheter fort. Kraven har ökat på forskare, 

medborgare och journalister att vara mer kritiska till allt flöde av information. Forskarens 

”vapen” mot det är källkritiken. (Esaiasson, et al., 2012, s. 278) Det som hämtas från 

sekundärkällor gäller det att vara källkritiska mot, informationen som införskaffas där kan vara 

opartisk, medvetet tendiös, vinklade, ofullständiga och göras på tveksamma urval. (Lundahl & 

Skärvad, 1999, s. 134)  
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Esaiasson et al. (2012, s.279ff) tar upp fyra kritiska regler som går att använda för att bestämma 

sanningshalten och bedöma trovärdigheten i källan. Äkthet, ett grundläggande krav vad gäller 

källorna är att de ska vara äkta. När det gäller sekundärdata har vi använt vetenskapliga artiklar 

och böcker. Vi ser ingen anledning till att de är förfalskade men det betyder ej att de är sant. 

Oberoende handlar om den information vi kommer över om det är tillförlitligt. Finns det 

möjlighet att bekräftas av flera ökar trovärdigheten. Vi använde oss av intervjuer som primärdata 

till vår studie. Vi har ingen anledning att ifrågasätta respondenterna då det är deras funktion som 

vi frågar om. De kan försköna bilden men det är svårt för oss att bedöma och vi har fått tro på vad 

respondenterna säger. Den information vi fick från intervjun med Fredriksson på Barn- och 

utbildningsförvaltningen stämmer bra med vad rektorerna säger på skolorna om hur de jobbar 

med styrning, ansvar, budget och nyckeltal. Samtidighet handlar om tid mellan händelse och dess 

nedtecknande (ibid, s. 283-284). Intervjumaterialet med respondenternas utsagor börjades gå 

igenom efter intervjuerna. Vid intervjuerna användes även bandspelare som hjälpmedel för att 

komma ihåg vad respondenterna sa vilket minskar sannolikheten att informationen mindes 

felaktigt. En del sekundärkällor vi använt har kommit från äldre upplagor och vi har försökt 

arbeta med de senaste upplagorna. Tendens handlar om sanningshalten och vilken partisk sida 

respondenterna står på (ibid). Vi är medvetna om att respondenterna kan ha egna intressen. De 

fick möjlighet att bli anonyma men samtliga framträdde med namn vilket vi anser vara positivt 

eftersom respondenterna ”måste stå för vad de säger”. I inledningen finns det källor från 

exempelvis Svenskt näringsliv och ett uttalande från Sveriges utbildningsminister Jan Björklund. 

Det kan ses som partiskt men vi har valt att ha med dessa eftersom det finns olika ideologiska 

sidor kring skolfrågor och vi har velat visa upp de olika sidorna för att visa vilka skilda åsikter 

det finns. 

3.4 Kvalité 

Det är skillnad i hur kvalité mäts i kvantitativa och kvalitativa studier men båda använder 

begreppen validitet och reliabilitet (Patel & Davidson, 2011, s. 105). Vår uppsats bygger på 

kvalitativa studier och då omfattar kvalitén hela studien i forskningsprocessen.  

Validitet: Här är ambitionen att upptäcka företeelser samt att tolka och förstå innebörden under 

hela forskningsprocessen. När det gäller datainsamlingen handlar det om att göra en trovärdig 

tolkning av det som framkommit. (ibid) Vi har intervjuat respondenterna som är primärdata för 

undersökningen och vi hade som mål med uppsatsen att intervjua två rektorer på kommunala och 

två på fristående skolor. Vi anser att respondenterna är lämpliga då de är insatta i det som vi 

frågar om och utövar styrningen i skolan. För att öka kvalitén i texten skickades hela 

empirikapitlet till respondenterna som fick möjlighet att läsa igenom och komma med 



- 22 - 
 

synpunkter. Två av respondenterna återkom med små synpunkter vilket korrigerades till den 

slutgiltiga versionen. 

Enligt Esaiasson et al. (2012, s. 283) är primärkällor mer trovärdiga än sekundärkällor. För att 

öka validiteten har framförallt primärkällor använts när det varit möjligt. Vi har även med 

sekundärkällor där vi har varit källkritiska med vad som skrivits. Vi har även använt oss av flera 

olika böcker som tar upp samma sak för att stärka materialet.   

Vi tycker att validiten ökar genom att respondenterna har varit intresserade av vad vi skriver om 

och att de gärna ville läsa den slutgiltiga uppsatsen. Validiteten i datainsamlingen beror enligt 

Patel och Davidson (2011, s. 106) på hur forskaren lyckas skaffa underlag för att göra en 

trovärdig tolkning av den studerades livsvärld. Det anser vi har gjorts genom att respondenterna 

var intresserade av ämnet och ville få det korrekt. Vi fick även av Fredriksson material, se bilaga 

5-13 som har använts i uppsatsen och fått bekräftats av de kommunala rektorerna.  

Vi har även haft fyra seminarier där vår handledare och opponenter fått tycka till och kommit 

med konstruktiv kritik under processens gång. Den konstruktiva kritiken har vi tagit åt oss av och 

ändrat efter de synpunkter vi fått. 

Reliabilitet: Ska kontrollera det vi mäter för stunden och kvalitativa forskare använder sällan 

begreppet reliabilitet (ibid). Det är svårt att avgöra om vår studie har bra reliabilitet då det handlar 

om att undersökningen kan upprepas av andra och få samma svar.  Enligt LeCompte och Goets 

(1982, hänvisad till i Bryman & Bell, 2011, s. 401) är det omöjligt att frysa en social miljö och de 

betingelser som gäller vid en inledande studie för att göra den replikerbar som den avser. Skulle 

vi intervjua två andra rektorer på kommunala och fristående skolor är det inte säkert att vi skulle 

få samma svar. För att öka tillförlitligheten och trovärdigheten har samma frågor ställts till 

respondenterna. Detta för att inte vi skulle kunna påverka respondenterna och hålla oss opartiska 

vad gäller kommunala respektive fristående skolor. Våra slutsatser som vi kommer fram till i det 

avslutande kapitlet gäller vad vi får fram i de undersökta kommunala och fristående skolorna. Vi 

kan inte dra några generella slutsatser om hur andra skolor i Västerås arbetar med styrning, 

ansvarsfördelning och budgetprocessen. Samt om skolorna använder sig av balanserat styrkort 

och benchmarking. 

 

 

 

 

 

 



- 23 - 
 

4. Empiri 

Empirikapitlet innehåller en sammanställning av intervjuerna med en controller på Barn- och 

utbildningsförvaltningen i Västerås, två rektorer på kommunala gymnasieskolor och två rektorer på 

fristående gymnasieskolor. Intervjufrågorna återfinns i bilaga 1 och 2 och de kommer inte att 

redovisas separat utan det sker under följande rubriker: styrning och ansvarsfördelning, 

budgetprocessen samt balanserat styrkort och benchmarking. Först kommer intervjun med 

controllern på Barn- och utbildningsförvaltningen att redovisas. Sedan har vi valt att redovisa de 

kommunala rektorerna tillsammans och de fristående rektorerna tillsammans för att underlätta 

jämförelsen och undvika för mycket upprepningar. 

4.1 Intervju med controller på Barn- och utbildningsförvaltningen 

Intervju med Stefan Fredriksson, controller på Barn- och utbildningsförvaltningen i Västerås. 

4.1.1 Styrning och ansvarsfördelning 

I kommunen är kommunfullmäktige det beslutande organet som fördelar medel till de olika 

förvaltningarna, de får en ram med ett visst antal miljoner att hantera och bedriva verksamhet för. 

Tidigare hade Västerås stad en beställare/utföraremodell för alla ”mjuka” verksamhetsområden
5
. 

Detta togs dock bort för skolverksamheten från 1 januari 2013 och idag finns allting samlat inom 

Barn- och utbildningsförvaltningen (se bilaga 5). Två kriterier som sattes upp för den nya 

organisationen var att öka styrbarheten för nämnderna och att samtidigt öka friutrymmet för 

enheterna att jobba utifrån sitt bästa kunnande. Trots att Västerås stad gått ifrån 

beställare/utföraremodellen har de enligt Fredriksson ändå varit angelägna om att bibehålla 

beställare/utförare-logiken och lyfta med det i den nya organisationen. Den nya förvaltningen har 

delats upp i ”tilldelningsekonomin” som tilldelar pengar till kommunala och fristående skolor, 

och i ”verksamhetsekonomin” där det kommunala utförandet finns (se bilaga 5). Fredriksson 

menar att uppdelningen är viktig för trovärdighetens skull och för att värna transparensen då de 

på ”tilldelningsekonomin” inte i första hand ska värna den kommunala utföraren utan att det ska 

vara likvärdigt för kommunala och fristående skolor. 

För de kommunala skolorna är styrningen i grunden att de pengar som skolorna blir tilldelade ska 

gå till utbildning och göras av med i utbildningen. Det finns inget vinstkrav eller liknande hos 

den kommunala utföraren utan per definition ska de pengar skolan tilldelas bidra till att ge så 

                                                           
5 ”mjuka” verksamhetsområden - Vård och omsorg, Individ och familj, Kultur, fritid och förebyggande 
samt Skolverksamheter. (Västerås Stad, 2012) 
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mycket verksamhet som möjligt för eleverna. Enligt Fredriksson har alla rektorer i de kommunala 

skolorna ett resultatansvar för sin enhet där han/hon förväntas ha kontroll över intäkter och 

kostnader (se bilaga 6 och 7). Intäktssidan består huvudsakligen av skolpengen och 

resultatansvaret innebär att rektorn får mer intäkter om de lockar fler elever. De på förvaltningen 

vill med skolpengssystemet ”ha en liten blåslampa i nacken på enhetschefen och skolorna”. Det 

blir ett ekonomiskt incitament för skolorna att agera snabbt. Om skolan tar emot fler elever får de 

utrymme att utöka resurserna men tappar skolan elever måste de snabbt minska kostnaderna. 

Enligt Fredriksson har skolorna fullt ansvar för lokalkostnader. Både i den gamla och i den nya 

organisationen tilldelas pengar till den kommunala eller fristående utföraren som själv anskaffar 

tillräckligt med lokaler. Har skolorna överkapacitet fortsätter hela lokalkostnaden att redovisas på 

skolan tills de är avyttrade. Samtidigt kan det enligt Fredriksson vara en semantisk fråga om det 

är skolan eller den kommunala utföraren, med verksamhetschefen, som i slutänden ansvarar för 

det. Den kommunala utföraren har en planeringsenhet där det finns lokalplanerare som försöker 

hitta alternativa användningar om rektorerna har överkapacitet. Enligt Fredriksson ska rektorn 

främst koncentrera sig på den pedagogiska verksamheten då denne inte är någon ”fastighetshaj”. 

Han tycker dock samtidigt att det är viktigt att ansvaret ligger kvar hos skolan för att sätta press 

på att det bör ske en förändring.  

4.1.2 Budgetprocessen 

Kommunfullmäktige har ett treårsperspektiv i sin planering (budgeten för 2014 innehåller en 

utblick mot 2015-2016) men budgetramen tilldelas till nämnderna på årsbasis. Förvaltningen 

arbetar därför med ettårsbudget men de försöker ändå ha lite framförhållning med en 

uppskattning om hur framtiden kommer se ut. Demografin är viktig då den påverkar hur mycket 

elever och intäkter skolorna kommer få. 

Budgetprocessen börjar i februari då kommunstyrelsen skickar ut en budgetinriktning med en 

bedömning över demografin och hur mycket kommunalskattemedel som förväntas komma in 

nästa år. I april ska nämnderna komma in med ett äskande till kommunstyrelsen med en 

bedömning om vilka medel som behövs. I juni fattar kommunfullmäktige ett budgetbeslut där det 

framgår hur mycket pengar som fördelas till varje nämnd och efter det börjar förvaltningarnas 

budgetarbete (se bilaga 8). I oktober går förvaltningen och nämnden igenom om förutsättningar 

har förändrats sedan juni. I november beslutas det om en ersättningsmodell per elev för 

kommande år. Denna ersättningsmodell är lika för de kommunala och fristående verksamheterna 

och den ger den kommunala utföraren (och även de fristående) ingångsvärdena för att göra sin 

budget. I januari året därpå återrapporterar ”verksamhetsekonomin” till nämnden att uppdraget är 

fullgjort och att det finns en budget i balans för kommande år. Kommunen är därmed alltid inne i 
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något skede av budgetarbetet, ofta i tre år samtidigt (se bilaga 9): avslutning av föregående år, 

uppföljning eller planering inför kommande år. 

Kommunen har tidigare haft ett system där budgetunderskott/överskott kunde balanseras mellan 

åren. I den nya organisationen finns det däremot inte någon sådan balansering men det har pågått 

diskussioner om det ska införas i framtiden. Om den kommunala utföraren planerar att gå med 

förlust eller det visar sig i efterhand att de gör underskott har de fristående skolorna rätt att få ta 

del av det underskottet om det inte finns någon planerad hantering av underskott mellan åren. 

Enligt Fredriksson har färska rättsfall pekat på att det förefaller som att vissa kommuner medvetet 

har underbudgeterat. I dessa fall har kommunen varit skyldiga att ersätta de fristående skolorna 

då det finns en lagstiftning om bidragsgivning på lika villkor. 

Enligt Fredriksson har det varit tufft för både fristående och kommunala skolor med de senaste 

årens nedgångar i elevantalen (se bilaga 10). Det har varit en kraftig tillväxt av fristående 

gymnasieskolor och de fristående är ofta ganska små så de är känsliga om det ”dippar” lite i 

elevantalet. De kommunala skolorna (bland annat Carlforsska) har också haft problem då vissa 

skolor haft många inriktningar men lite för få elever per inriktning. Basstrukturen med klasser, 

lärare och annat skulle klara av betydligt fler elever. Det har varit tufft och skolorna får se över 

hur de kan ”täta till” och det finns även planer på att omorganisera och omlokalisera skolor för 

att anpassa till nuvarande elevtillströmning och efterfrågan enligt Fredriksson. Han säger även att 

det idag är lite färre elever i gymnasieålder och fler i förskolan men om några år ökar antalet 

elever i gymnasieskolan igen. Det är därför viktigt att samnyttja lokaler tvärs över 

verksamheterna. Fredriksson framhåller att det är viktigt med långsiktigt tänkande så att lokaler 

inte avyttras idag och sedan om tre år när elevantalet ökar igen måste det byggas nytt vilket kan 

bli dyrt.  

4.1.3 Balanserat styrkort och benchmarking 

Enligt Fredriksson har de tidigare arbetat med BSC (se bilaga 11) men i den nya organisationen 

ligger det ”lite i träda” under det nuvarande året. De håller dock på att bygga upp ett nytt system 

som kommer att vara ganska likt det gamla systemet. Det ska finnas ”ett hårt och ett mjukt 

fönster”. I det ”hårda fönstret” samlas olika dataresultat för enheterna, exempelvis ekonomiskt, 

från medarbetarenkäter, nöjdheten i brukarundersökningar och betygsresultat. I det ”mjuka 

fönstret” beskrivs vilka åtgärder som ska vidtas och vilket arbete som bedrivs för att bättre uppnå 

målsättningarna. I den gamla organisationen hade varje skola ett BSC (se bilaga 11). Utifrån de 

övergripande målen tittade verksamhetschefen tillsammans med sina enhetschefer på hur målen 

kunde brytas ner till enhetsnivå utifrån den situation skolorna befann sig i. Tanken med BSC var 

att trigga och stimulera skolorna. Om de presterade bättre än förväntat och klarade budgeten 
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skulle de få en liten bonus som kunde användas för att fortsätta utveckla verksamheten. 2013 har 

blivit ett förlorat år i styrkortshänseende men de har ändå haft fokus på resultat och annat och 

förhoppningsvis kan de införa BSC inom en snar framtid enligt Fredriksson. 

Enligt Fredriksson förekommer det benchmarking inom ekonomistyrningsområdet. De har ett 

nätverk med åtta hyfsat jämnstora kommuner med ungefär samma struktur och utmaningar: 

exempelvis Eskilstuna, Jönköping, Linköping, Norrköping, Uppsala och Örebro. Ekonomer från 

dessa kommuner träffas två gånger per år för verksamhetsuppföljning där de jämför nyckeltal och 

diskuterar aktuella frågor av betydelse. 

4.2 Intervju med två rektorer på kommunala gymnasieskolor 

Vi har gjort intervjuer med två rektorer på kommunala gymnasieskolor i Västerås som kommer 

att redovisas tillsammans. Den första intervjun är med Johanna Kamph som är en av 

gymnasierektorerna på Carlforsska. Carlforsska har ungefär 1150 elever och 150 personal. På 

skolan finns det fyra enheter som har varsin rektor. Kamph är rektor för Estetiska programmet, 

Hantverksprogrammet och programmet för Estetiska verksamheter. På hennes enhet finns det 

idag ungefär 350 elever och 45 personal, varav 40 lärare och 5 övriga. 

Den andra intervjun är med Margareta Skoglund som är rektor på Tranellska. Skolan är en av de 

sex enheter som bildades när Wenströmska delades upp för fyra år sedan. Idag finns det fyra 

skolor kvar på området. På Tranellska finns det Hotell- och Turismprogrammet samt Restaurang- 

och Livsmedelsprogrammet. Skolan driver även vuxenutbildning och gymnasiesärskola för 

hotell, restaurang och bageri. På skolan finns det ungefär 170 elever och 25 lärare samt övrig 

personal som delas med de andra skolorna på området. 

4.2.1 Styrning och ansvarsfördelning 

Västerås stads skolverksamhet är indelad så att alla kommunala gymnasieskolor tillhör ett 

verksamhetsområde (se bilaga 5) och alla gymnasierektorer rapporterar till den centralt placerade 

verksamhetschefen.  

Båda rektorerna anser att de har en hög grad av målstyrning, där de har mål som ska uppnås och 

de är ganska fria att själva bestämma hur de ska uppnå målen. Båda rektorerna betonar också att 

budgeten är viktig för styrningen. Båda skolorna visar minusresultat och enligt Kamph på 

Carlforsska spelar budgeten en stor roll för styrningen när de har ”dåligt med pengar”. Hon 

försöker hela tiden att reducera sina kostnader så mycket hon kan eftersom ”de ligger så mycket 

back”. Hon framhåller att hon hela tiden måste tänka på hur de utnyttjar lokalerna och lärarna vet 

om att läromedelsbudgeten blir restriktiv. Om lärare inte har heltidstjänster får de ”kolla om de 
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kan delas med andra skolor eller hamna i omställning för att matchas för jobb på andra skolor”. 

”Det går inte heller att ha vikarier som hoppar in i klasser när en lärare är sjuk en kortare tid” 

enligt henne. Hon nämner även att Carlforsska har dragit in på antalet fritidsledare och minskat 

biblioteket för att använda ytor till lektionssalar. På grund av budgetunderskottet blir det inte 

heller några julklappar eller ”flådiga fortbildningskurser till lärarna” enligt henne. 

Båda rektorerna har resultatansvar för sin enhet (se bilaga 6 och 7) där de måste hålla sin budget 

och intäkterna består till största del av skolpengen. Eleverna och intäkterna de medför är viktiga 

för båda skolorna och de arbetar aktivt med marknadsföring för att locka nya elever på 

exempelvis mässor, informationsträffar och genom elevbesök. Vissa utgifter kan skolorna 

bestämma över helt själva enligt Kamph på Carlforsska, exempelvis förbrukningsvaror till 

frisörprogrammenet. Båda rektorerna anser dock att mycket av resursförbrukningen är 

förutbestämd och bygger på avtal som rektorerna inte kan påverka själva. Det gäller exempelvis 

IT och support och även administration och andra tjänster de köper av kommunen som 

rekryteringscenter och rehabilitering. Enligt Skoglund på Tranellska är även städning och 

skolmåltider något som bestäms ”högre upp” och de ”stora” kostnader som hon kan påverka 

själv är läromedelsbudgeten och personalkostnaderna. 

Båda skolorna gör underskott på grund av att de inte kan ”fylla upp” klasserna. Förändringar i 

elevantalen (se bilaga 10) har påverkat båda skolorna och det beror dels på en minskning av 

elevkullarna och dels på att det finns många fristående skolor som ”slåss om eleverna”. Enligt 

Kamph på Carlforsska finns det en viss konkurrens även mellan de kommunala skolorna. De 

kommunala skolorna har dock en gemensam budget så om en elev byter från hennes skola ser 

hon hellre att den går till en annan kommunal skola än att eleven går till en fristående skola. 

Skolorna får betalt för varje elev som går på skolan och enligt Kamph på Carlforsska har de i 

dagsläget ungefär 22-25 elever i varje klass istället för 32 som vore optimalt. Skolpengen för 

varje elev inom Kamphs program är i snitt 100 000 kronor per år. Får de dåligt intag ett år tappar 

de intäkter och det ”lever med i tre år tills eleverna går ut” enligt Kamph på Carlforsska. Alla 

kommunens skolor har en gemensam budget. Eftersom de ”högre upp” vet att det är problem 

med minskade elevkullar kan de ha överseende med ett visst underskott på några skolor, ”men på 

totalen” ska det helst vägas upp av skolor som gör ett bättre resultat enligt Kamph på 

Carlforsska. 

Enligt Skoglund på Tranellska går en stor del av skolpengen till hyror och de planerar därför att 

flytta skolan till lokaler som är bättre anpassade till verksamheten. Den gamla skolan på 

Skoglunds område (Wennströmska) var byggd för 2200 elever men idag går det bara ungefär 

1100-1200 elever på området. Vissa delar av den gamla skolan har ”ställts av” och 
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hyreskostnaden för de lokalerna belastar inte de nuvarande skolorna. Enligt Skoglund på 

Tranellska ska dock två enheter snart flytta från området vilket kommer resultera i en 

hyreshöjning på 800 000 kronor per år, en kostnad som hon inte kan göra något åt. Skolorna 

”sitter på lokaler” som fastighetskontoret inom Västerås stad förvaltar och förhandlingar om 

lokaler och hyror tas ”högre upp” enligt båda rektorerna. Båda rektorerna har försökt att ”kolla 

över” om de kan avyttra lokaler men problemet är inte att de har tomma lokaler utan att de 

behöver få in fler elever för att fylla upp befintliga klassrum. Kamph på Carlforsska framhåller 

att ”en mindre klass behöver fortfarande ett klassrum”.  

4.2.2 Budgetprocessen 

Budgetarbetet i de båda kommunala skolorna börjar under hösten (se bilaga 12) då rektorerna får 

information från ekonomen (som sitter centralt placerad och har hand om flera skolor) om 

eleversättningarna och vilka ramar som finns. Båda rektorerna beräknar därefter hur många 

elever de tror kommer antas nästa höst samt hur mycket personal och lokaler som behövs. På 

Tranellska driver eleverna inom Restaurang- och Livsmedelsprogrammet en restaurang och ett 

bageri så Skoglund beräknar även hur mycket intäkter hon kan få från dessa. Enligt henne är det 

en förlustverksamhet men ”i bästa fall kan vi få tillbaka 50 % av råvarukostnaden och 

försäljningen blir en intäkt i vår budget”. Båda skolorna använder kalenderåret som budgetår 

men enligt Kamph på Carlforsska blir det ”lite konstigt” då kostnaderna är förknippade med 

läsår. Det kan även vara svårt enligt henne att i oktober-november förutsäga hur många elever 

som kommer att antas nästa höst. På Tranellska har det varit ganska stora variationer av antal 

intagna elever vilket försvårar elevprognosen och det kan leda till stora avvikelser mot budgeten. 

På Hotell- och Turismprogrammet finns det plats för 24 elever men 2012 började 6 elever och 

2013 började 10 elever. På Restaurang- och Livsmedelsprogrammet var det 30 elever 2012 och 

54 elever 2013. Båda skolorna använder ettårsbudget men baserat på elevantalet kan de göra en 

”hyfsad uppskattning framåt eftersom de flesta elever läser i tre år” enligt Kamph på 

Carlforsska. 

Ingen av de kommunala skolorna har något system för budgetunderskott/överskott. Vid överskott 

går det in i ”det svarta hålet” och vid underskott ”är man glad att det finns andra som går plus” 

enligt Skoglund på Tranellska. Tidigare hade de kommunala skolorna ett balanserande system 

och de båda rektorerna arbetade på samma skola vid den tiden. Enligt Kamph på Carlforsska gick 

de alltid back och skulle betala av ungefär halva skulden nästkommande år. Ingen av rektorerna 

ansåg att systemet fungerade utan skulden bara växte och det gick aldrig att betala tillbaka den. 

Enligt Kamph på Carlforsska kan ett underskott/överskotts-system vara bra då det sätter press på 

rektorerna att resultatet ska vara plus minus noll. För vissa enheter fungerar det dock inte och det 
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kan bero på saker som hyressättningar, att de ”sitter fast” i sina lokaler eller kostnader som inte 

rektorerna kan styra över. Då blir det ”taskigt mot dem som inte klarar av att hålla sin budget” 

enligt Kamph på Carlforsska. Hon tycker att det är bättre att hjälpa skolorna och rektorerna med 

att se över vad det finns för problem i budgeten och göra något åt det istället. 

Enligt Kamph på Carlforsska har lärarna ansvar för sina läromedelsbudgetar som de äskar till 

varje år. För ”vanliga program” är det mest läromedel som utgör kostnaderna men exempelvis 

frisörprogrammet köper även in stora mängder förbrukningsvaror. På Tranellska skickar lärarna 

in underlag om hur mycket läromedel som behöver köpas in och om det är några investeringar 

som ska göras, exempelvis maskiner till köket. Lärarna på Restaurang- och 

Livsmedelsprogrammet tilldelas en summa pengar för varje läsår som de sedan får handla 

livsmedel för. Lärarna kan bestämma fritt över vilka råvaror de handlar men för att reducera 

kostnaderna har Skoglund på Tranellska förbjudit lärarna att ”köpa löjrom och sjötunga” och 

även ”ta riktigt betalt för oxfilén i restaurangen”. 

Varje månad har de båda rektorerna uppföljning (se bilaga 13) om hur de ligger till mot budgeten 

tillsammans med ekonomen och verksamhetschefen. Rektorerna informerar även lärarna hur det 

ser ut. De kommunala skolorna har även tertialuppföljningar (se bilaga 13) vilket är en mer 

genomgripande och detaljerad uppföljning. Båda rektorerna tycker att budgetprocessen fungerar 

bra. De får ett bra stöd från sin ekonom som de alltid kan vända sig till och de anser sig ha bra 

”koll på budgeten”. Enligt Kamph på Carlforsska är det dock ganska många rektorer som brukar 

ta upp att systemet med skolpeng gör skolorna sårbara. Det kostar nästan lika mycket att ha en 

klass med 22 elever som en klass med 32. Om det antas 28 elever i klassen och plötsligt slutar 5 

elever så försvinner det ungefär 500 000 kronor i intäkter för den klassen. Ett system där det 

”sågs mer till gruppen än till antalet elever” kunde därför vara önskvärt enligt Kamph på 

Carlforsska. Vissa program är mer kostnadskrävande och det kan vara svårt att ha ”en vettig 

undervisning för skolpengen som kommer in” enligt henne. 

4.2.3 Balanserat styrkort och Benchmarking 

Ingen av skolorna använder BSC (se bilaga 11) i dag men båda rektorerna har tidigare arbetat 

med det. Enligt Kamph på Carlforsska var styrkortsmålen tidigare bland annat att ett visst antal 

elever skulle klara sig och bli behöriga till högskolan. Andra krav var hur de skulle ligga i 

förhållande till budget och betygssnitt. Även fast rektorerna inte använder BSC längre så mäter 

de och tittar fortfarande på liknande nyckeltal och tar reda på hur måluppfyllelsen ser ut vid 

tertialavstämningarna (se bilaga 13). Det dokumenteras även i deras systematiska kvalitetsarbete 

enligt Kamph på Carlforsska. Enligt Skoglund på Tranellska har de enkäter där elevsynpunkter 
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och ”mjuka värden” som trivsel i skolan, påverkansmöjligheter och medbestämmande kommer 

fram. 

Skoglund på Tranellska anser att dagens sätt att arbeta med tertialuppföljningarna är bättre än hur 

det var när de använde BSC. BSC uppfattades av henne som ”helt värdelöst” och att det var 

”kvalificerade gissningar som inte var kommunicerade med alla medarbetare”. Direktiven kom 

uppifrån där verksamhetschefen bestämde siffrorna till stor del utan rektorns inflytande. Det blev 

därför svårt för rektorn att stå för och kommunicera målen till lärarna. Enligt henne måste 

kvalitetsarbetet ske tillsammans med lärarna men om de ”högre upp” sätter upp mål som är 

orealistiska blir det inte trovärdigt för rektorn och då blir det svårt för henne att få det trovärdigt 

hos lärarna. 

Båda rektorerna arbetar med benchmarking och de jämför sig hela tiden med de andra skolorna 

genom resultaten på exempelvis elevenkäterna. Enligt båda rektorerna har de nätverk tillsammans 

med rektorer på kommunala skolor i Eskilstuna där de kan diskutera, jämföra och utbyta idéer. 

Skoglund på Tranellska har även nätverk med skolor i Linköping och Örebro som har liknande 

program som de som finns på hennes skola. Enligt Kamph på Carlforsska träffas alla kommunala 

rektorer två gånger per månad. Inför mötena brukar de få ut material med statistik för alla skolor 

och de kan diskutera hur det går. Skoglund på Tranellska har även veckovisa träffar med de tre 

andra skolorna på hennes område. Enligt båda rektorerna finns det inget samarbete med de 

fristående skolorna. De få gånger de träffas kan det exempelvis vara antagningsenheten som 

kallar till möte för en gemensam information.  

4.3 Intervju med två rektorer på fristående gymnasieskolor 

Förutom intervjuerna med de kommunala gymnasierektorerna har vi även gjort intervjuer med 

två rektorer på fristående gymnasieskolor i Västerås. Den första intervjun är med Tatjana Miletic 

som är tillförordnad rektor på Yrkesgymnasiet i Västerås. Hon är även rektor på Yrkesgymnasiet 

i Örebro och kommer att vara kvar i Västerås tills en ny rektor är rekryterad. Yrkesgymnasiet 

ingår i ThorenGruppen
6
 som har sammanlagt tio Yrkesgymnasier i Sverige. Koncernen startade 

med Thoren Business School 1999 och drivs av VD:n Raja Thorén som är ensam ägare. På 

Yrkesgymnasiet i Västerås finns det 155 elever, 11 lärare och 8 övrig personal. På skolan finns 

det program för exempelvis byggnadsarbetare och frisör. 

Den andra intervjun är med Linda Stevadotter som är rektor på Kunskapsgymnasiet i Västerås. 

Kunskapsgymnasiet har funnits i Västerås sedan 2006 och har tre program: natur, samhälle och 

                                                           
6
 ThorenGruppen är en skolkoncern som har ett flertal olika affärsområden som benämns ”koncept”, några av 

dessa är: Yrkesgymnasiet, Thoren Business School, Thoren Innovation School, Thoren Framtid och JB Kompetens 
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ekonomi. Kunskapsgymnasiet tillhör Kunskapsskolan
7
 som startade sin första skola 2000 och 

idag finns det sju gymnasieskolor i Sverige.  Skolan i Västerås består av 170 elever, 15 lärare 

(motsvarande ungefär 12 heltidstjänster) och 7 övrig personal. Koncernen ägs av Peje Emilsson 

som enligt Stevadotter är en ”trygg, närvarande och långsiktig ägare”, tillsammans med 

Investor. 

4.3.1 Styrning och ansvarsfördelning 

Stabsfunktionen för Yrkesgymnasiet med ekonomer, jurister och VD finns vid huvudkontoret i 

Umeå. Koncernen är indelad i olika koncept där det finns en gymnasiechef som är chef över 

rektorerna på de tio Yrkesgymnasierna. Indelningen för Kunskapsgymnasiet är liknande då de har 

en central stab och alla gymnasieskolor i koncernen tillhör ett affärsområde och Stevadotter på 

Kunskapsgymnasiet rapporterar till gymnasiechefen. 

Enligt Stevadotter på Kunskapsgymnasiet använder sig skolan av en organisationsmodell som 

visar att med ett visst elevantal på ett visst program borde de ha en viss bemanning. Skolan är på 

det sättet ganska styrd men hon har ändå möjlighet att diskutera med sin chef om ändringar och 

det är möjligt med lokala avvikelser vid behov. Varje elev har också ett visst belopp som den får 

läromedel för. Andra kostnader, exempelvis var eleverna ska idrotta och andra ”sidopengar” har 

Stevadotter på Kunskapsgymnasiet mer fritt bestämmande över. Enligt henne är 

verksamhetschefen på besök en gång i halvåret ”så det är ganska fritt när de ser att det 

fungerar”. Kombinerat med anvisningar i organisationsmodellen arbetar skolan också mycket 

med målstyrning. Detta gör även Miletic på Yrkesgymnasiet som försöker uppnå fastställda mål 

men de är ganska fria att bestämma själva hur de ska uppnå målen.  

Enligt båda rektorerna är budgeten ”extremt” viktig för styrningen av verksamheten. Budgeten 

baseras främst på hur många elever som går på skolan enligt Miletic på Yrkesgymnasiet och 

budgeten bestämmer hur mycket personal skolan kan ha enligt Stevadotter på 

Kunskapsgymnasiet. Enligt Miletic på Yrkesgymnasiet ”lever skolan på sina elever och de är 

väldigt beroende av elevantalet”. Enligt Stevadotter på Kunskapsgymnasiet gör hennes skola i 

nuläget ett dåligt resultat på grund av det dåliga elevantalet vilket medfört lägre intäkter. På 

skolan finns det möjlighet att ha 360 elever men i dagsläget går endast 170 elever på skolan. Det 

dåliga elevantalet och resultatansvaret gör att Kunskapsgymnasiet måste jobba aktivt med 

marknadsföring för att locka nya elever på exempelvis mässor, öppet hus och elevbesök. 

Skollagen och gymnasieförordringarna styr också mycket enligt de båda rektorerna. I och med 

den nya skollagen har rektorn fått ett större ansvar enligt Miletic på Yrkesgymnasiet. Hon 

                                                           
7
 Kunskapsskolan har grundskolor för skolår 4-9 samt driver gymnasieskolor under namnet Kunskapsgymnasiet 
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framhåller att ”i den gamla skollagen nämndes rektorn tre gånger och i den nya skollagen nämns 

rektorn 121 gånger”. Miletic på Yrkesgymnasiet tror att den största skillnaden mot de 

kommunala skolorna är att de har kortare beslutsvägar, ”det är mer frihet här eftersom det finns 

möjlighet att göra vad du vill inom din egen verksamhet” enligt henne. Om hon exempelvis vill 

måla om, köpa in nya möbler eller ändra matleverantör går det att göra snabbare än hos de 

kommunala skolorna tror hon. 

Båda skolorna har resultatansvar och en hög grad av resultatstyrning där de ska följa sin budget. 

De ska inte gå med vinst och helst ingen förlust heller. Om Miletic på Yrkesgymnasiet ser att de 

ligger bra till och kommer göra överskott snålar hon inte utan kan se till att lärarna exempelvis får 

en trevlig kick off. Enligt henne gick ThorenGruppen riktigt bra förra året och då kunde all 

personal få varsin mini iPad. Båda skolorna har en gemensam budget och ett gemensamt 

lönsamhetsmål som de ska leva upp till tillsammans med de andra skolorna inom koncernen. 

Enligt Stevadotter på Kunskapsgymnasiet ska Kunskapsgymnasiet visa en positiv vinstmarginal 

på 4-7 % per år. Det betyder att skolor som går med vinst ska täcka upp för skolor som det går 

dåligt för och sammantaget ska skolorna kunna visa en positiv vinstmarginal. Yrkesgymnasiet i 

Västerås ska snart flytta vilket kommer medföra extra kostnader och det underskottet får då andra 

skolor täcka upp för, ”om en skola blöder kan andra skolor som går bättre täcka upp för den” 

framhåller Miletic på Yrkesgymnasiet.  Enligt Stevadotter på Kunskapsgymnasiet återinvesteras 

det mycket i verksamheten, exempelvis har de köpt in nya laptops till alla elever och investerat i 

labbsalarna. Det återinvesteras hela tiden så hon tror att det säkert kommer dröja några år innan 

skolan gör ett betydande positivt resultat för ägarna. 

Enligt Stevadotter på Kunskapsgymnasiet har skolan i dag en viss överkapacitet på lokaler på 

grund av det dåliga elevantalet och de betalar mycket i hyror. Ägaren är dock långsiktig och inom 

några år kommer elevunderlaget att öka och då kommer förhoppningsvis lokalerna att utnyttjas 

bättre. Lokalerna är dåligt utformade för att kunna avyttras och det är svårt att säga upp eller hyra 

ut ej utnyttjade lokaler enligt henne. Det största problemet är helt enkelt att de skulle kunna 

rymma mycket fler elever i samma lokaler och det enda de kan hyra ut ”lite grann” är labbsalen. 

Enligt Miletic på Yrkesgymnasiet har de inget större problem med tomma lokaler men vid 

lokalvakanser kan hon hyra ut till andra. I Örebro har de exempelvis en stor verkstad som hon 

kan hyra ut till andra inom koncernen. De har även en idrottshall som de kan hyra ut till andra 

skolor och ibland säljer de kurser till företag. Hon tycker att detta är bra då alla intäkter blir ett 

plus i hennes budget. 
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4.3.2 Budgetprocessen 

För båda de fristående skolorna är budgetperioden ett läsår. Under våren gör rektorerna en 

uppskattning på elevantal och personaltjänster och lägger budgeten som startar vid höstterminen. 

Enligt Stevadotter på Kunskapsgymnasiet utgår de ifrån föregående år och hon tycker att det kan 

vara svårt att lägga budgeten i mars för nästkommande läsår då det är svårt att uppskatta elevantal 

och om det blir personalförändringar. När de vet hur många som kommit in på skolan görs 

prognoser. Prognoserna visar hur det troliga utfallet kommer att bli enligt Stevadotter på 

Kunskapsgymnasiet. Om det blir en skillnad mot budgeten är det dock fortfarande budgeten som 

styr verksamheten och det som hon försöker uppnå. Yrkesgymnasiet arbetar annorlunda med 

budgeten. I maj gör Miletic på Yrkesgymnasiet en första uppskattning och när de i juni vet hur 

många som sökt till skolan i första hand görs en första justering av budgeten. Budgeten är sedan 

möjlig att justera fram till 22 november då de vet hur många som börjat och slutat på skolan. 

Varje månad gör de båda rektorerna uppföljning av budgeten där de ser hur de ligger till. Om det 

går bra eller dåligt finns det möjlighet att ta reda på orsaken och åtgärda det. Båda rektorerna 

tycker att de har ett bra stöd av sin centralt placerade ekonom med uppföljningarna. Stevadotter 

på Kunskapsgymnasiet tycker även att de har en bra kommunikation med chefer högre upp i 

koncernen. På chefsmötena får de reda på hur de ligger till mot budgeten och vad de behöver 

tänka på enligt henne. 

På Kunskapsgymnasiet är lärarna inte delaktiga i budgetarbetet. Enligt Stevadotter på 

Kunskapsgymnasiet har lärarna tidigare år fått äska pengar till läromedel men det togs bort till det 

nuvarande läsåret då det inte ansågs behövas. Enligt henne bör lärarna inte ”plockas in i för 

mycket budgettänk utan de ska vara lärare som är deras profession och det de är bäst på”. På 

Yrkesgymnasiet får alla lärare på skolan äska pengar och sätta sin egen budget. Enligt Miletic på 

Yrkesgymnasiet får läraren ”göra som de vill med sin tilldelade budget bara läraren inte 

spräcker den”. För varje elev har läraren en summa, exempelvis 4000 kronor per elev som 

läraren själv förfogar över. Enligt Miletic på Yrkesgymnasiet är fördelen med det att lärarna styr 

sin egen ekonomi och att det blir kortare beslutsvägar. Hon anser att det finns mycket 

overheadkostnader och att det ibland kan bli diskussioner med it- och marknadsavdelningen om 

att de istället borde ta vissa kostnader. Annars tycker hon att budgetarbetet är bra och hon känner 

att hon ”verkligen får styra sin egen budget”.  

Yrkesgymnasiet har inte drabbats av minskat elevantal utan de har lyckats fylla upp sina klasser. 

Yrkesgymnasiet har lärlingsprogram vilket är lite speciellt då eleverna är ute hos företag halva 

sin skoltid. Det gör att skolan bara kan ha ett begränsat och exakt antal lärlingsplatser. 

Kunskapsgymnasiet har däremot haft problem att fylla upp sina klasser vilket gör att 
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verksamheten visar minusresultat och det kan vara svårt att planera verksamheten. Nästa år slutar 

80 stycken treor och Stevadotter på Kunskapsgymnasiet räknar med att få in 55 ettor även fast de 

förra året enbart fick in 40 nya ettor. Det skiljer mycket i intäkter beroende på hur många elever 

som antas och blir det för få kan det leda till personalneddragningar. Ledningsgruppen är väl 

införstådda i detta men enligt Stevadotter på Kunskapsgymnasiet har lärarna lite svårt att ”se 

helheten”, att ett minskat elevantal kan leda till personalneddragningar. Under budgetarbetet kan 

hon se hur de ligger till med lärartjänster och vid övertalighet kan de se om lärare kan flyttas över 

till andra skolor inom koncernen, exempelvis till Uppsala. Rektorerna för de fristående skolorna i 

området har även bildat ett eget ”kluster” där de träffas och ser över sin bemanning. Om någon 

skola har 20 % för mycket av en lärartjänst kan en annan skola vid behov ta in den läraren. 

4.3.3 Balanserat styrkort och Benchmarking 

Ingen av de fristående skolorna använder sig av balanserat styrkort men båda skolorna har andra 

typer av mätningar utifrån flera olika perspektiv. Varje år köper Yrkesgymnasiet in en tjänst som 

mäter allt angående mål och resultat angående elever, personal, visioner och så vidare. Där får de 

veta om de ”suger fett” och vad skolan behöver jobba extra på. Kunskapsgymnasiet gör också 

mätningar dels utifrån finansiella nyckeltal med allt vad eleverna kostar beträffande exempelvis 

material, böcker och skolmat. De har även mycket icke-finansiella mätningar angående 

exempelvis personalen, elevernas nöjdhet med arbetsmiljön och betygssnitt. Stevadotter på 

Kunskapsgymnasiet berättar att de olika mätområdena blir tydliga när hon sitter i lönesamtal med 

sin chef där de går igenom hur hennes skola ser ut i jämförelse med de andra skolorna. Hon har 

krav på sig att hon inom ett antal år ska fylla skolan och ha ett visst utfall på elevernas nöjdhet i 

enkäterna. Hon har inget krav på betygsutfall men de har som mål och önskan att ha högst i 

kommunen. Enligt henne baseras även hur mycket pengar som skolan blir tilldelade till lärarnas 

lönerevison på bland annat det ekonomiska utfallet, elevnöjdhet och betygsutfall. 

 

Båda de fristående skolorna använder sig ”väldigt mycket” av benchmarking. 

Kunskapsgymnasiet jämför sig med andra skolor i koncernen och skolor lokalt och försöker ”ta 

rygg” på de skolor som det går bra för och försöker ta reda på hur de gjort för att nå dit. 

Yrkesgymnasiet jämför sig med ett ”Sverigesnitt”, andra Yrkesgymnasier och andra skolor inom 

ThorenGruppen. Enligt Miletic på Yrkesgymnasiet är de beroende av att eleverna är kvar och att 

de ska trivas under sina tre år i skolan och därför är kundnöjdheten jätteviktig så att inte skolans 

elever hoppar av. 

 

Enligt Miletic på Yrkesgymnasiet träffas alla rektorer inom hela ThorenGruppen en gång i 

månaden där de under en till två dagar gemensamt går igenom exempelvis ekonomin. Stevadotter 
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på Kunskapsgymnasiet träffar även hon de andra rektorerna inom koncernen och utbyter 

erfarenheter. Hon träffar även de andra rektorerna för fristående skolor som finns i närområdet: 

Citygymnasiet, Framtidsgymnasiet, Grillska, IT- gymnasiet och Realgymnasiet. Enligt båda 

rektorerna finns det inget samarbete med de kommunala gymnasieskolorna. Enligt Stevadotter på 

Kunskapsgymnasiet har de försökt men de kommunala ”vill absolut inte det”. Hos de 

kommunala grundskolorna får Kunskapsgymnasiet inte ens komma in och marknadsföra sig 

själva med ”bokbord”. Förra året fick de kommunala grundskolorna tid att besöka 

gymnasieskolor men eleverna fick bara besöka de kommunala skolorna och ”så får de inte ens 

göra” enligt henne. De enda gångerna fristående och kommunala rektorer träffas är genom de 

gemensamma informationsträffar som kommunen sammankallar till enligt Miletic på 

Yrkesgymnasiet. 

4.4 Sammanfattning av empirin 
 

 Kommunalskola Kommunalskola Fristående skola Fristående skola 

 Carlforsska Tranellska Kunskapsgymnasiet Yrkesgymnasiet 
Budgetstyrning Ja Ja Ja Ja 

Målstyrning Ja Ja Ja Ja 

Fritt bestämmande 
över 
resursförbrukningen 

Nej Nej Delvis Delvis 

Resultatstyrning Ja Ja Ja Ja 

Resultatansvar Ja Ja Ja Ja 

Vinstintresse Nej Nej Ja Ja 

Budgetperiod Kalenderår Kalenderår Läsår Läsår 

Budgetuppföljning Månadsvis Månadsvis Månadsvis Månadsvis 

Har övergripande 
budget med andra 
skolor 

Ja Ja Ja Ja 
 

Problem med minskat 
elevantal 

Ja Ja Ja Nej 

Höga fasta kostnader Ja Ja Ja Ja 

Strävar mot 
nollresultat på 
budgeten 

Ja Ja Ja Ja 

System för 
budgetunder/överskott 

Nej Nej Nej Nej 

Benchmarking Ja Ja Ja Ja 

Balanserat styrkort Nej Nej Nej Nej 

Prestationsmätning av 
icke-finansiella 
nyckeltal 

Ja Ja Ja Ja 
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5. Analys  

I analyskapitlet kommer empirin att anlyseras gentemot den teoretiska referensramen och skolorna 

kommer att jämföras mot varandra. Vår analys av intervjuerna är uppbyggd efter samma rubriker och 

begrepp som användes vid redovisningen av intervjuerna. 

5.1 Styrning och ansvarsfördelning 

Enligt Hood (1995, ss. 95-97) har NPM medfört en förändring mot separata företagslika enheter 

inom välfärdssektorn. Detta kan tydligt ses på skolsystemet i Västerås. Bland de kommunala 

skolorna har Carlforsska blivit indelat i fyra enheter och Tranellska blev en av sex skolor när 

gamla Wenströmska delades upp. Alla kommunala gymnasieskolor tillhör ett verksamhetsområde 

inom ”verksamhetsekonomin” (se bilaga 5) som styrs av en verksamhetschef. 

Organisationsmässigt ser de två fristående skolorna ut på ett liknande sätt. Kunskapsgymnasiet är 

ett affärsområde inom Kunskapsskolan och rektorerna för de sju Kunskapsgymnasierna har en 

verksamhetschef. Yrkesgymnasiet är ett ”koncept” med tio skolor som har en gemensam 

verksamhetschef och detta koncept är avskilt från de andra verksamheterna inom 

ThorenGruppen. Det stämmer väl överens med Jarl, Fredriksson och Persson (2012, s. 429) som 

beskriver att välfärdssektorn, i vårt fall gymnasieskolor, förändrats genom att den blivit mer 

företags- och marknadsinriktad.  

Västerås stad hade tidigare en beställare/utföraremodell för skolverksamheten men den har 

nyligen tagits bort enligt controllern på Barn- och utbildningsförvaltningen (han benämns 

fortsättningsvis ”controllern”). Enligt honom har de dock varit angelägna om att bibehålla 

beställare/utförare-logiken. Barn- och utbildningsförvaltningen i Västerås är indelad i 

”tilldelningsekonomin” och ”verksamhetsekonomin” där den senare är den kommunala utföraren. 

Enligt controllern ska ”verksamhetsekonomin” vara helt avskild från ”tilldelningsekonomin" för 

att det ska vara likvärdigt för kommunala och fristående skolor. Även fast Västerås stad inte har 

någon ”riktig” beställare/utföraremodell ligger det i linje med Bergstand och Olve (1996, ss. 152-

153) som beskrivit en utveckling inom kommunerna där de har gått över mot en 

beställare/utföraremodell. 

Samtliga rektorer anser att budgeten spelar en stor roll för styrningen och att det till stor del är 

resultatstyrt. Det stämmer väl överens med Bergstand och Olve (1996, ss. 152-153) som menar 

att styrningen genom budgeten har utvecklats mot resultatstyrning. De huvudsakliga intäkterna 

för skolan är skolpengen och skolan är beroende av hur många elever som studerar där. 

Intäkterna från skolpengen kan även ses som en ”ram” och den summa som skolan får spendera 

vilket kan kopplas till ramstyrning. I kommunen fördelar kommunfullmäktige medel till de olika 
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förvaltningarna vilket. Även det kan kopplas till ramstyrning då förvaltningen får ett visst antal 

miljoner att hantera och bedriva verksamhet för. 

Enligt controllern är styrningen i grunden för de kommunala skolorna att de pengar som skolan 

blir tilldelade ska gå till utbildning. Det finns inget vinstkrav hos den kommunala utföraren utan 

per definition ska de pengar skolan tilldelas bidra till att ge så mycket verksamhet som möjligt för 

eleverna. För de fristående skolorna har koncernen som helhet ett avkastningskrav. Enligt 

Stevadotter på Kunskapsgymnasiet ska skolorna tillsammans visa en positiv vinstmarginal på 

ungefär 4-7 % år. Den budget som de fristående skolorna har ska de dock följa, skolans budget 

har redan tagit hänsyn till och räknat bort den överordnade vinstmarginalen för hela koncernen. 

Skolorna ska inte göra vinst och helst ingen förlust heller. Miletic på Kunskapsgymnasiet snålar 

exempelvis inte om hon ser att de kommer göra överskott utan kan se till att lärarna får en trevlig 

kick-off. De fristående skolorna har ett avkastningskrav men utifrån budgeten i skolverksamheten 

har de kommunala och fristående skolorna en liknande uppfattning att de inte ska göra någon 

vinst utan att pengarna ska gå till att ge så bra utbildning som möjligt.  

Samtliga skolor framhåller även att de är målstyrda, det vill säga de har mål som de ganska fritt 

själva kan bestämma hur de ska uppnå. Det stämmer väl överens med Jarl, Fredriksson och 

Perssons (2012, s. 431) beskrivning att politiker och myndigheter fortfarande formulerar de 

allmänna målen för utbildning men den lokala skolan beslutar hur de ska uppnå målen. Enligt 

Miletic är skolan mål- och resultatstyrd och i och med den nya skollagen har rektorns ansvar ökat 

väsentligt. Även det stämmer väl överens med Jarl, Fredriksson och Persson (2012, s. 432) som 

anser att rektorns position i skolan har förändrats, där han/hon förväntas fokusera på att hålla 

budget, förbättra resultaten och leda lärarna. 

NPM-idéer har inneburit att det har skett en förändring mot resultatansvar och resultatstyrning. I 

skolan är den huvudsakliga intäkten skolpengen och enligt controllern vill de på förvaltningen 

med skolpengssystemet ”ha en liten blåslampa i nacken på enhetschefen och skolorna”. Om 

skolan tar emot fler elever får de ökade intäkter men tappar skolan elever måste skolan snabbt 

minska kostnaderna för att leverera ett bra resultat. Detta kan tydligt ses hos Carlforsska och 

Tranellska. Enligt Kamph på Carlforsska försöker hon hela tiden att minska sina kostnader så 

mycket hon kan eftersom de inte har tillräckligt med elever och ”ligger så mycket back”. 

Konsekvenserna av detta är att de redan har dragit in på fritidsledare och vikarier som ”hoppar in 

i klasserna”. Detta ligger i linje med Hood (1995, s. 97) som karaktäriserar NPM med att ha ett 

större fokus på disciplin och sparsamhet i resursanvändningen.  

I kommuner med konstant eller minskande elevunderlag kan etableringen av fristående skolor ge 

upphov till stora negativa konsekvenser då det bland annat uppkommer vakanser och ett sämre 
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lokalutnyttjande i befintliga kommunala gymnasieskolor (SOU 2001:12, s. 70). Detta förefaller 

överensstämma med de undersökta skolorna i Västerås som är en kommun som har många 

fristående skolor. I Västerås kommun har det de senaste åren varit ett minskande elevantal (se 

bilaga 10). Tranellska, Carlforsska och Kunskapsgymnasiet har drabbats ekonomiskt av att de 

inte har tillräckligt med elever. En stor del av skolpengen går till hyror och samtliga dessa skolor 

har ett dåligt lokalutnyttjande och skulle behöva fler elever för optimal användning av 

basstrukturen med lärare och klassrum. Enligt Kamph på Carlforsska har de ungefär 22-25 elever 

per klass istället för 32 vilket innebär ungefär 700 000 – 1 000 000 kronor i ”förlorade” intäkter 

per klass. 

Samtliga skolor betonar att eleverna är oerhört viktiga. De ser eleverna som kunder och mäter 

kundnöjdhet. Carlforsska, Tranellska och Kunskapsgymnasiet har för få elever och samtliga 

arbetar hårt med marknadsföring genom att synas på mässor, öppet hus och de tar emot elevbesök 

för att ”slåss” om eleverna. Detta stämmer väl överens med Jarl, Fredriksson och Perssons (2012, 

s. 431) beskrivning att idéer som bygger på NPM har bidragit till att elever och föräldrar tenderar 

att bli kontaktade som kunder. Skolorna måste därför konkurrera för att överleva och 

marknadsföra sig själva för att locka studenter (ibid). Hood (1995, s. 97) karaktäriserar också 

NPM med en större konkurrens mellan dels offentliga verksamheter och även mellan offentliga 

verksamheter och den privata sektorn. Detta kan tydligt ses bland de undersökta skolorna. Det 

finns inget samarbete mellan de kommunala och de fristående skolorna. Enligt Stevadotter på 

Kunskapsgymnasiet har de försökt men de kommunala ”vill absolut inte det”. Enligt Kamph på 

Carlforsska finns det även konkurrens mellan de kommunala skolorna men den förfaller inte lika 

”allvarlig” som konkurrensen med de fristående skolorna eftersom de kommunala skolorna har 

en gemensam budget. 

Fördelning av ansvar innebär att det ställs ekonomiska krav på olika organisatoriska enheter. Två 

viktiga principer för ansvarsfördelning är påverkbarhets- respektive befogenhetsprincipen. Dessa 

begrepp innebär att befattningshavare ska kunna påverka det som de ansvarar för, och ha 

befogenheter att göra så. (Ax, Johansson & Kullvén, 2009, s. 48) Alla rektorer har resultatansvar 

men har uppfattningen om att de har stora fasta kostnader som de inte kan påverka själva. Enligt 

Stevadotter på Kunskapsgymnasiet har de en organisationsmodell som visar att med ett visst 

elevantal borde de ha en viss bemanning. Trots det förfaller de undersökta fristående skolorna ha 

en större frihet över sin resursförbrukning och den egna budgeten. Miletic på Yrkesgymnasiet 

anser att den största skillnaden mellan de fristående och kommunala skolorna är att de fristående 

har kortare beslutsvägar och hon gillar att hon ”verkligen får styra sin egen budget”. Skoglund 

på Tranellska anser däremot att de enda ”stora” kostnadsposter hon kan påverka själv är 

läromedelsbudgeten och personalkostnader. Mycket av de andra kostnaderna beslutas ”högre 
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upp” enligt henne. På Skoglunds område kommer två enheter att flytta därifrån vilket innebär 

800 000 kronor i ökade hyreskostnader, något hon själv inte kan påverka.  

Lokalkostnaden är en stor kostnad som Carlforsska, Tranellska och Kunskapsgymnasiet anser sig 

ha svårt att påverka själva. Till viss del har de kunnat samutnyttja och hyra ut lokaler men 

samtliga rektorer anser detta vara svårt. De anser sig behöva lokalerna och att de inte har direkta 

vakanser. Problemet är att de skulle kunna fylla upp lokalerna med fler elever. Den som mer 

aktivt försöker hyra ut lokaler vid lokalvakanser är Miletic på Yrkesgymnasiet som exempelvis 

hyr ut sin stora verkstad och på det sättet får extra inkomster till sin budget. De kommunala 

rektorerna förefaller inte kunna påverka sina lokalkostnader utan de förhandlas ”högre upp”. 

Enligt controllern ligger dock hela lokalkostnaden på skolan för att sätta press på att det bör ske 

en förändring.  

5.2 Budgetprocessen 

De kommunala skolorna kommer in i budgetprocessen under hösten. I december-januari fastslås 

budgeten för nästa år och den ligger fast. Det ligger i linje med Greve (2010, s. 159) som tar upp 

att budgetarbetet börjar flera månader i förväg. Under de första månaderna är träffsäkerheten i 

budgeten stor då rektorerna vet om elevantalet fram tills läsårets slut. Efter sommaren är 

osäkerheten större och utfallet beror till stor del på hur många nya elever som antas på hösten. 

Båda de kommunala rektorerna anser att det är svårt att prognosticera i oktober-november om hur 

stort intag de kommer ha i augusti nästkommande år. Enligt Skoglund på Tranellska fick de ett 

överraskande dåligt intag 2012 och det blev stora skillnader mot budgeten. Budgetprocessen ser 

annorlunda ut i de fristående skolorna och det skiljer sig åt mellan skolorna. Stevadotter på 

Kunskapsgymnasiet gör en uppskattning på våren om elevantalet och även hon tycker att det är 

svårt att uppskatta hur många elever som kommer att börja på hösten. Miletic på Yrkesgymnasiet 

gör sina prognoser på elevantalet i maj och kan sedan göra justeringar i budgeten fram till 

november beroende på hur många elever som studerar på skolan. 

Samtliga respondenter anser att budgetprocessen är viktig för styrningen av verksamheten. 

Speciellt när elevkullarna minskar krävs det mycket av rektorerna för att hålla sin budget. Greve 

(2010, s. 159) tar upp att budgeten är framtidsinriktad. Stevadotter på Kunskapsgymnasiet 

beräknar att nästa år lämnar 80 elever och de får in 55 elever vilket är ungefär 1,8 miljoner kronor 

mindre i skolpeng. Tranellska och Carlforsska har samma problem med att klassrummen inte 

fylls upp. Budgeten är under en avgränsad tid vilket för skolorna är under ett år. Enligt Ax, 

Johansson och Kullvén (2009, s. 255) är budgetperioden för de flesta företag ett år vilket ofta 

sammanfaller med kalenderåret. I de kommunala skolorna är budgetperioden ett kalenderår. De 

fristående skolorna har också ettårsbudget men använder istället läsåret som budgetperiod. 
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Metoden för budgettuppställandet ligger i linje med Ax, Johansson och Kullvéns (2009, s. 253) 

åsikt att det är en blandning av teorierna i praktiken. För att kunna göra en budget måste 

intäkterna räknas ut och det är vad rektorerna på skolorna gör när de uppskattar hur många elever 

som kommer att börja på skolan. Metoderna följer både nedbrytnings- och den iterativa metoden. 

Nedbrytningsmetoden används i kommunfullmäktige där beslut tas uppifrån om vilka ramar som 

förvaltningen har att befoga över. Rektorerna har i sin tur tagit fram underlag till kommunen i 

form av en prognos av elevantalet. Förutsättningar har därmed arbetats fram av flera aktörer. 

Fristående skolorna har ett liknande upplägg med att de ger underlag om elevantal till ekonomer 

som möts med riktlinjer uppifrån som ser till koncernen som helhet. En stor del av budgeten 

baseras på rektorernas uppskattning om vilka skolor och program eleverna förväntas att välja.  

Kommunens skolor har en gemensam budget och underskott samt överskott kan flyttas mellan 

skolorna. Carlforsska har ekonomiska problem enligt controllern och det poängterar även Kamph 

på Carlforsska. Möjligheten finns då för andra kommunala skolor att täcka upp med sitt överskott 

för att balansera den totala budgeten. Fristående skolor har troligtvis inte samma skyddsnät om 

det inte finns stora ägare i bakgrunden eller flera skolor inom koncernen. Respondenterna på de 

fristående skolor vi har intervjuat berättade att deras skolor hade starka ägare i bakgrunden och 

att de jobbade som de kommunala skolorna med att flytta överskott och underskott mellan 

skolorna. Går det dåligt för en skola måste de andra skolorna täcka upp. Det som skiljer mellan 

de fristående och de kommunala skolorna är att de fristående har ett krav på sig att visa en positiv 

vinstmarginal på ungefär 4-7 % på hela koncernen. Ingen av respondenterna på de fristående 

skolorna säger att ägarna tar ut vinster än utan de använder kapitalet till att återinvestera i 

verksamheten. Det kommer troligtvis att ändras enligt Stevadotter när elevkullarna ökar och 

resultatet förbättras vilket kan ge möjlighet för ägarna att ta ut kapitalvinster från verksamheten. 

I dagens skola handlar det mycket om ekonomi och att inte slösa på resurser som enligt 

Brorström, Haglund och Solli (2005, s. 180-181) är ett av syftena med budgeten. Resurser ses 

över när rektorerna samlas i sina nätverk och tar reda på om behovet är större på andra skolor för 

exempelvis lärare. Det kan då finnas möjlighet för läraren att undervisa 20 % på en skola och 80 

% på den andra skolan. Samtliga skolor använder sig av uppföljningar av budgeten varje månad, 

både mot högre chefer och mot lärare. Stämmer inte budgeten med utfall finns det möjligheter att 

påverka och se vad som ”blöder” i verksamheten. Respondenterna säger sig ha en bra 

kommunikation och stöd med chefer och ekonomer i verksamheten. Det ligger i linje med det 

som Libby och Lindsay (2007, ss. 46-51) tar upp om nyttan med budgeten: samordning, 

kommunikation och utvärdering av prestanda. Det skiljer sig hur de fristående skolorna 

involverar lärare i budgetprocessen. Enligt Stevadotter på Kunskapsgymnasiet är lärarna inte 

involverade i budgetarbetet. Lärarna fick tidigare äska pengar men det har tagits bort eftersom det 
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inte ansågs behövas. På Yrkesgymnasiet låter Miltetic lärarna äska pengar och sätta sin egen 

budget. Vilket enligt henne är positivt för att det ger kortare beslutsvägar. De kommunala 

rektorerna låter lärarna ha ansvar för sina egna budgetar som de får äska till. 

Skolorna i vår undersökning kämpar hårt med ekonomin och visar minusresultat. 

Kunskapsgymnasiet, Tranellska och Carlforsska gör minusresultat på grund av att de har för lite 

elever. Yrkesgymnasiet kommer att göra minusresultat för att de har en kostsam flytt framför sig. 

Samtliga respondenter framhåller att de arbetar med att reducera sina kostnader. Enligt 

Andersson, Karlsson och Nordgren (2008, ss. 59-60) leder den korta budgethorisonten till 

resursslöseri eftersom skolorna inte hade något system för att flytta över- och underskott mellan 

åren. Det medförde att skolorna i slutet av budgetåret gjorde av med de pengar som de såg blev 

över. De undersökta kommunala skolorna går med förlust och har därför inga pengar de “måste” 

spendera i slutet på budgetperioden. Rektorerna säger även att pengarna de får ska de göra av 

med, men inte för sakens skull. Rektorerna på de kommunala skolorna hade tidigare haft ett 

system för att flytta över- och underskott mellan åren men de tyckte att det fungerade dåligt.  

Rektorerna på de fristående skolorna tror att det finns det en större tröghet i beslutsfattandet i de 

kommunala skolorna. För de fristående är det lättare att göra ändringar i verksamheten eftersom 

de kommunala är fast i upphandlingsavtalen från kommunen. Det stämmer överens med 

Skoglund på Tranellskas uppfattning om att de enda stora kostnadsposterna som hon kan påverka 

är personalkostnader och läromedelsbudgeten. Det ligger även i linje med vad Löfdahl och 

Olsson (2011, s. 60) tar upp om att det är större tröghet i beslutsfattandet i kommunala skolor.  

5.3 Balanserat styrkort och benchmarking 

Även fast BSC ursprungligen var tänkt för vinstdrivande företag kan det enligt Kaplan och 

Norton (2001, s. 98) anpassas för att användas i den offentliga sektorn. Enligt Johansson och 

Skoog (2007, s. 52) är BSC den modell för verksamhetsstyrning som fått störst uppmärksamhet 

under senare år i Sverige. Enligt Ax, Johansson & Kullvén (2009, s. 461) har det funnits ett stort 

intresse i offentliga verksamheter. Trots att BSC enligt teorin har varit populärt inom offentliga 

verksamheter använder sig ingen av de undersökta skolorna av BSC idag. Enligt Andersson och 

Andersson (2010, s. 37) fanns det en brist på mätning av icke-finansiella nyckeltal bland skolorna 

i deras studie. Även fast våra undersökta skolor inte använder sig av BSC arbetar de mycket med 

att följa upp icke-finansiella nyckeltal och det stämmer därmed inte överens med Andersson och 

Andersson (2010, s. 37). Samtliga skolor anser att icke-finansiella och finansiella nyckeltal är 

viktiga och enligt Miletic mäter de ur flera olika perspektiv. Även fast det inte finns något uttalat 

BSC synsätt förefaller det som att idéerna om att mäta prestationer har fått ett stort genomslag 

bland alla undersökta skolor, vilket ligger i linje med NPM.  
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Enligt båda de kommunala rektorerna har de tidigare använt BSC och de var inte nöjda med hur 

det fungerade. Enligt Skoglund på Tranellska var det ”dåligt kommunicerat”, ”värdelöst” och 

”det kom uppifrån där verksamhetschefen bestämde siffrorna till stor del utan rektorernas 

inflytande”. Skoglund tycker att deras nuvarande arbetssätt med tertialuppföljningar är mycket 

bättre. Enligt controllern förs det diskussioner om att införa BSC hos de kommunala skolorna 

igen. Enligt Ax, Johansson & Kullvén (2009, ss. 455-460) ska det långsiktiga strategiska arbetet 

relateras till arbetet på operativ nivå. Utifrån Skoglunds erfarenheter förefaller det vara vid 

relaterandet till arbetet på operativ nivå som utformningen av BSC har misslyckats.  

Samtliga skolor uppger att de använder sig av benchmarking. De kommunala skolorna har bildat 

nätverk med andra kommuner. Rektorerna på de olika kommunala skolorna träffas och diskuterar 

frågor. Rektorerna har även bildat små nätverk, exempelvis säger Skoglund på Tranellska att 

rektorerna inom hennes skolområde träffas och diskuterar. Även Stevadotter på 

Kunskapsgymnasiet har ett nätverk med de andra rektorerna i närområdet. Den kommunala 

förvaltningen använder sig av benchmarking genom att de bildat nätverk med kommuner som är 

jämstora för att diskutera aktuella frågor samt att jämföra nyckeltal och verksamhetsuppföljning. 

Genom att de har möten där de diskuterar och gör jämförelser mellan skolorna får rektorerna 

inspiration av andra för att kunna förbättra sin verksamhet. Detta är det som Ax, Johansson & 

Kullvén (2009, ss. 482-484) menar att benchmarking handlar om. Konkurrensinriktad 

benchmarking riktar blicken utanför företagets egen verksamhet och sätter företagets 

konkurrenter i fokus. Nackdelen med detta förfarande är att det kan vara svårt att få insikt i sina 

konkurrenters verksamhet. (ibid) Att det kan vara svårt att få insikt i sina konkurrenters 

verksamhet kan ses på våra undersökta skolor. De fristående delar erfarenheter med varandra och 

kommunala skolorna med varandra. Det finns däremot inget samarbete mellan kommunala och 

fristående skolor. Enligt Stevadotter på Kunskapsgymnasiet har de försökt men de kommunala 

”vill absolut inte det”. 

Enligt Miletic på Yrkesgymnasiet är det viktigt med elevnöjdheten för att få kvar eleverna på 

skolan och se till att de trivs. Uppkomsten med benchmarking var att se på konkurrenter och 

tillvarata vad de gjorde för att minska kostnaderna. Enligt Skoglund på Tranellska gör skolan ett 

bra ekonomiskt resultat om klassrummen fylls upp. Genom att använda det som skolan lärt sig 

och fått reda på genom sina mätningar kan de visa varför eleverna trivs eller inte. I Västerås har 

etableringen med många friskolor gjort att kampen om eleverna ökat. Samtliga respondenter 

framhåller att de är beroende av eleverna, genom att använda benchmarking går det att jämföra 

sig med andra som är bättre och på det sättet öka sin konkurrensförmåga. 
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6. Diskussion och slutsatser  

I detta kapitel förs en diskussion, forskningsfrågorna besvaras och uppsatsens slutsatser presenteras. 

Därefter följer ett avsnitt om förslag till vidare forskning. 

Syftet med vår studie har varit att kartlägga vilka likheter och skillnader det finns mellan två 

kommunala och två fristående gymnasieskolor i Västerås vad gäller styrning och uppföljning av 

verksamheten. Vi har fokuserat på ansvarsfördelning, styrformer och budgetprocessen. Vi har 

även undersökt om balanserat styrkort och/eller benchmarking använts av skolorna. 

Vår frågeställning var: Vilka styrmedel använder sig gymnasieskolorna av? Vad finns det för 

likheter och skillnader i användningen av styrmedel mellan kommunala och fristående 

gymnasieskolor? 

Skolorna i vår studie har det tufft i och med ett minskat elevantal. Med uppkomsten av fler 

fristående gymnasieskolor under 2000-talet förefaller det idag finnas för många skolor i Västerås 

i förhållande till elevunderlaget. Det har resulterat i att lokalerna inte utnyttjas optimalt och tre av 

fyra skolor går med förlust på grund av att de inte kan fylla upp klasserna. Lokalkostnaden är en 

av de största kostnaderna för skolorna (se bilaga 7). Även fast skolorna har för få elever förefaller 

det vara svårt för skolorna att hyra ut eller minska lokalanvändningen. Detta eftersom problemet 

inte är att skolorna har tomma lokaler utan att de befintliga klasserna har för litet elevantal. Detta 

tydliggörs med Kamph på Carlforsska som framhåller att ”en mindre klass behöver fortfarande 

ett klassrum”.  

Såväl de fristående som de kommunala rektorerna har resultatansvar (se bilaga 6). Rektorerna 

och skolorna kämpar hårt för att öka intäkterna genom att locka elever och minska kostnaderna 

för att möta resultatkraven. Enligt oss finns det både fördelar och nackdelar med resultatansvaret. 

En fördel är att det ”sporrar” skolorna att locka fler elever. Fler elever ger mer pengar och om 

eleverna slutar förlorar skolan pengarna. Skolpengssystemet ska fungera som en ”blåslampa i 

nacken på enhetschefen och skolorna” enligt controllern. Det ligger i linje med de undersökta 

kommunala skolorna som hela tiden försöker reducera sina kostnader nu när de har för få elever. 

Enligt Skoglund på Tranellska är personal och läromedel de ”stora” kostnadsposterna som 

rektorn kan påverka (se även bilaga 7 för ungefärlig kostnadsfördelning) vilket begränsar 

rektorns handlingsutrymme. En nackdel med resultatansvaret kan vara att nu när skolorna gör 

minusresultat finns det en risk för försämrade förutsättningar för dagens elever om det 

exempelvis görs neddragningar i läromedels- och personalbudgeten. Enligt Kamph på 

Carlforsska ”går det inte att ha vikarier som hoppar in i klasser när en lärare är sjuk en kortare 

tid” och skolan har även dragit in på antalet fritidsledare. Dessa saker ser vi som försämrade 
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förutsättningar för dagens elever på grund av att skolorna måste minska kostnaderna för att de 

inte har tillräckligt många elever på skolan. 

Västerås stad har nyligen gått ifrån beställare/utföraremodellen. Enligt oss förefaller det dock 

vara mer utav en ”kosmetisk” förändring eftersom kommunen fortfarande är inspirerad av 

beställare/utföraremodellen med ”tilldelningsekonomin” och ”verksamhetsekonomin” (se bilaga 

5). Enligt controllern är det uppdelat på det sättet för att det ska vara likvärdigt mellan de 

kommunala och de fristående skolorna. Vi anser även att det finns en stor likhet mellan hur de 

kommunala och de fristående skolorna är organiserade med att gymnasieskolorna tillhör ett 

verksamhetsområde inom en större koncern. Det finns även en stor konkurrens mellan de 

fristående och de kommunala skolorna. NPM-synsättet med att välfärdssektorn förändrats och 

blivit mer företags- och marknadsmässig kan därmed tydligt ses i Västerås.  

Samtliga rektorer framhåller att det finns mycket fasta kostnader som de inte kan påverka själva. 

Speciellt gäller detta de kommunala rektorerna och resultatansvaret kan därför ifrågasättas 

eftersom rektorerna inte kan påverka alla kostnader. Lokalkostnaderna är höga för de undersökta 

skolorna och enligt controllern har skolorna fullt ansvar för lokalkostnader för att sätta press på 

skolorna. Samtidigt kan det enligt honom även ses som att det är den kommunala utföraren och 

verksamhetschefen har ansvaret. Rektorerna i de kommunala skolorna planerar hur mycket 

lokaler som ska användas men lokalhyror och ”större saker” planeras enligt rektorerna högre upp. 

Till viss del anser vi därför att controllern och rektorerna motsäger varandra. Enligt Skoglund på 

Tranellska kommer hon att få en hyreshöjning nästa år på 800 000 kronor på grund av att två 

enheter kommer att flytta från området. Hon kan inte göra något åt det vilket enligt oss är ett 

tydligt exempel på att många beslut tas ”högre upp” och rektorerna har ganska liten möjlighet att 

påverka sina lokalkostnader. Det kommer att slå hårt mot hennes budget och det tycker vi 

stämmer dåligt överens med resultatansvarets viktiga princip om befogenhet och påverkbarhet.  

En skillnad mellan de kommunala och de fristående skolorna är att de fristående har ett 

vinstintresse. Inom koncernen är målet för de fristående skolorna att visa en positiv vinstmarginal 

på ungefär 4-7 %. Dock framhåller rektorerna för de fristående skolorna att de ska göra av med 

sin tilldelade budget (vinstmarginalen är redan borträknad i budgeten). I de fristående skolorna 

finns det alltså inget mål att ”spara” pengar mot budgeten för att vinstmaximera. Det kan 

exemplifieras med Miletic på Yrkesgymnasiet som säger att ifall de ligger bra till och kommer 

göra överskott snålar hon inte utan kan se till att lärarna exempelvis får en trevlig kick off. Enligt 

controllern ska ”de pengarna skolan tilldelas bidra till att ge så mycket verksamhet som möjligt 

för eleverna”. Flera respondenter, såväl fristående som kommunala rektorer, har sagt att ”de ska 

göra av med sin tilldelade budget”. Enligt Kaplan (2001, s. 354) kan framgång dock inte mätas i 
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hur nära de spenderar den budgeterade summan inom offentlig verksamhet. Det är därför bra 

anser vi att ett större fokus läggs på mätningar som betygssnitt samt elev- och personalnöjdhet 

istället för att bara se till hur verksamheten spenderar pengar i förhållande till sin budget. 

Enligt controllern planerar kommunen att återinföra BSC men det kan bli problematiskt med 

tanke på de kommunala rektorernas tidigare erfarenheter. Om BSC återinförs i den kommunala 

verksamheten är det viktigt att förvaltningen och verksamhetschefen får med sig rektorerna och 

lärarna. Annars riskerar den kommunala utföraren att gå ifrån ett enligt rektorerna 

tillfredsställande arbetssätt med tertialuppföljningar till ett BSC som inte uppskattas av rektorer 

och lärare. 

En skillnad mellan de kommunala och de fristående skolorna är vilken budgetperiod de använder. 

Att de fristående använder sig av läsåret som budgetperiod anser vi borde vara bättre för 

planeringen av verksamheten. Detta eftersom skolpengen är kopplad till antalet elever och 

elevantalet kan förändras när ett nytt läsår börjar. Vi anser även att de fristående skolornas 

rektorer borde ha en fördel gentemot de kommunala rektorerna av att göra sina elevprognoser på 

våren isstället för på hösten. Dels på grund av att eleverna har gjort sina första val och dels att 

skolorna kan ha haft ”öppet hus” och då fått en ”bättre hint” av hur eleverna väljer.  

Vi anser att det på dagens skolor finns mycket fokus på budget vilket är bra när elevkullarna är 

mindre och skolorna visar minusresultat. Samtliga skolor använder sig av uppföljningar vilket vi 

anser är bra för att rektorerna snabbt ska kunna se avvikelser och kunna ha möjlighet att vidta 

åtgärder. Utan utvärdering av budget och resurser finns det ingen möjlighet till förbättring. 

Studien visade att lärarna är involverade och får veta hur budgeten ligger till i och med 

uppföljningarna som görs. Den enda skolan i vår studie där lärarna inte är involverade i att äska 

och att ha ansvar för budgeten är Kunskapsgymnasiet. Stevadotter på Kunskapsgymnasiet anser 

att lärarna inte bör ”plockas in i för mycket budgettänk utan de ska vara lärare som är deras 

profession och det de är bäst på”. Anledningen kan vara att Kunskapsgymnasiet har teoretiska 

ämnen och de andra undersökta skolorna har praktiska program. I de teoretiska ämnena är det 

mest läroböcker som behövs och det är relativt enkelt att veta hur många nya böcker som behöver 

köpas in. På de praktiska programmen är det mer komplext eftersom det köps in exempelvis 

förbrukningsvaror till frisörprogrammet och råvaror till Restaurang- och Livsmedelsprogrammet. 

På de praktiska programmen skulle det bli ”krångligt” om rektorn skulle godkänna alla köp som 

görs. Det är därför naturligt att lärarna involveras mer i budgetarbetet på de praktiska 

programmen. Det är enklare för läraren än för rektorn att veta vad som behöver köpas in för att 

verksamheten ska fungera på de praktiska programmen. 
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Andersson, Karlsson och Nordgren (2008, ss. 59-60) framhöll att skolorna i deras studie gjorde 

av med pengar som de såg skulle bli över i slutet av budgetåret. Detta eftersom de inte hade något 

system för att flytta budget över- och underskott mellan åren (ibid). Ingen av våra undersökta 

skolor har haft något system för att flytta budget över- och underskott mellan åren. Enligt 

Skoglund på Tranellska går det vid överskott in i ”det svarta hålet” och vid underskott ”är man 

glad att det finns andra som går plus”. Tre av våra undersökta skolor går med förlust och har 

därför inga pengar över i slutet på budgetperioden. För skolor som ser ut att göra ett bättre 

resultat än budget är det möjligt att det stämmer. Vi kan dock utifrån vår studie inte dra samma 

slutsats som Andersson, Karlsson och Nordgren (2008, ss. 59-60) över problemet med den korta 

budgethorisonten. Rektorerna på våra undersökta kommunala skolor arbetade tidigare med ett 

system för budget över- och underskott. De arbetade på en skola som gjorde ett dåligt ekonomiskt 

resultat. De tyckte att systemet inte fungerade utan skulden bara växte och det gick aldrig att 

betala tillbaka den. Vi anser därför att ett budget över- och underskottsystem kan vara bra men 

många aspekter måste tas i åtanke innan det kan införas. Skolor som går med förlust kan lätt 

känna en uppgivenhet att skulden bara växer och det vore bättre med mer aktiva åtgärder för att 

hjälpa skolorna än bara ett system för att flytta över- och underskott mellan åren. 

Att göra jämförelser mellan skolorna är bra för att de ska kunna ta lärdom av varandra. Gör en 

skola bra resultat är det självklart att ta reda på vad den skolan gör. Enligt Ax, Johansson & 

Kullvén (2009, ss. 482-484) förekommer det ofta benchmarkingrelationer mellan konkurrerande 

företag där de samarbetar inom olika områden och utbyter information. Vi menar dock att det går 

att se en stor konkurrens och ”vi mot dem mentalitet” mellan de kommunala och de fristående 

skolorna. Denna konkurrens kan vara bra då det ”sporrar” skolorna att bli bättre. Enligt Ax, 

Johansson & Kullvén (2009, ss. 482-484) är fördelen med konkurrensinriktad benchmarking att 

det kan ge nya uppslag till införande och förändring av arbetet då andra företag kan arbeta på ett 

annat sätt (ibid). Avsaknaden av samarbete mellan de kommunala och de fristående skolorna 

anser vi därför vara negativ. Vi tror att ett samarbete skulle kunna gynna såväl de fristående som 

de kommunala skolorna genom att de skulle kunna få nya insikter i hur verksamheten kan 

bedrivas. 
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6.1 Sammanfattning av slutsatser 

Sammanfattningsvis visar studiens jämförelse mellan kommunala och fristående gymnasieskolor 

att de olika aktörernas verksamhet och styrmedel till stor del liknar varandra. Samtliga 

undersökta skolor har resultatansvar och resultatstyrning. Samtliga undersökta skolor anser sig 

även vara målstyrda och de använde sig av budgeten för att styra verksamheten. Även 

organisationsmässigt ser de kommunala och fristående skolorna lika ut. De kommunala 

gymnasieskolorna tillhör ett verksamhetsområde som har en verksamhetschef inom 

”verksamhetsekonomin” (se bilaga 5). De fristående gymnasieskolorna ingår i större koncerner 

där gymnasieskolorna tillhör ett verksamhetsområde som har en verksamhetschef. Samtliga 

undersökta skolor använder benchmarking, ingen skola använder BSC men samtliga skolor 

framhåller att de mäter prestationer och ”mjuka värden”. 

Personal- jämte lokalkostnader utgör 80 % av budgeten (se bilaga 7). Dessa kostnader är svåra att 

påverka både för rektorer i kommunala och fristående gymnasieskolor. Samtliga rektorer nämner 

även att det finns många andra fasta kostnader som de inte kan påverka. Den största skillnaden 

mellan kommunala och fristående gymnasieskolor anser vi dock vara rektorns bestämmande över 

resursförbrukningen. De fristående skolorna ger intryck av att ha ett större eget bestämmande 

eftersom de fristående rektorerna kan påverka fler kostnadsposter än de kommunala rektorerna. 

En annan skillnad är även att de kommunala skolorna använder kalenderåret som budgetperiod. 

De fristående skolorna arbetar däremot med läsåret som budgetperiod. Detta resulterar i att de 

kommunala skolorna gör sina prognoser om nästa läsårs elevantal under hösten. De fristående gör 

sina prognoser under våren vilket vi anser borde vara en fördel eftersom läsårets början är 

närmare i tiden. 

Resultatet i denna uppsats är inte generaliserbart eftersom det enbart är två kommunala och två 

fristående gymnasieskolor som har undersökts. Den kvalitativa metoden användes för att få en 

djupare förståelse i hur ekonomistyrningen ser ut. Ett generaliserbart resultat hade dock krävt ett 

större urval genom en kvantitativ studie. 

6.2 Förslag till vidare forskning 

 

 Det vore intressant med en kvantitativ studie i form av enkätundersökning. I Västerås 

finns det 26 gymnasieskolor och om det genomförs en kvantitativ undersökning skulle det 

gå att få en mer heltäckande bild över likheter och skillnader. 

 De fristående skolorna i vår studie har tillhört större koncerner som har kunnat jämna ut 

under- och överskott mellan skolorna inom koncernen. Det skulle därför vara intressant 
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att undersöka hur ekonomistyrningen ser ut i fristående skolor som inte tillhör stora 

koncerner och därför inte har denna möjlighet. 

 Samtliga skolor mäter icke-finansiella nyckeltal som exempelvis elevnöjdhet och 

betygsutfall men det är ändå ett stort fokus på budgeten och skolans kostnader. Det kunde 

därför vara intressant att undersöka om dessa olika perspektiv kan ”krocka”. 

 I den senaste PISA-rapporten från 2013 visade det sig att Sverige har den sämsta 

kunskapsutveckligen av alla OECD-länder. Det vare därför intressant att undersöka 

ekonomistyrningen och budgetnedskärningar kopplat till kvalitén i skolan och se om det 

finns likheter och/eller skillnader mellan kommunala och fristående skolor. 
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Bilaga 1 Intervjufrågor till controller på barn- och 

utbildningsförvaltningen 

 

1. Vilka parametrar styr resursfördelningen mellan gymnasieskolorna? 

2. Vilket ansvar har skolorna? Resultat eller kostnadsansvar? 

3. Vilken frihet/eget bestämmande har skolorna över sin resursanvändning? 

4. Hur hanterar ni eventuell överkapacitet? Exempelvis lokalvakanser? 

5. Vilken typ av styrning har ni, exempelvis direkt eller målstyrning? Beställare/utförare-

modell?  

6. Hur ser er budgetprocess ut? Hur mycket bestäms lokalt vs. centralt? Utgår den ifrån 

tidigare års budgetar? Har ni månadsvis, årsvis och/eller treårsvis. Hur följs den upp? 

7. Vilken roll anser du att budgeten har för styrningen av skolan? 

8. Vad händer med eventuellt budgetunder- eller överskott? Flyttas det över till nästa år? 

9. Hur kommuniceras budgeten till de anställda? 

10. Finns det några incitament för skolan att reducera kostnader? 

11. Hur påverkar variationer i elevkullarna skolans verksamhet? 

12. Är nuvarande budgetstyrning tillfredsställande eller finns det förbättringsområden? 

13. Använder ni några nyckeltal (finansiella och/eller icke-finansiella) i verksamheten? Hur 

kommuniceras de till dem anställda? 

14. Använder ni Benchmarking eller Balanserat styrkort? I sådana fall, vem/vilka jämför ni er 

med? Vilka aspekter tas upp i styrkortet? 

15. Vad tror du är de största skillnaderna på arbetet med ekonomistyrning mellan kommunala 

och fristående gymnasieskolor? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

Bilaga 2 Intervjufrågor till rektorerna 

 

1. Vilka äger och bedriver verksamheten? 

2. Hur många lärare, elever och annan personal finns på skolan? 

3. Har ni resultat eller kostnadsansvar? 

4. Vilken frihet/eget bestämmande har er skola över sin resursanvändning? 

5. Hur hanterar ni eventuell överkapacitet? Exempelvis lokalvakanser? 

6. Vilken typ av styrning har ni, exempelvis direkt eller målstyrning? 

7. Hur ser budgetprocessen ut på skolan? Hur mycket bestäms lokalt vs. centralt? Utgår den 

ifrån tidigare års budgetar? Har ni månadsvis, årsvis och/eller treårsvis. Hur följs den 

upp? 

8. Vilken roll anser du att budgeten har för styrningen av skolan? 

9. Vad händer med eventuellt budgetunder- eller överskott? Flyttas det över till nästa år? 

10. Hur kommuniceras budgeten till de anställda? 

11. Finns det några incitament för skolan att reducera kostnader? 

12. Hur påverkar variationer i elevkullarna skolans verksamhet? 

13. Är nuvarande budgetstyrning tillfredsställande eller finns det förbättringsområden? 

14. Använder ni några nyckeltal (finansiella och/eller icke-finansiella) i verksamheten? Hur 

kommuniceras de till dem anställda? 

15. Använder ni Benchmarking eller Balanserat styrkort? I sådana fall, vem/vilka jämför ni er 

med? Vilka aspekter tas upp i styrkortet? 

16. Vad tror du skiljer ert sätt att arbeta jämfört med kommunala skolor? 

17. Vad tror du skiljer ert sätt att arbeta jämfört med fristående skolor? 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Bilaga 3 

 

Källa: (Cornucopia - SCB statistik, 2013) 

 



 
 

Bilaga 4 

 

Källa: (Ax, Johansson, & Kullvén, 2009, s. 459) 

 



 
 

Bilaga 5 

 

Källa: Intervjumaterial från Stefan Fredriksson, controller på Barn- och utbildningsförvaltningen 

i Västerås 
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