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Sammanfattning 
 
Titel: Budget som styrmedel? 

 

Författare: Alice Karlsson och Gabrielle Axelsson  

 

Handledare: Jennie Blomqvist och Katrin Franander 

 

Institution: Institutionen för industriell ekonomi, Blekinge Tekniska Högskola  

 

Kurs: Kandidatarbete i Företagsekonomi, 15 högskolepoäng 

 

Syfte: Studiens syfte är att skapa en förståelse för vilken funktion budgeten fyller i 

grundskolornas verksamheter, och vilka kopplingar det finns mellan deras nuvarande 

verksamheter och vad som förespråkas vid en budgetlös styrning. Även relationen mellan 

skolornas ekonomistyrning och deras strategier kommer att undersökas för att skapa en 

förståelse för sambandet mellan dessa begrepp. 

 

Metod: Studien har en kvalitativ metod där vi har samlat in primärdata genom sju semi-

strukturerade intervjuer, samt en del frågor ställda via mail. Dessa intervjuer har skett med 

rektorer, alternativt annan ekonomipersonal, på fem grundskolor i Blekinge län. Tre av dessa 

har kommunala huvudmän medan resterande två drivs av privata huvudmän. 

 

Slutsatser: Studien visar att budgeten fyller många syften inom de budgetanvändande 

skolorna vilket innebär att den fyller en viktig funktion. Friskolorna använde sig av mer 

flexibla metoder för ekonomistyrning än de kommunala skolorna gjorde, men ändå kunde 

likheter med budgetlös styrning även ses i de kommunala skolornas ekonomistyrning. 

Samband mellan skolornas strategier och deras verksamheter kunde ses. Det enda samband 

som kunde utläsas mellan skolornas ekonomistyrning och deras strategier för konkurrens, var 

att de kommunala skolorna har många likheter inom båda områdena. 
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Abstract 

Title: Budget as a management control system? 

 

Authors: Alice Karlsson and Gabrielle Axelsson 

 

Supervisors: Jennie Blomqvist and Katrin Franander 

 

Department: School of Industrial Economics, Blekinge Institute of Technology 

 

Course: Bachelor’s thesis in Business Administration, 15 credits 

 

Purpose: This thesis aims to contribute to research regarding the understanding of the 

functions of budgeting in Swedish elementary-middle schools and what connections there are 

between their current management system and the principles of beyond budgeting. 

Also the relations between the schools strategies and management control systems will be 

studied in an attempt to gain understanding. 

 

Method: This thesis has a qualitative approach and we have gathered our empirical material 

through seven semi-structured interviews as well as through e-mail correspondence. The 

interviews were held in five elementary-middle schools in Blekinge county. Interviews were 

conducted with the principals of these schools and other personnel handling economic 

matters. Three of the schools that we interviewed were public schools, while the other two 

were private sector schools financed by the public sector. 

 

Results: This thesis shows that budgets have an important role in the schools that use it. 

There are several indications of beyond budgeting in all of the schools that were surveyed. 

Private sector schools used more flexible methods for their management control than public 

schools, however, indications of beyond budgeting could still be found in the management 

control of the public schools. Finally, this thesis found connections between the strategies of 

the schools and their management control. Some connection between the approach of 

management control and the schools' competitive advantage strategies for public schools 

could be seen, but found no such connection for private sector schools. 
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Förord 
Detta kandidatarbete avslutar vår tid på ekonomprogrammet för innovation och 

affärsutveckling på Blekinge Tekniska Högskola i Karlskrona. 

 

Först och främst skulle vi vilja tacka våra respondenter som i omgångar engagerat besvarat 

våra frågor, utan er hade denna studie inte varit möjlig att genomföra. Vi vill även tacka den 

person som ställde upp på vår pilotintervju med kort varsel. 

 

Tack även till våra handledare Jennie Blomqvist och Katrin Franander samt vår examinator 

Anders Wrenne som vid flera tillfällen kommit med råd och synpunkter. 

 

Slutligen vill vi tacka alla andra som har funnits där för oss under arbetets gång.  

 

Karlskrona, september 2014 

 

Alice Karlsson Gabrielle Axelsson 
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1. Inledning 
I detta kapitel kommer studiens ämnesområde att presenteras och kapitlet kommer avslutas 
med studiens problemformulering och syfte.  

1.1 Problembakgrund 
Omgivningen förändras hela tiden och organisationerna måste därför kontinuerligt revidera 

sina konkurrensfördelar. (Lindvall, 2011) Konkurrensen och strategin påverkar i sin tur vilken 

ekonomistyrningsmetod organisationerna väljer att använda sig av. (Merchant och Van der 

Stede, 2007) 

 

Ekonomistyrning är ett sätt för organisationernas ledare att se till att de tillgängliga resurserna 

används effektivt för att på så sätt nå uppsatta mål. (vår översättning, Anthony, 1965 hänvisad 

till i Otley, Broadbent & Berry, 1995) Det finns ett antal olika ekonomiska styrmedel, 

exempelvis resultatplanering, produktkalkylering och budgetering. (Ax, Johansson & 

Kullvén, 2009) Budgeten är ett vanligt verktyg bland organisationer (Merchant & Van der 

Stede, 2007) och Horngren, Noster & Datar (1997, refererad till i, Prendergast (2000) hävdar 

att det är det vanligaste styrmedlet. Många organisationer ser enligt Libby och Lindsay (2010) 

ett stort värde i budgeten om den används rätt.  

 

Budgeten visar förväntningar och är inga exakta förutsägelser om framtiden, i de flesta fall 

skiljer det sig mellan budget och utfall hur väl organisationen än har arbetat. (Ax, Johansson 

& Kullvén 2009). Den traditionella budgeten anses vara en fast, årlig budget (Hope & Fraser, 

2003a) och baseras ofta på föregående år med relativt små förändringar. (Joiner & Chapman, 

1981) 

 
Trots att budget används i stor utsträckning, har den fått en hel del kritik. Den har bland annat 

kritiserats för att ta för mycket tid, vara en ”gissningslek” samt inte vara i takt med den 

konkurrens som finns i organisationernas omgivning. (Wallander, 1999; Goode & Malink 

2011; Hope & Fraser, 2003)  

 
Budgeten, som verkar vara det mest förekommande styrmedlet bland organisationer vill Hope 

och Fraser (2003b) och Wallander (1995) avskaffa. De förespråkar istället den så kallade 

budgetlösa styrningen vilket innebär bland annat att ersätta budgeten med en decentraliserad 
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organisation. Även andra teoretiker är överens om att den fasta budgeten inte är optimal, men 

istället för att eliminera den helt väljer de att komplettera med flexibla budgetmetoder. Akten, 

Giordano och Scheiffele (2009) förespråkar bland annat scenarioplanering, kvartalsbaserad 

budgetering och rullande prognoser och Ekholm och Wallin (2011) förordar flexibla budgetar 

som alternativ till den fasta budgeten.    

 

Bourmistrov och Kaarbøe, (2013) menar att även om det är länge sedan Wallander 

introducerade den budgetlösa styrningen är fortfarande en fråga hur detta har hjälpt 

organisationerna att bättre kunna hantera osäkerhet i omgivningen. De kom i deras studie 

fram till att implementeringen av budgetlös styrning hos företag ändrade deras tankesätt och 

fick dem att tänka mer utanför ramarna och på så sätt berikade det deras beslutsfattande. 

(Bourmistrov och Kaarbøe, 2013)  

 

Budgeten blir en ”gissningslek” eftersom det är svårt att förutse vad som kommer att hända i 

omgivningen och därmed framtiden. Genom friskolereformen 1991, utsattes de svenska 

grundskolorna för en ökad konkurrens, tidigare fanns endast kommunala skolor. (Parding, 

2011) Friskolereformen skapade därmed en mer osäker situation för skolorna. Utvecklingen 

av friskolor har under de senaste 20 åren inneburit en ökning från 200 till 800 friskolor på 

grundskolenivå (Friskolor i Sverige, 2014). Den kommun som eleven tillhör är skyldig att 

betala bidrag för elevens utbildning, oavsett om eleven går i kommunens egen skola, en 

friskola eller en kommunal skola belägen i en annan kommun. (SFS 2010:800 Skollagen) 

Finansieringen av elevens utbildning benämns skolpeng och hur mycket pengar skolorna får 

beror på antalet elever och storleken på den skolpeng per elev som hemkommunen årligen 

beslutar om. (Kommunal utbildning i privat regi, 2013) Med den ökade konkurrensen inom 

utbildningssektorn och därmed det ökade antalet skolor som ska dela på de kommunala 

bidragen, kan det skapas en osäkerhet i skolornas ekonomiska planering då de har svårt att 

förutse hur många elever de kommer få. En lösning till detta skulle enligt teoretikerna vara att 

tillämpa en budgetlös styrning. Förutom osäkerheten gällande hur många elever skolan ska få 

har det även definierats andra osäkerhetsfaktorer med de kommunala bidragen. Det har 

förekommit att de kommunala bidragen inte har delats mellan kommunala skolor och 

friskolor på lika villkor, vilket har inneburit att de kommunala skolorna har fått mer pengar än 

vad friskolorna har fått. (Friskolornas Riksförbund, 2013) Sena beslut om skolornas tilldelade 

skolpeng har också förekommit vilket har ställt till problem för skolorna i deras planering. 

(Nyqvist & Johansson Hedström, 2012)  
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Många av de organisationer som har implementerat en budgetlös styrning är nordiska 

organisationer, såsom Handelsbanken, Skandia och Ahlsell. (Hope & Fraser, 2003; Neely, 

Bourne, Adams, 2003) På grund av dessa organisationers nordiska ursprung kallar Neely, 

Bourne och Adams (2003) den budgetlösa styrningen för ett nordiskt fenomen. Det kan därför 

vara intressant att expandera kunskapen om budgetlös styrning i regionen, och detta genom att 

undersöka grundskolor. Det verkar även vara så att skolorna inte varit objekt för så många 

studier gällande deras ekonomistyrning. Trimmer (2013) och andra författare lägger stort 

fokus på hur eleverna presterar, Mensah, Schoderbek och Werner (2009) har till exempel 

utvecklat en modell för att utvärdera kostnadseffektiviteten i skolornas budgetering relaterat 

till elevernas prestationer.  

 

Organisationens strategier är en av de faktorer som påverkar vilken ekonomistyrningsmetod 

de väljer att använda sig av. (Merchant och Van der Stede, 2007) Todd (1977) menar att 

organisationens struktur och strategi måste kopplas ihop med deras ekonomistyrning för att 

organisationen ska ha en möjlighet att nå sina mål. Ur Gröhns (2011) undersökning framkom 

inga samband mellan organisationers strategi och deras budgetering. Med tanke på dessa 

motstridiga forskningsresultat kommer även dessa samband att utredas.  

1.2 Forskningsfrågor 
 Vilken funktion fyller budgeten i grundskolornas verksamheter och hur nära är 

grundskolorna en budgetlös styrning? 

 Vilka samband kan ses mellan skolornas strategier och deras ekonomistyrning?  

1.3 Syfte 
Studiens syfte är att skapa en förståelse för vilken funktion budgeten fyller i grundskolornas 

verksamheter, och vilka kopplingar det finns mellan deras nuvarande verksamheter och vad 

som förespråkas vid en budgetlös styrning. Även relationen mellan skolornas 

ekonomistyrning, och deras strategier kommer att undersökas för att skapa en förståelse för 

sambandet mellan dessa begrepp.  
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2. Metod 
I detta kapitel redogörs för hur vi har gått tillväga i studiens arbetsprocess. Kapitlet följer 

samma struktur som vår arbetsprocess haft, det vill säga, det tar sin början i litteraturstudien, 

redogör sedan för undersökningsmetod och intervjuer, fortsätter med empiri, analys, validitet 

och reliabilitet och avslutas därefter med metodkritik. 

2.1 Metod för litteraturstudie 
För att få fram underlag till studiens forskningsfrågor samt teoretiska referensram har både 

vetenskapliga artiklar och annan litteratur använts. De vetenskapliga artiklarna har hämtats 

från databaserna Google Scholar, Business Source Complete samt Summon@BTH som 

Blekinge Tekniska Högskolas bibliotek har åtkomst till. Tidigare examensarbeten inom ämnet 

både från Blekinge Tekniska Högskola och från andra lärosäten har använts i syfte att finna 

användbar vetenskaplig litteratur. Vi har även lånat en del böcker för att få tillgång till 

information relevant för vår studie. Dessa har lånats från Blekinge Tekniska Högskolas 

bibliotek, Karlskrona stadsbibliotek, biblioteket vid Ekonomikum, Uppsala Universitet samt 

Uppsala Stadsbibliotek. Icke vetenskapligt material har använts i problembakgrunden för att 

visa på exempel från verkligheten gällande problemområdet. 

2.2 Undersökningsmetod 
Studier kan utföras med hjälp av kvalitativa eller kvantitativa metoder. De kvantitativa 

metoderna använder sig av siffror för att ge ett resultat som är grundat på statistik. (Justesen 

& Mik-Meyer, 2011) Kvalitativa metoder är istället metoder som använder sig av termer för 

att beskriva det aktuella fenomenet. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011) Valet föll på en 

kvalitativ metod eftersom denna studie syftar till att förklara hur något är, det vill säga få en 

ökad förståelse angående det fenomen som låg till grund för studien. Detta uppnåddes dels 

genom personliga intervjuer med studiens respondenter och även genom analys av 

respondenternas svar. Då vi ville beskriva en process skulle bli svårt att på ett enkelt och bra 

sätt använda kvantitativa metoder och framställa tabeller och statistik av det material vi 

förväntade oss att samla in. Inte heller skulle samma djup i studien nås med tanke på att 

insamlad data redovisad i siffror inte förklarar hur något är.  
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2.3 Urval 
Studien utfördes i Blekinge län. Blekinge med sina 13,2% har, enligt Svenskt Näringsliv, 

Sveriges fjärde högsta länsgenomsnitt av andelen grundskoleelever i friskolor. (Svenskt 

Näringsliv) Detta kan innebära att de kommunala skolorna utsätts för högre konkurrens från 

friskolorna, jämfört med många andra län, vilket gör studien mer intressant ur 

konkurrenssynpunkt. Både kommunala grundskolor och friskolor inkluderades i urvalet för att 

på så sätt få ett bredare perspektiv gällande svensk grundskoleutbildning. 

 

Respondenterna som deltog i denna studie arbetade som rektorer alternativt ekonomer på 

skolorna. Ursprungstanken var att endast intervjua rektorer men vissa rektorer hänvisade till 

sina ekonomer och i dessa fall valde vi istället att komplettera med information från skolornas 

rektorer. Respondenterna och deras skolor hålls anonyma enligt önskemål från 

respondenterna. Vi valde ut kommunala grundskolor och friskolor med olika placeringar i 

länet för att på så sätt få ett så heltäckande urval som möjligt.  

2.4 Intervjuer 
2.4.1 Intervjumetod 

Insamlingen av det empiriska materialet utfördes med hjälp av semistrukturerade intervjuer, 

med huvudfrågor som vi också kunde avvika från för att få mer uttömmande svar. För att 

kunna ställa spontana följdfrågor på saker som respondenterna sa, och inte vara för låsta till 

intervjuguiden, valdes strukturerade intervjuer bort. Strukturerade intervjuer innehåller 

vanligtvis slutna frågor, med möjlighet att välja bland på förhand definierade svar, vilket inte 

skulle tjäna syftet av denna studie då budgetering kan ske på många olika sätt och även 

blandningar mellan metoder kan förekomma. (Justesen och Mik-Meyer, 2011) 

 

Två olika intervjuguider gällande ekonomistyrning sammanställdes, en med frågor om 

budgetprocessen och en som behandlade alternativa styrmedel. (se bilaga 1 och 2) Vi använde 

oss av den intervjuguide som passade den aktuella skolan beroende på vilket styrmedel skolan 

uppgav att de använde sig av. Senare framställdes även frågor inriktade på budgetlös styrning 

och strategi (se bilaga 3). Detta gjordes för att få en helhetsbild av hur skolorna arbetar med 

budget eller annan styrning och hur de förhåller sig till det som nämns i teorin. Den anpassade 

intervjuguiden ledde till att respondenterna på den skola som inte använde sig av budget fritt 

kunde berätta om sitt arbete vilket ledde till en bra förståelse för hur de arbetar. En av 
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respondenterna bad att få intervjufrågorna skickade till sig i förväg vilket ledde till att 

frågorna skickades ut till alla för att ge dem samma möjlighet till reflektion och förberedelse.  

2.4.2 Pilotstudie 

Innan den första intervjun tog vi kontakt med en person som arbetade med budget på en skola, 

men som inte skulle delta i studien, för att få feedback på intervjufrågorna och därmed få 

personens åsikt på kvalitén av frågorna, i förhållande till problemformuleringen. Generellt sett 

tyckte hen att frågorna var bra, men när vi berättade att vissa av intervjuerna skulle ske med 

ekonomer och andra med rektorer trodde hen att det skulle ge lite olika svar på frågorna. Hen 

tyckte att en del av frågorna var för svåra för en ekonom att svara på, eftersom det handlade 

om rektorns arbete, och detsamma för rektorerna. Frågorna modifierades minimalt efter detta 

och denna pilotstudie ses som relevant för det resultat vi ville uppnå med studien med tanke 

på att feedbacken bekräftade att intervjufrågorna gav en bra bas för att förstå budgetarbetet. 

Pilotstudien uppmuntrade oss till semistrukturerade intervjuer för att kunna diskutera frågorna 

med de olika respondenterna för deras och vår förståelse. 

2.4.3 Genomförande av intervjuer 

Till en början genomfördes fem intervjuer på fem olika grundskolor, två friskolor och tre 

kommunala. Intervjuerna hölls mellan den 25 april och 8 maj 2014. På varje skola 

intervjuades en person, antingen rektor eller ekonom, förutom på en utav friskolorna där två 

ekonomiansvariga var närvarande under intervjun. När arbetet utvecklades tillkom fler frågor 

som kompletterades genom svar via mail om inte respondenterna föredrog att träffas 

personligen, detta ledde till två kompletterande intervjuer och tre svar via mail.  

 

På de två skolor där vi endast intervjuade skolans ekonom har vi kompletterat med viss 

information från skolornas rektorer. Mer information om de kompletterande frågorna följer 

längre ner i detta avsnitt. Insamlingen av empiri var inte fullständig förrän svaren på de 

kompletterande frågorna inkommit. Det blev klart den 27 juni. 

 

Intervjuerna hölls på platser som respondenterna fick välja. Det var aldrig några oklarheter 

om var intervjuerna skulle hållas. Intervjuerna hölls därmed på platser där respondenterna 

kände sig trygga och det tror vi var en bidragande faktor till att intervjuerna kändes 

avslappnade. Vi tror att intervjuplatsen kan påverka resultatet genom att respondenterna 

kände sig bekväma och därmed berättade mer än vad de skulle ha gjort om intervjuerna skulle 
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ha hållits på någon annan plats. Även anonymiteten kan ha bidragit till att de var villiga att 

dela med sig av mer information om sin organisation. 

2.4.4 Intervjusammanställning 

Dokumentation av intervjuerna har skett genom ljudinspelning med respondenternas tillåtelse, 

detta för att underlätta sammanställningen av informationen. Justesen och Mik-Meyer (2011) 

och Eliasson (2013) anser att om ingen ljudinspelning görs och bara anteckningar förs vid 

intervjutillfället är risken stor att viktig information går förlorad och det går inte heller att 

citera respondenterna ordagrant. Den respondent som inte spelades in hade dock sammanställt 

svar på intervjufrågorna i skrift vilket underlättade sammanställningen av den intervjun. 

Intervjuerna sammanställdes till löpande text genom transkribering av ljudinspelningarna 

samt sammanställning av det skriftliga material som mottogs av en av respondenterna.  

 

Efter intervjuerna har vi även haft kontakt med våra respondenter via mail för kompletterande 

frågor. I detta skede valde vi att utöka antalet respondenter med tanke på att vi ville fråga om 

skolornas strategi för konkurrens och ansåg att detta är frågor som en rektor kan svara bättre 

på än en ekonom. 

2.5 Empiri   
Under intervjusammanställningen sammanställdes intervjuerna till löpande texter där vi valde 

ut material som vi ansåg relevant för studiens problemformulering. Vi valde att dela upp 

materialet under samma rubriker som i teoriavsnittet och detta för att få en genomgående 

struktur i arbetet och göra det så enkelt som möjligt för läsaren att följa med i texten. 

 

På grund av valet att hålla respondenterna och deras skolor anonyma har varken titel eller 

namn i redovisats studien. På de skolor där fler än en respondent har deltagit har vi inte skiljt 

på dessa i texten, vi inte såg det som en nödvändighet för att uppnå studiens syfte. Dessa har 

istället benämnts en av respondenterna på skola X till skillnad från när det rör sig om endast 

en respondent, då har denne benämnts respondenten på skola X.  

 

Empirikapitlet avslutades med en matris som sammanfattar respondenternas svar inom 

studiens olika delområden.  Detta för att redogöra för informationen på ett tydligare sätt med 

tanke på avidentifieringen av respondenterna och skolorna. 
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2.6 Validitet och reliabilitet 
Validiten innebär att man mäter det man avser att mäta (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 

2011). Validiteten i vår studie anses vara god. Vid de första intervjuerna ville vi att få 

information om skolornas budgetprocess och ställde därmed frågor för att uppnå detta. Vid de 

kompletterande frågorna ville vi få information om tendenser till budgetlös styrning och 

strategier för konkurrens och ställde därmed frågor avsedda för detta. Vi fokuserade även på 

validiteten när vi samlade teorier, detta för att hitta relevanta teorier som kunde hjälpa oss att 

utföra analysen och därmed svara på studiens forskningsfrågor.  

 

Om en studie har bra reliabilitet ska andra personer kunna utföra exakt samma studie men 

med andra respondenter, och under en annan tid, och få samma resultat. (Eriksson & 

Wiedersheim-Paul, 2011). Detta kan vara svårt att uppnå vid en kvalitativ studie eftersom 

olika människor kan uppfatta samma fråga på olika sätt och därmed kan svaren skilja sig åt. 

Med tanke på detta kan denna studie ha vissa brister i reliabiliteten, de svar vi har fått fram 

gäller för dessa skolor, innevarande år. Om någon annan skulle genomföra samma studie på 

dessa skolor om exempelvis fem år, och då med andra respondenter, är chansen liten att det 

skulle resultera i exakt samma svar som vi har fått. 

2.7 Metodkritik 
Denna studie kan ha färgats av våra egna värderingar och personliga åsikter. Vi kan ha valt 

bort litteratur som vi inte såg som relevant för studiens problemformulering men en extern 

part kanske hade sett litteraturen med andra ögon och fångat intressanta saker som vi missade.    

 

Vissa källor är över tio år gamla vilket gör att deras relevans kan ifrågasättas. Dessa skrifter 

inkluderades ändå med tanke på att andra vetenskapliga skrifter hänvisade till dessa och det 

borde betyda att de fortfarande är aktuella inom området. 

 

Viss information om skolpengen inhämtades via Friskolornas Riksförbunds hemsida och detta 

kan göra att informationen förlorar objektivitet då den blir påverkad av friskolornas syn 

ämnet. 

 

Det kan finnas en risk att respondenterna på de olika skolorna inte utgör samma yrkesgrupper 

då vi ställer samma frågor till en ekonom på en skola och en rektor på en annan då de kan ha 

väldigt olika kunskaper som ger olika utförliga svar. Under intervjuerna märkte vi dock inte 
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att detta var ett hinder, båda yrkesgrupperna förstod och kunde svara på alla våra frågor. Vissa 

kompletterande frågor ställdes via mail vilket ledde till en del knapphändiga svar och även 

avsaknad av svar. Detta kanske skulle kunnat undvikas om alla de kompletterande frågorna 

ställts personligen, men tiden i slutet av terminen var knapp för våra respondenter och därför 

var detta inte en möjlighet. 

 

En kritik mot intervjuguiderna är att det ibland har getts exempel på svarsalternativ vilket 

skulle kunna leda respondenterna till ett visst svar, och därmed blockera andra eventuella 

tankar. Detta var tydligt främst då vi pratade om syften med budgeten, då respondenterna 

endast diskuterade de syften som togs upp som exempel. Tre exempel på syften togs upp, men 

det skulle kanske ha varit bättre att ta upp alla syften som är inkluderade i teorikapitlet. Detta 

för att då hade vi fått mer information gällande vilka syften som var medvetna hos skolorna, 

nu kanske vi har gått miste om information om medvetna syften med tanke på utelämnandet 

av vissa exempel.  

 

Urvalet av respondenter kunde ha varit ännu bredare då ett litet antal skolor inte kan fånga 

alla olika organisationsformer och variationer i de årskurserna. Det finns däremot i urvalet 

skolor som skiljer sig mycket åt i storlek, sett i antal elever och antal parallella årskurser. 

 

När det gäller de kompletterade frågorna, som ställdes till respondenterna gällande strategi 

och konkurrens, valde tre av de fem skolorna att svara på dem via mejl och detta innebar vissa 

svårigheter i analysen gällande Grönroos (2008) strategiska perspektiv för konkurrens. Detta 

för att vi utgick från vilka svar våra respondenter hade betonat i mailen och detta är enklare 

att göra vid ett personligt möte än via skrift. Sammanställningen kan ha blivit färgad av hur 

respondenternas olika mailsvar uttrycktes. En risk finns också att respondenterna tolkade 

frågorna olika. Ett personligt möte skulle ha inneburit att vi kunde formulera om frågorna vid 

behov och även ställa kompletterande frågor och därmed eventuellt fått ännu mer uttömmande 

svar på hur de definierar sina konkurrensfördelar.              
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3. Teorier om ekonomistyrning och strategiska perspektiv 
I detta kapitel redovisas teorier som använts för att kunna besvara denna studies 

problemformulering. Först introduceras ekonomistyrning för att ge läsaren en bild av 

ämnesområdet, denna text är bara avsedd för detta ändamål och kommer således inte 

användas i analysen. Efter denna introduktion följer teorier om budget och budgetering, kritik 

av budget och vad som kan användas istället för budget eller hur budgeten kan utvecklas. 

Slutligen redovisas teorier för strategi och konkurrens.  

3.1 Ekonomistyrning 
Ekonomistyrning är ”den process som försäkrar ledningen att alla organisationens resurser är 

inskaffade och används på ett effektivt sätt för att nå organisationens mål.” (vår översättning, 

Anthony, (1965) hänvisad till i Otley, Broadbent & Berry, 1995) Även Ax, Johansson och 

Kullvén (2009) påpekar att ekonomistyrningen ska hjälpa organisationens mål, och mer 

specifikt organisationens strategiska mål. Ekonomistyrning är det som binder samman 

organisationens strategiska och långsiktiga planering liksom kontrollen av den pågående 

verksamheten. Detta betyder att ekonomistyrningen ser till att den dagliga verksamheten i 

organisationen stämmer överrens med dess målsättningar. Ekonomistyrningen har en 

ytterligare funktion som innebär att följa upp och ge feedback för att se till att organisationens 

agerande verkligen uppnår de tilltänkta målen. (Otley, Broadbent & Berry, 1995) Tre formella 

styrmedel definieras av Ax, Johansson och Kullvén (2009) som; resultatplanering, 

produktkalkylering och budgetering. Denna studie ämnar ta sin utgångspunkt i styrverktyget 

budgetering. 

3.2 Budget som styrverktyg 
Budgetering definieras, tillsammans med produktkalkylering och prestationsmätning, som 

exempel på formella styrmedel. (Ax, Johansson & Kullvén, 2009) Prendergast (2000) 

hänvisar till Horngren, Noster och Datar (1997) och påstår att budgeten är det vanligaste 

styrmedlet bland organisationer och Merchant och Van der Stede (2007) har liknande tankar 

då de anser att budgetering är vanligt förekommande bland organisationer. Den traditionella 

budgeten anses vara en fast, årlig budget. (Hope & Fraser, 2003a) Den här typen av budget 

baseras ofta på föregående år med relativt små förändringar. (Joiner & Chapman, 1981) 
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3.2.1 Budgetprocessen 

Budgetarbetet, och även det strategiska arbetet, startar enligt Ax, Johansson och Kullvén 

(2009) ett halvår innan budgeten tas i bruk. Det är då viktigt att ta reda på organisationens 

kort- och långsiktiga mål. (Seer, 2000) Efter detta sker arbete med analyser av omvärlden och 

det är även då budgetanvisningar och direktiv tas fram. (Ax, Johansson & Kullvén, 2009) Det 

är även viktigt att personalen ska få komma med förslag och kommentarer angående vad som 

ska prioriteras i budgeten. Det är ofta personalen som ser vad som används och efterfrågas 

och även hur olika processer kan bli effektivare. Seer (2000) menar också att även om sådan 

information kan komma fram under året är det troligare att personalen uttrycker vad de vill ha 

och vad som behövs i samband med att budgeten läggs. (Seer, 2000)  

 

Tillvägagångssättet för att lägga budgeten kan göras på flera sätt. Processen kan starta ute i 

organisationen från de lägre nivåerna och sen tas uppåt för godkännande och diskussioner 

eller så kan de ta sin början hos ledningen och fördelas nedåt. Det vanligaste är ändå en 

blandning av de båda där diskussionerna går fram och tillbaka mellan ledningen och 

avdelningscheferna. (Ax, Johansson & Kullvén, 2009; Brorström, Haglund & Solli, 2005) Vid 

de fall då budgeten tar sin början på de olika avdelningarna får de anställda känna sig mer 

involverade när de skapar sin egen delbudget och har större chans att påverka och engagera 

sig än när direktiv kommer direkt uppifrån, å andra sidan anses ledningen ha en bättre 

helhetssyn vilket sparar tid vid budgetläggningen. (Ax, Johansson & Kullvén, 2009) Efter en 

tid följs budgeten upp och olika avvikelser från budgeten diskuteras och analyseras. Om 

föregående års budget följs upp finns det stora chanser att budgeten året därpå blir bättre. 

(Economic Education Bulletin, 2010) 

3.2.2 Budgetens syften 

Budgetens syften och roller har presenterats som olika saker av forskarna inom ämnet, men då 

vi inte funnit några definitioner som visar på konkreta skillnader mellan dessa uttryck har vi 

valt att inte särskilja dessa utan de kommer fortsättningsvis gå under benämningen syften. 

Budgeten kan ha olika syften i organisationen. Lindvall (2011) diskuterar traditionella och 

moderna budgetsyften där kontroll, planering, samordning och prognos kan klassas som 

traditionella syften medan motivation, kommunikation och åtagande beskriver moderna 

syften. De Waal, Hermkens-Janssen & van der Ven (2011) tar upp en del av dessa då de 

menar att budgeten kan ha ett planerande syfte, vilket innebär att sätta upp ekonomiska mål 

och vägar för att nå dessa, vilket innebär att ledningen får ta hänsyn till olika typer av 
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scenarier. (De Waal, Hermkens-Janssen & van der Ven, 2011) Charpentier (1997) menar även 

att budgetens planerande syfte innebär att fördela och samordna organisationens resurser på 

ett bra sätt och även att göra goda prioriteringar. Ett annat syfte som han beskriver är det 

kommunicerande syftet och med detta menar han att kommunikation krävs inom 

organisationen för att kunna ta fram den eller de budgetar som organisationen skall omfattas 

av. Denna kommunikation sker genom att samordna aktiviteterna inom organisationen. 

(Charpentier, 1997) Ax, Johansson och Kullvén (2009) ser också det kommunicerande syftet 

som en möjlighet för ledningen att förmedla strategier och för medarbetarna att komma med 

idéer och genom diskussioner lösa problem över avdelningsgränserna och Drury (2004) har 

liknande tankar då han menar att kommunikation behövs för att organisationen ska fungera 

effektivt och för att de anställda ska veta vad de ska göra för att bidra till att budgeten nås. Ett 

stort fokus på kommunikation från ledningens sida ses som positivt enligt Doeleman, ten 

Have, Ahaus (2012) då detta leder till att ekonomistyrningen förstärks.  Charpentier (1997) 

menar att verksamheter som är finansierade av så kallade anslag ofta har ett kontrollerande 

syfte med sin budget. Han anser vidare att detta budgetsyfte inte för med sig några positiva 

saker då det leder till att organisationer manipulerar organisationens redovisning, det 

förekommer agerande som kan ses som ”budgettaktiskt” och även att arbetsmiljön och 

relationen mellan enheter och högre instanser blir dålig. (Charpentier, 1997) 

 

Budgeten kan också syfta till att fördela organisationens resurser, så att de utnyttjas där de gör 

mest nytta. (Greve, 2011; Ax, Johansson & Kullvén, 2009) Greve (2011) menar också att 

budgeten kan syfta till åtagande. Åtagandet kommer dels från den budgetansvarige som får 

resurser och ansvar att uppnå utsatta prestationer, men också från organisationen som ska stå 

för resurserna. (Greve, 2011) Personen får därmed handlingsfrihet inom vissa ramar, vilket 

exempelvis kan underlätta för snabba beslut (Bergstrand & Olve, 1996).  

 

Ett annat syfte med budgeten är det kunskapsutvecklande syftet. Greve (2011) och Ax, 

Johansson och Kullvén (2009) menar att budgeten leder till en kunskapsutveckling hos 

medarbetarna då samtal om ekonomiska samband stimuleras och de får en medvetenhet om 

kopplingen mellan verksamheten och ekonomin samt en helhetsbild av ekonomin. Ett 

ytterligare syfte med budgeten är motivation. När personen som är ansvarig för budgeten 

också kan påverka budgeten, och därmed få ta del av budgetprocessen, anses motivationen att 

nå budgetmålen öka och den ansvarige kommer anstränga sig ytterligare. (Greve, 2011) En 

smått optimistisk budget kan ses som en utmaning och motiverande för medarbetarna. För 



Alice Karlsson                      Budget som styrmedel? 
Gabrielle Axelsson    

20 
 

stora utmaningar kan dock medföra alltför stor press vilket skulle ge motsatt effekt på 

motivationen. (Henderson, 2003) Ett syfte med budgeten kan även vara att fungera som en 

grund för incitamentssystem. Många organisationer kopplar incitamentssystem till budgeten, 

enligt Ax, Johansson och Kullvén (2009), och skillnaden mellan utfall och budget utgör då ett 

underlag för belöningar. (Henderson, 2003) 

3.3 Kritik mot budgeten 
Budgetering togs fram för att hålla avdelningschefer fokuserade på att kontrollera kostnaderna 

och ledarna fokuserade på att värna om aktieägarnas medel, förklarar Hope och Fraser 

(2003b). Under årens lopp har synen på vad budgeten ska medföra förändrats och därefter har 

budgeten kritiserats på flera punkter. En pionjär i detta avseende är Jan Wallander, dåvarande 

VD för Handelsbanken, som redan 1970 ansåg att budgeten borde avskaffas. En stor 

anledning till hans kritik var att budgetar baseras på prognoser, som i sin tur baseras på det 

som organisationen har upplevt, men det är otroligt svårt att prognostisera vad som ska hända 

i framtiden. (Wallander, 1995) Han menar att organisationen undersöker hur efterfrågan har 

påverkats av olika variabler den senaste tiden men att prognosen till mångt och mycket 

baseras på vad organisationen ledning tycker är rimligt. En förutsättning som organisationer 

ofta har är att ”det ska bli samma väder imorgon som det var idag” och det är omöjligt att 

förutspå ett avsteg från en trend som har hållit i sig en längre tid. (Wallander, 1999) Goode 

och Malink (2011) anser vidare att budgeten inte är användbar med tanke på hur 

konkurrenskraftig och komplex den omgivning är som organisationer verkar i och de menar 

även att den inte är lämpad för att organisationerna ska kunna reagera på förändringar i 

omgiviningen. Hope och Fraser (2003b) formulerar sin kritik enligt följande (vår översättning 

och sammanfattning); 

 Budgetering kräver för mycket arbete och är för dyrt  

 Budgetering är inte i takt med den konkurrenskraftiga omgivningen och svarar 

inte upp mot vad cheferna behöver 

 Budgetering är en gissningslek om vad som kommer hända i framtiden 

 

Budgeten har kommit att användas för fler syften än det från början var tänkt och detta kan 

leda till problem. Istället för att bara ha ett planerande syfte används den för målsättning och 

motivering och som prognos för hur det i framtiden kommer se ut. (Bourne, 2005) Dessa 

olika syften går enligt Bourne (2005) inte att kombinera i ett verktyg. Lindvall (2011) anser 
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vidare att de olika syftena kan vara motstridiga och Drury (2004) tar bland annat upp 

planeringssyftet och motivationssyftet som exempel på kolliderande syften. Han menar att om 

ledningen kräver en budget som kanske inte kommer att uppnås kan den vara bra för 

personalens motivation så att de verkligen gör sitt bästa, men det är sämre ur 

planeringssynpunkt. Det skulle vara bättre för planeringen om ledningen lägger en budget 

som med största sannolikhet kommer att uppnås. (Drury, 2004) 

 

Vidare menar Hope och Fraser (2003b) att när budgeten började användas tillsammans med 

prestationsmätning, där målen som sätts i budgeten kopplas till belöningar av olika slag, sätts 

en sådan press på de anställda så för att undvika pinsamheter och misslyckandene manipulerar 

man hellre siffrorna så det ska se bra ut. Wallander (1995) påpekar risken med att använda en 

budget som bygger på prognoser, eftersom detta ger en falsk säkerhet som kan vara farlig för 

en organisation. Han håller även med Hope och Fraser (2003b) då han menar att budgeten är 

arbetskrävande och påpekar även dess ineffektivitet. Kritik för de årliga budgetarna som 

Frow, Marginson och Ogden (2010) tar upp innefattar bland annat att de mål som sätts för ett 

helt år motverkar samarbete mellan och inom avdelningar. Nytänkande gensvar på 

oförutsedda händelser, kreativitet och därmed lärande ses också som hämmade av den årliga 

budgeten. (Frow, Marginson & Ogden, 2010) Förändringarna i miljön är nu så snabba att den 

årliga budgeten inte är tillräckligt dynamisk för många organisationer, om de däremot 

reviderar ofta så tar det upp väldigt mycket tid och kan istället leda till förlorad kontroll, 

enligt Otley (1999).  

3.3.1 Varför ändras inte budgeten? 

Då det nu finns mycket kritik kring budgeten, och användningen av den, är en av frågorna 

som kan uppkomma varför budgeten inte ändras eller överges. Enligt Wallander (1995) finns 

det i alla organisationer en inbyggd motvilja mot förändringar. Lozano (2006) definierar ett 

antal hinder mot förändringar i sin studie. Med hjälp av Maurer (1996) presenterar han tre 

nivåer av hinder mot förändringar. Nivå ett innebär ett motstånd mot själva idén, vilket kan 

bero på att man inte har tillgång till tillräckligt mycket information, är förvirrad eller inte 

håller med om att det är en bra idé. Nästa nivå innebär att det är något djupare som ligger till 

grund för motståndet. Detta kan tillexempel bero på att man känner en förlorad kontroll, 

förlorad status eller att idén kommer innebära nya arbetskamrater. Tredje nivån innebär 

motstånd till idén av mer personliga skäl, exempelvis kön eller religion. Ett ytterligare 

exempel på vad som kan vara anledningen till att något inte ändras är rutiner, det vill säga alla 



Alice Karlsson                      Budget som styrmedel? 
Gabrielle Axelsson    

22 
 

dagliga och förutsägbara beteendemönster som finns i en organisation (Nelson & Winter, 

1982). Nelson och Winter (1982) menar att rutiner är en sak som hämmar flexibiliteten hos 

organisationer och därmed gör det svårare för dem att anpassa sig till en föränderlig omvärld. 

Författarna menar vidare att rutinerna finns i organisationens minne och är en viktig lagring 

av kunskap för organisationen. Merchant och Van der Stede (2007) anser att oavsett om 

budgeten har utsatts för en del kritik så används den mycket i olika typer av verksamheter, 

den är värdefull i arbetet med att samordna och motivera de anställda. En ytterligare påverkan 

kan vara den så kallade kognitiva organisationsteorin (Hellgren & Löwstedt, 1997). Hellgren 

och Löwstedt (1997) kom fram till att människan, som beslutsfattare, inte alltid är rationell 

utan istället leds av sina kognitiva kartor, det vill säga föreställningar om situationen, och 

söker information som bekräftar, snarare än kritiserar, dessa föreställningar. 

 

Vad gäller strategiskt beslutsfattande hävdar Hellgren och Löwstedt (1997) att i tidigt skede 

gör beslutsfattarna en första bedömning, sedan är det vanligt att de söker information som 

bekräftar denna, snarare än tvärtom. Detta gör att även när ytterligare information inhämtats 

görs inte de anpassningar som hade behövts. Ledarna kan, när de möts av kritik istället bli 

mer engagerade i sina tidigare bedömningar och beslut och när beräknat utfall och verkligt 

inte överensstämmer kan problemet förminskas och strategiska beslut kanske inte förändras. 

3.4 Styra utan eller komplettera budgeten 
Bourmistrov och Kaarbøe, (2013) menar att även om det är länge sedan Wallander 

introducerade den budgetlösa styrningen i Handelsbanken är fortfarande en fråga hur dessa 

metoder har hjälpt organisationerna att bättre kunna hantera osäkerhet i omgivningen. De kom 

fram till att genom att implementera budgetlös styrning hos organisationerna ändrade det 

deras tankesätt genom att tänka mer utanför ramarna och på så sätt berikade deras 

beslutsfattande. (Bourmistrov och Kaarbøe, 2013) När organisationer styr sin verksamhet utan 

budget förbättras kommunikationen mellan chefer på olika nivåer i organisationen och 

organisationens avdelningar blir även mer beroende av varandra. (Østergren och Stensaker 

2011)   

 
3.4.1 Decentralisering  

Decentralisering är en förutsättning för organisationer att kunna styra utan budget, menar 

Wallander (1995).  
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Konkurrensen sätter krav på anpassning och förbättring i organisationen.  

För att de anställda ska veta om de gör bättre ifrån sig behöver de få information om vad som 

görs just nu och vilka kostnader och intäkter det medför, denna information till de anställda 

behöver bara röra de delar av organisationen som individen själv kan påverka. Anledningen 

till att informationen ska nå de anställda är att det är de som ska läsa signalerna och agera 

därefter, varför olika ”profit centers” blivit populära, enligt Wallander (1995). Genom tydliga 

fördelningar i verksamheten blir det också tydligt vem som kan påverka vilka resultat, vilket i 

detta resonemang är viktigt annars görs inget åt eventuella problem. (Wallander, 1995) 

Wallander (1995) och Hope och Fraser (2003b) förespråkar en ökad decentralisering när det 

gäller beslutsfattande inom en organisation. Organisationer har alltid fördelat beslutsfattandet 

inom budgetering men det har varit väldigt kontrollerat från ledningen (Hope & Fraser, 

2003b). Hope och Fraser menar vidare att även tidigare forskning har visat att 

medbestämmande är viktigt och att det bidrar till nöjdare medarbetare. Genom att 

decentralisera en organisation förflyttas beslutsfattande från högsta ledningen till personer ute 

i organisationen (Hope & Fraser, 2003b). Decentraliseringen ska ske på ett sådant sätt att de 

ute i organisationen har tillgång till alla de mål, värderingar och annan information som de 

behöver för att kunna fatta beslut Decentraliseringen kommer i sin tur leda till att dessa 

personer blir mer motiverade i sin yrkesroll. (Hope & Fraser, 2003b) Wallander (1995) menar 

att det är viktigt att en gemensam filosofi genomsyrar hela organisationen så att alla beslut tas 

i gemensam riktning. Filosofin ska vara ett uttryck för de principer och föreställningar som 

ledningen har om verksamheten och framtiden. (Wallander, 1995) Det organisatoriska 

lärandet påverkas, enligt Hellgren och Löwstedt (1997), av huruvida en organisation är 

centraliserad eller decentraliserad. En decentraliserad organisation ger möjligheter och 

möjligtvis påbjuder förändringar i verksamheten och tillhörande antaganden medan en 

centraliserad organisation förstärker det som redan är (Hellgren & Löwstedt, 1997). 

Chenhall (2003) hänvisar till Merchant (1981) och Bruns och Waterhouse (1975) och menar 

på det motsatta när det gäller decentraliserade organisationer. Detta genom att när en 

organisation har en decentraliserad organisationsstruktur har de mer fokus på formella 

styrmedel, såsom budget.  

Även Daum (2002) förespråkar en decentraliserad organisation för att kunna styra utan 

budget. Utan budget kan organisationerna enligt Daum lättare reagera på händelser i den 
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externa miljön. Han ger även riktlinjer för hur ledare i sådana organisationer skall vara. Han 

anser att ledare för budgetlösa organisationer skall: 

 Motivera sin personal genom att utmana dem, ge dem ansvar, ge dem belöningar samt 

ge dem riktlinjer 

 Ge lägre chefer tillåtelse att agera och ta beslut 

 Fokusera på kunden, inte bara på budgeten 

 Fokusera på att skapa ett arbetsklimat där fokus är att vara bättre än konkurrenterna 

(Daum, 2002) 

3.4.2 Prognoser 

Prognostisering beskrivs av Wallander (1999) som att försöka förutse vad som ska ske i 

framtiden. Prognoser är utfallsberäkningar och behöver, till skillnad från budget, inte 

innehålla en handlingsplan, prognoser ger heller inte samma betoning av ansvarsfördelning 

(Arwidi, 2005). Sharma (2002) anser att prognoser bör användas mer frekvent när 

omgivningen på något sätt är osäker. Detta för att kommunicera ny och uppdaterad 

budgetinformation och på så sätt kunna vara konkurrenskraftiga och kontrollera eventuella 

svårigheter, innan de blir för svårhanterliga. Penner (2011) är istället skeptisk mot 

prognoserna med tanke på att han menar att de sällan stämmer överens med verkligheten och 

även Wallander (1995) ser prognoser som negativa, då det är svårt att förutspå vad som 

kommer att ske i framtiden. Prognoser kan användas vid budgetuppföljningen, som 

komplement till eller som ersättning av den fasta budgeten (Ax, Johansson & Kullvén, 2009). 

Även utan budget kan prognoser vara användbara men de tas ofta fram genom uppskattningar 

(Andersson, 1997). Akten, Giordano och Scheiffele (2009) rekommenderar rullande 

prognoser för 12-18 månader för att undanröja de problem som uppstår när prognoser ställs 

kvartalsvis. Vid användning av rullande prognoser kan ledningen tillsammans med 

avdelningscheferna följa upp glappen mellan prognos och utfall oftare och därmed diskutera 

möjliga åtgärder. (Akten, Giordano & Scheiffele, 2009) 

3.4.3 Flexibla budgetmetoder 

Det finns budgetmetoder som anses vara mer flexibla än den fasta och dessa förerspråkas när 

organisationens omgivning på något sätt är osäker. (Haka & Krishnan, 2005; Akten, Giordano 

& Scheiffele, 2009; Ekholm & Wallin, 2011).  Exempel på detta kan vara en reviderad budget 
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vilket innebär en budget som kan revideras utefter nya förutsättningar och därmed göras om 

för resterande del av budgetperioden. (Bergstrand & Olve, 1996).  

 

I vilken mån offentliga organisationer är redo att använda sig av mer flexibla budgetmetoder 

har undersökts av McCarthy och Lane (2009). De kom fram till att de offentliga 

organisationerna de undersökte var missnöjda med sin budgetprocess men detta var inte en 

tillräcklig anledning för att byta ut den nuvarande budgeten mot mer flexibla budgetmetoder. 

De offentliga organisationerna hade dock påbörjat sin väg mot mer flexibla förhållningssätt i 

sin budgetering genom vissa inslag av diverse reformer, såsom att få ett ökat kundfokus samt 

att de lät personal på lägre nivåer inom organisationen få mer kontroll, istället för att all 

kontroll ska komma uppifrån. Dessa organisationer har dock varit dåliga med att 

implementera detta i verksamheten och detta berodde på att högre instanser inte var så 

intresserade av att släppa kontrollen. 

3.4.4 BBRT:s 12 principer för budgetlös styrning 

Beyond Budgeting Round Table (BBRT) är en internationell forskarsammansättning som 

startades av Jeremy Hope och Robin Fraser 1997. BBRT tog fram en modell som alternativ 

till den traditionella budgeten.  

 

Libby och Lindsay (2003) beskriver några av principerna som dessa forskare har kommit 

fram till. Först och främst förespråkar de kortsiktiga mål som är baserade på olika typer av 

riktmärken istället för långsiktiga mål. Dessa riktmärken kan antingen vara baserade på 

föregående års resultat eller olika parametrar i omvärlden. Vidare förespråkas att det skapas 

en medvetenhet om organisationens strategi, inom alla dess delar, och att de på lägre nivå ges 

utrymme att anpassa taktiken efter hur omvärlden förändras för att nå de strategiska målen. 

BBRT:s principer förespråkar även rullande prognoser för att identifiera större förändringar, 

det betonas då att dessa inte har något att göra med prestationsmålsättningar och utvärdering. 

Deras approach innebär också att den centrala koordineringen slopas och istället styrs utifrån 

de enheter som har mest kontakt med kunderna för att stärka att organisationen sätter kunden 

och dess efterfrågan i fokus. Internt arbetar de olika avdelningarna med varandra genom en 

form av serviceavtal, vanligtvis med marknadspriser för tjänsterna som utförs. 

Avdelningscheferna ges möjlighet att reagera på möjligheter och hot och på detta vis 

kontrolleras organisationen genom upplägget av utmanande strategier, internprissättning och 

ett utsatt intervall av KPI (Key Performance Indicator) inom vilket avdelningar bör hålla sig. 
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Detta system håller dem även ansvariga för kostnader med hjälp av rörliga medeltal. För att 

de på lägre nivå ska kunna ta bra beslut behöver de också få bra information, till exempel 

bestående av uppföljning i KPI och benchmarking. På detta sätt har de fått strategierna att 

arbeta utefter, resurserna att handla och informationen för att kunna ta beslut. Vad gäller 

incitamentssystem framhäver de en mindre kollektiv belöning som motiverar många och ökar 

samarbete och delning av information istället för stora personliga belöningar på managernivå. 

Målet bör inte heller vara ett kontrakt satt på förhand, till exempel i form av försäljning i X 

antal kronor, utan rekommendationen är att basera målet på benchmarking vars värden också 

påverkas av den yttre miljön vilket gör att medarbetarna inte belönas bara för att de externa 

omständigheterna spelade dem i händerna.  

 

BBRT förespråkar alltså att överge den traditionella budgeten. (Libby & Lindsay, 2003) 

Ekholm & Wallins (2000) studie visar dock att organisationer inte är redo att överge den 

traditionella budgeten utan att de istället vill komplettera med mer flexibla metoder. 

 

Enligt Wallander (1995) användes det kommunicerande syftet ofta som argument till 

budgetens fördel. Wallander påpekar då att ett budgetlöst system istället skulle innebära att 

man kommunicerar kortare fast oftare, och att det kan vara bra att ha fasta procedurer och inte 

skjuta upp kommunikationen tills problemen redan har uppstått utan att istället diskutera 

preventivt. 

3.5 Strategi och konkurrensfördelar 
Organisationens strategi, som bland annat ska leda till konkurrensfördelar, är enligt Merchant 

och Van der Stede (2007) en påverkande faktor gällande hur organisationen bäst sköter sin 

ekonomistyrning. Gröhn (2011) ser inga samband mellan styrmedlet budgetering och 

organisationens strategi. Grönroos (2008) beskriver fyra strategiska perspektiv som 

organisationer kan använda sig av när de definierar sina konkurrensfördelar.  

 

Enligt Peter (2014) är det förvisso viktigt att organisationer håller sin budget, men det kanske 

är ännu viktigare att ha en plan för hur det ska göras. Planering för att nå organisationens mål 

kan ses som organisationens strategier. Peter (2014) anser vidare att organisationen måste 

lägga upp en plan för vilka aktiviteter organisationen måste göra för att kunna hålla budgeten 

och även för hur organisationernas kostnader ska hanteras.  
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Todd (1977) anser att en organisations ekonomistyrning måste kopplas ihop med dess struktur 

och strategi och detta för att kunna svara på frågan ”vad försöker vi göra?” (Todd, 1977, 

s.67). Han ser denna koppling som en grundförutsättning för att organisationen sedan ska 

kunna definiera sina arbetsmål.  

 

Østergren och Stensaker (2011) menar att budgetlös styrning är ett av de 

ekonomistyrningssätt som framstår som starkare kopplade till strategin. 

 

Nedan förklaras Grönroos (2008) strategiska perspektiv för konkurrens. Det första 

perspektivet är ett kärnproduktsperspektiv som innebär att det är organisationens 

huvudsakliga produkt eller tjänst som ger dem konkurrensfördelar och därmed ger kunden 

värde. Andra tjänster som organisationen erbjuder kan vara viktiga, men det är inte dessa det 

läggs fokus på. När organisationer tillämpar detta perspektiv innehar deras huvudsakliga 

produkt eller tjänst högsta kvalitet. (Grönroos, 2008) 

 

Det andra perspektivet är det så kallade prisperspektivet, här är ett lågt pris viktigt för 

organisationens konkurrensfördelar. Inom detta perspektiv anses priset kunna höja värdet för 

kunden och det är organisationens låga pris som gör dem unika. (Grönroos, 2008)  

 

Nästa perspektiv, imageperspektivet, innebär att organisationen använder sig av 

marknadskommunikation, exempelvis reklam, för att på så sätt stödja värdet av 

kärnprodukten. Detta perspektiv innebär dock att organisationen måste ha en kärnprodukt som 

i grunden ses som tilltalande och praktisk för att kunna skapa dessa tilläggsvärden via 

marknadskommunikation. Det är också viktigt att organisationen har tillräckligt med pengar 

att lägga på marknadskommunikationen för att kunna hålla upp värdet på erbjudandet. Om 

marknadskommunikationen avtar finns det risk att organisationens erbjudande förlorar sin 

popularitet och andra organisationer, som har mer pengar att lägga på 

marknadskommunikation, tar över marknaden. (Grönroos, 2008)     

 

Det sista perspektivet kallas för serviceperspektivet och det innebär att organisationen 

levererar ett så kallat totalerbjudande. Detta innebär att värdet av kärnprodukten förstärks 

genom att fokus även läggs på andra delar av kundrelationen, såsom information och 

personligt bemötande. Organisationens totalerbjudande blir således denna kombination av 

kärnprodukten och de kompletterande tjänsterna. Inom detta perspektiv anses inte 



Alice Karlsson                      Budget som styrmedel? 
Gabrielle Axelsson    

28 
 

kärnprodukten räcka för att skilja organisationerna från konkurrenterna och dessa tjänster är 

därmed tillägg för att organisationen ska kunna ha konkurrensfördelar. (Grönroos, 2008) 
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4. Skolornas syn på ekonomistyrning 
I detta kapitel presenteras en sammanfattning av de intervjuer som utfördes som grund för 

denna studie. Intervjuerna på de olika skolorna presenteras tillsammans under samma 

huvudrubriker som i teoriavsnittet och kapitlet avslutas med en matris som sammanfattar 

empirin. 

4.1 Budget som styrverktyg 
Av de fem grundskolorna i länet som vi intervjuade använde sig fyra av dem av budget för att 

styra sin verksamhet, medan den femte istället använde prognosstyrning. Till en början 

redovisas processerna i de skolor som använde sig av budget och prognosstyrningen tas upp 

senare i kapitlet under ”prognoser”. 

4.1.1. Budgetprocessen på de olika skolorna 

Respondenten på friskola 2 berättar om deras budgetprocess. Det är hen och tre andra 

personer som ingår i skolan ledning och två av dessa fyra har rektorsutbildning. Hen berättar 

att budgetarbetet är annorlunda nu jämfört med hur det var vid uppstarten av skolan då de 

under de första åren var mycket ”petigare” med budgeten än vad de är nu när friskolan är mer 

etablerad och har mer pengar att röra sig med. Detta innebar att i början ville de göra allt, och 

lite till, för att få eleverna att stanna på just deras skola medan det nu finns spelrum att släppa 

de elever som inte känner att skolans profil och värderingar passar just dem, till förmån för 

andra. Nu är det kö in på skolan men i några av årskurserna finns det utrymme för ytterligare 

elever. I budgetarbetet är det rektorn som tillsammans med biträdande rektor är aktiva och 

genomför hela budgetarbetet tillsammans, därefter presenteras budgeten för verksamhetens 

övriga ägare. 

 
När budgeten tas fram görs först en huvudbudget som sedan delas upp i ett flertal olika delar 

varav några blir till arbetslagens förfogande. Föregående års budget ligger ofta till grund för 

budgeten men de tar också hänsyn till om förändringar behöver göras. Förändringar kan ske 

även under året om till exempel arbetslagen tar upp diskussionen att de pengar de fått inte 

kommer att räcka, eller om det framkommer att ett större inköp behöver göras, så tar 

ledningen hänsyn till detta och budgeten kan revideras, även om det oftast inte görs några 

stora revideringar. 
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Uppföljning görs vid bokslutet men kontroll av balans och resultat görs varje månad. Under 

hösten ser de efter vad mer de har planerat göra och uppföljningar görs med arbetslagen så att 

de har resurser som räcker året ut. 

 

På kommunal skola 1 tas det fram en preliminär budget i november, några månader innan 

budgeten träder i kraft. Denna är till stor del baserat på föregående års budget och den nya 

informationen om intäkterna som kommunen bistår med. Respondenten berättar att 

arbetslagen på skolan får ut mindre verksamhetsbudgetar som ska användas till exempelvis 

läromedel. Respondenten berättar att de i organisationen vill ha ett särskilt kapital för 

utveckling vilket de ibland försöker lösgöra resurser till och då får personalen chans att 

komma med förslag till utveckling. Respondenten nämner också under intervjun att skolan 

betalar en form av marknadspriser för skolmaten till kommunens serviceförvaltning. 

 

När det gäller kommunal skola 2 börjar budgetarbetet på skolan i november och fortgår till 

februari. Det är respondenten som tillsammans med rektorn står för budgetarbetet. 

Respondenten tar fram förslag och lägger in budgeten i systemet medan rektorn beslutar hur 

budgeten ska se ut, de har också en del kontakt med controllers på kommunen. Om skolan har 

gjort underskott tidigare år så fördelas det ut som ett avdrag på intäkterna under 

nästkommande tre år. Har man istället gjort ett överskott tidigare år får man med sig det som 

en ”extraintäkt” de nästkommande två åren. Skolan använder prognoser gällande elevantal för 

att budgetera. I dessa kan rektorn se hur många barn som är födda olika år och därmed hur 

många som kan tänkas börja på skolan. Respondenten nämner också att man på skolan 

använder föregående års utfall som bas för den kommande budgeten. På kommunal skola 2 

delas skolans resurser upp i olika delbudetar, några mindre av dessa är arbetslagsbudgetar. 

Kravet på skolans budget är att de ska gå plus minus noll och ibland kan det vara en utmaning 

som de försöker lösa under året, genom att titta på uppföljningar och prognoser och 

därigenom se hur kostnaderna skulle kunna minska. Skulle det vid årets slut vara ett negativt 

resultat ger det avdrag på intäkterna fördelat på de tre följande åren. Respondenten på 

kommunal skola 2 följer upp skolans budget varje månad och rapporterar sedan till rektorerna 

hur skolan ligger till i förhållande till budgeten 

 

På kommunal skola 3 är det respondenten som tillsammans med rektorerna sköter arbetet med 

skolans budget. Det är två centralt placerade controllers på förvaltningen som ger 

förutsättningarna för budgetarbetet och detta innefattar exempelvis storleken på skolpengen. 
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Rektorn deltar i arbetet för att det är denne som är ansvarig för verksamheten och därmed 

fördelar ut de resurser som verksamheten blir tilldelad. När kommunal skola 3 budgeterar 

berättar respondenten att skolan har speciella budgetmallar de utgår från, det vill säga att 

upplägget ser i stort sett likadant ut år efter år. Även här är målet att gå plus minus noll och 

resurserna fördelas ut på olika kostnadsbudgetar. 

 

När det gäller uppföljning av budget berättar respondenten på kommunal skola 3 att de brukar 

följa upp budgeten varje månad, men att uppföljningen är viktigare vissa månader än andra 

eftersom fyra uppföljningar om året skickas in till förvaltningen. Vid uppföljningen utreds 

avvikelser och rektorerna bestämmer sedan om någonting måste göras på grund av de 

avvikelser som har uppkommit. 

 

Kommunal skola 3 uppger att de inte har möjlighet att ha någon buffert för oförutsedda 

förändringar i elevantalet som påverkar de anslag de får från kommunen. Sådana förändringar 

kan vara svåra att handskas med och de får i den mån det är möjligt justera i organisationen 

under året när sådant sker.  

4.1.2 Budgetens syften 

Under intervjun med friskola 2 tas det upp tre exempel på syften som budgeten kan ha, det 

planerande, det kommunicerande och det kontrollerande och flera utav dessa känns igen av 

respondenten. Respondenten upplevde inte att budgeten användes för att kommunicera, inte 

mer än att ledningen kommunicerar huruvida skolan har råd att ta in extra personal eller inte. 

Hen uttryckte också att budgeten var mer intern för ledningen, och ägarna i organisationen, 

däremot hur det kommuniceras runt budgeten inom arbetslagen kan inte respondenten svara 

på. Det planerande syftet tycker sig respondenten se i att när arbetslagen får sina pengar 

tilldelade så måste de planera och se vad de vill göra med dessa resurser och om de kommer 

räcka till. Hen upplever också att deras sätt uppfyller ett kontrollerande syfte då ledningen 

likväl som arbetslagen gör uppföljningar. Administratören sammanställer balans- och 

resultatuppställningar varje månad. 

 

Respondenten på kommunal skola 1 bekräftar att budgeten har ett planerande syfte då hen 

anser att det är det som budgeten är till för. Respondenten menar att budgeten kan ha ett mer 

kommunicerande syfte om det rör sig om en större privat organisation, där mål kan 

kommuniceras ut genom budgetprocessen, men hen anser ändå att budgeten kan vara 
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kommunicerande i deras verksamhet. Detta för att ledningen kommunicerar ut vilka intäkter 

de får till arbetslagen och det sker även en kommunikation mellan dessa parter om arbetslagen 

exempelvis har för lite pengar för att klara av sin verksamhet. Hen berättar också att de olika 

arbetslagen när de ska på utflykt med eleverna kan boka bussar gemensamt och därmed sker 

kommunikation mellan arbetslagen. Slutligen när det gäller det kontrollerande syftet anser 

respondenten att den är det på det sätt att ledningen kan kontrollera arbetslagen genom att 

göra kvartal- och tertialbokslut. Ledningen kan exempelvis ifrågasätta hur arbetslagen har 

tänkt att pengarna ska räcka hela året när de exempelvis har gjort av med stora delar av 

budgeten under första kvartalet. 

 

En av respondenterna på kommunal skola 2 uttalar att budgeten har ett kommunicerande och 

ett kontrollerande syfte i deras verksamhet. Budgeten i kommunal verksamhet är central och 

används främst till att kontrollera kostnaderna och vilken omsättning som behövs för att klara 

verksamheten. Hen ser även ett planerande syfte med budgeten då skolan behöver planera hur 

mycket personal som behövs för att klara verksamheten med de intäkter som finns. 

 

En av respondenterna på kommunal skola 3 uttalar att budgeten både kan ha ett planerande, 

kommunicerande och kontrollerande syfte. Hen anser att budgeten är planerande eftersom den 

används för att planera för att nå målen som finns med verksamheten. De medel skolan har till 

sitt förfogande fördelas så att verksamheten ska bli så bra som möjligt. Budgeten har ett 

kommunicerande syfte då förra årets budget ligger till grund för kommande års budget, dock 

så justeras den nya budgeten vid eventuella förändringar som till exempel förändringar i 

organisationen, förändring av prioriterad verksamhet, nytillkomna medel alternativt borttagna 

medel. Slutligen anser respondenten att budgeten har ett kontrollerande syfte i och med att 

den används för att stämma av verksamheten under året för att se hur skolan ligger till 

ekonomiskt och om man behöver vidta några åtgärder. 

4.2 Kritik mot budgeten 
Respondenten på kommunal skola 1 beskriver för- och nackdelar med budgeten. Hen anser att 

fördelen med budgeten är att man måste ha den för att det är styrsystemet som styr hela 

verksamheten. Nackdelen som respondenten beskriver är att intäkterna från kommunen kan 

förändras och det skapar då en osäkerhet för dem när de ska göra budgeten. 
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När det gäller budgetkritik i litteraturen håller respondenten på kommunal skola 1 med om att 

budgeten tar väldigt mycket tid under året. Det blir dyrt när det tar mycket tid sett till det 

sammanlagda antalet timmar som personalen lägger på olika delar i budgetprocessen. 

Respondenten tycker inte att den årliga budgeten hämmar kreativitet, kreativitet skapas när 

man hela tiden måste komma på och hitta lösningar inom ramen. Respondenten menar också 

att man kan göra det svårt att vara kreativ om man får ut ”konstiga budgetar” till arbetslagen i 

verksamheten. När det gäller kritiken mot prognoser håller inte respondenten med författarna 

till teorin utan tycker att skolan har bra ”koll” genom att titta bakåt på vad som har hänt för att 

se hur det kommer se ut i framtiden, framförallt vad gäller prognoser för elevantal. Hen håller 

också med om att det i prognoser kan vara en gissning men en kvalificerad sådan då man tittat 

på hur det gått andra år. Manipulation av siffror för att nå målen i budgeten finner 

respondenten på kommunal skola 1 inte några exempel på från skolans värld. Det 

framkommer också att respondenten anser att om inte budgeten läggs upp ordentligt från 

början så kan det snabbt gå utför och ”slarv” är en typisk sak som kan ställa till det. 

 

En av respondentera på kommunal skola 2 beskrev för- och nackdelar med budgeten enligt 

följande; fördelarna är att budgeten är ett styrmedel över vilka intäkter och kostnader skolan 

kommer att ha. Då skolan behöver en viss mängd personal för att kunna driva verksamheten 

har de en kostnadsstyrd budget och budgeten blir då viktig för att se till att kostnaderna 

används kostnadseffektivt i förhållande till intäkterna. Respondenten nämner att trots detta så 

händer det att skolan inte lyckas med nollresultat, då intäkterna inte räcker för att täcka alla 

kostnader. En annan fördel med budget, som respondenten ser det, är att arbetslag och ämnen 

får en viss budget för hjälpmedel till undervisningen och på så sätt kan planera sin 

verksamhet.  

 

De nackdelar en av respondenterna på kommunal skola 2 ser med budgeten är att det tar lång 

tid innan den är färdig, den är tidskrävande, och till viss del är det omöjligt att göra en helt 

korrekt budget då den bygger på antaganden. En annan nackdel som hen ser med budgeten, är 

att ibland kan till exempel arbetslagens behov överskrida tilldelade medel, och då spräcks 

budgeten. 

 

Gällande litteraturens kritik av budget kan en av respondenterna på kommunal skola 2 förstå 

kritiken. Hen anser att vilken bransch (statlig, kommunal eller privat) den aktuella 

organisationen verkar i kan påverka hur väl kritiken stämmer in på organisationen. 
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Respondenten anser vidare att även om budgeten har sina nackdelar, och till viss del är en 

gissning, fyller den sin funktion. Detta för att den fungerar som styrmedel för att se vad man 

trodde vid årets början och sedan försöker man styra verksamheten så den uppnår de utsatta 

målen. Sedan kommer det alltid finnas avvikelser och förklaringar till varför man kanske 

överskred budgeten när året är slut. Budgeten kan dock inte vara det enda styrmedlet utan 

under året behöver man även göra prognoser för att se om man håller budget eller inte och 

eventuella förklaringar till det. 

 

En av respondenterna på kommunal skola 3 anger några för- och nackdelar med budgeten. 

Hen anser exempelvis att det är svårt att göra prognoser för vad som ska hända i framtiden 

men att det samtidigt är viktigt att ha budgeten som ram och utifrån denna kunna förklara vad 

avvikelserna beror på. Genom budgeten får skolan en uppfattning om verksamheten kan 

utökas eller måste ses över och eventuellt justeras i någon riktning. Respondenten på 

kommunal skola 3 gav inga vidare kommentarer på litteraturens kritik av budgeten. 

 

Respondenterna på friskola 1 uppger inga fördelar eller nackdelar med budget med anledning 

av att budget inte används i deras verksamhet och de menar att kritiken som litteraturen ställer 

till budget till viss del är rätt. Anledningen till att deras skola inte använder budget är att deras 

budgetår inte sammanfaller med kommunens. Detta gör det svårt att lägga en budget för deras 

verksamhetsår och en ytterligare anledning är att de känner sig så säkra på elevantalet att de 

inte behöver budgetera.   

 

På friskola 2 nämns som nackdel med budgeten att det är svårt att beräkna antal elever som 

ska komma och att det ser olika ut på hösten och våren. Att skolans budgetår som följer 

kalenderåret, på grund av utdelningen av kommunens bidrag inte överensstämmer med 

verksamhetsåret juli-juni, nämns även det som en nackdel men respondenten menar att det går 

ändå. Därefter lyfts fram att skolan inte är lika ”petiga” i sin budget eftersom de har ”så 

mycket pengar in nu för tiden” och det är därför de inte lägger ner så mycket tid på budgeten. 

Respondenten berättar att hen hört talas om organisationer som lägger ner massor med tid på 

budgeten men det anser inte hen att de gör på friskola 2, de vet sina ramar och vad som går till 

hyra och löner etcetera. Respondenten anser vidare att de fasta budgetarna hämmar kreativitet, 

och att skolan brukar revidera sin budget för att anpassa sig efter vad som händer. Dessutom 

lägger de upp tre olika varianter, en budget de tror mest på samt en budget för om de får 10 

elever mer, eller 10 färre. 
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 En annan förändring som kan ske är att kommunen bestämmer sig för att under året sänka det 

bidrag skolan får per elev och då får de börja om. Den sista punkten av kritiken från 

litteraturen som diskuteras känner inte respondenten till då de inte använder personliga 

belöningar knutna till budgeten. Om ett arbetslag har förbrukat sina pengar men det finns mer 

som de vill göra så får de komma till ledningen så kanske det går att lösa ändå, menar 

respondenten. Något som värderas högt är att arbetslagen upprätthåller skolans profil och 

värderingar. Det som skulle kunna premieras vid lönesättning är om anställda har genomfört 

ett speciellt bra projekt, som även ger något utåt för organisationen, detta beteende 

uppmuntras gärna av ledningen. Annars försöker ledningen kontrollera att de anställda inte 

har för stora löneskillnader, de försöker förhindra att någon som tjänat troget i flera år får 

lägre än de nyanställda. 

4.3 Styra utan eller komplettera budgeten 
4.3.1 Ansvarsfördelning 

Respondenterna på de kommunala skolorna och även på friskola 2 berättar att arbetslagen får 

ansvara för sina egna budgetar.  

 

Respondenten på kommunal skola 1 berättar att alla de 10 arbetslagen på skolan får en mindre 

verksamhetsbudget för läromedel, hantering av IT-frågor, studiebesök och liknande som de 

själva får ta ansvar för.  

 

Respondenten på kommunal skola 2 berättar att deras arbetslag blir tilldelade så kallade 

arbetslagsbudgetar. Dessa potter är av ledningen bestämda summor som ska gå till läromedel 

och liknande som arbetslagen själva får ansvara för och ibland kommer personal från 

arbetslagen och frågar hur mycket pengar som finns kvar i budgeten.  

 

Respondenten på kommunal skola 3 berättar att det finns en ansvarsfördelning när det gäller 

budgeten på deras skola. Ansvaret för en del av budgetarna är fördelat på arbetslag och lärare. 

För de lägre årskurserna är det arbetslagsfördelning för budgetarna, medan i de högre 

årskurserna har lärarna olika ämnesbudgetar som de ansvarar för istället. 

 

Respondenten på friskola 2 berättar att skolan använder sig av flera delbudgetar. Bland annat 

finns det fyra arbetslag som blir tilldelade summor beroende på det antal elever som tillhör 
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arbetslaget, dessa summor ska räcka till läromedel och förbrukningsmaterial. Arbetslagen har 

då ett eget budgetansvar och får anpassa sina budgetar om det kommer till eller försvinner 

elever. För att kontrollera sådana saker kan arbetslagen vända sig till verksamhetens 

administratör som sorterar organisationens fakturor efter vilka arbetslag som har gjort 

inköpen, samt hanterar bokföringen. Det är två stycken från varje arbetslag som gemensamt 

ansvarar för arbetslagets budget och dessa två ingår också i ledningsgruppen. 

Ledningsgruppen ordnar med en del praktiska saker och rektorerna bollar även idéer med 

denna angående satsningar som ligger utanför deras delbudgetar, som till exempel en större 

resa. Skolan har också uppföljningar individuellt för respektive arbetslag.  

 

I motsats till de andra skolorna har arbetslag med ansvarsfördelning uppger friskola 1 istället 

att de inte har någon ansvarsfördelning gällande ekonomin. 

4.3.2 Prognoser  

Prognoser används inom de kommunala skolorna som komplement till den fasta budgeten. 

Respondenten på kommunal skola 1 berättar om hur skolan använder prognoser i sitt arbete. 

Hen berättar att med tanke på att verksamhetsåret inte följer kalenderåret är det en hel del att 

tänka på men att de är vana vid att arbeta med prognoser och ta med sig kunskapen från 

föregående år. Hur prognosen tas fram beskrivs som att ledningen tittar på hur många barn i 

upptagningsområdet som är i rätt ålder för att börja i förskola och sedan tar de bort 10 % som 

förväntas flytta eller välja en annan skola. I de andra årskurserna stannar de flesta som har 

börjat på skolan. Respondenten reflekterar över vad som skulle kunna störa denna 

prognostisering som normalt sett ligger nära sanningen. Hen nämner att de har oroat sig en del 

över att elevantalet har växt så pass att det börjar bli trångt på skolan. Detta kan leda till att 

föräldrarna väljer att ta sina barn till en annan skola men att skolans goda rykte än så länge 

håller kvar eleverna. En av respondenterna på kommunal skola 2 förklarar att deras 

användning av prognoser kompletterar budgeten. Deras skola använder prognoser gällande 

elevantal när de ska budgetera. I dessa kan ledningen utläsa hur många barn som är födda 

olika år och därmed hur många som kan tänkas börja på skolan. Prognoser används även i 

uppföljande syfte. Respondenten på kommunal skola 1 berättar att skolan skickar in 

prognoser till kommunen under året och om de prognostiserar ett negativt resultat får de 

komma in till kommunen och redogöra för det. 
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Friskola 1 använder sig av prognosstyrning istället för budgetering. Skolan använde sig dock 

av budget under de första fem-sex åren av verksamheten. Respondenterna, varav en har 

utbildning i ekonomi på högre nivå, sköter skolans ekonomiska arbete, men det är bara en av 

respondenterna som tillsammans med andra delägare leder skolan. Uppföljningen av 

verksamheten sker genom jämförelse med hur det har varit tidigare. Hänsyn tas till om någon 

extra satsning är gjord som påverkar prognosen framöver. Om de ser några trender i 

kostnadsutvecklingen så kanske de exempelvis gör någon typ av förändring eller drar i 

”handbromsen”. Skolan har ett brutet räkenskapsår som går från första juli till sista juni 

eftersom de vill att räkenskapsåret ska följa läsåret. Respondenterna nämner dock att det gör 

det ”lite klurigt”, med tanke på att kommunens budgetår sammanfaller med kalenderår och att 

detta är en av anledningarna till varför de inte har någon budget. Det blir alltså svårt att lägga 

en budget för hela verksamhetsåret från första juli, då endast skolpengen för höstterminen är 

känd. Vårterminens skolpeng blir känd först i november-december. Vidare menar 

respondenten att de inte behöver göra någon budget med tanke på att de känner sig så säkra på 

elevantalet. De gör ett halvårsbokslut efter sex månader och sedan ett kvartalsbokslut efter nio 

månader. Ett exempel som respondenterna tog upp var att när de tar fram siffrorna för sista 

mars, då vet de exakt vilka intäkter de kommer få in under verksamhetsårets sista tre månader 

och sedan tittar de på om de har några engångskostnader. Därefter gör de en grov prognos på 

vad resultatet kommer ”landa på” vid verksamhetsårets slut. 

4.4 Strategi och konkurrensfördelar 
En av respondenterna på friskola 1 beskriver att det som gör deras utbildning unik, är att varje 

elev är unik och verksamheten anpassas därefter. Skolan skapar sitt varumärke genom att ha 

kvalitet i verksamheten och på så sätt få nöjda kunder. De är inte heller en sådan organisation 

som har avkastningskrav från ägarna. De tjänster som erbjuds, utöver ordinarie undervisning, 

är fritidsverksamhet. 

 

Respondenten på friskola 2 menar att skolan strategiska mål är att behålla den organisation de 

har idag, det vill säga att det börjar lika många elever som det slutar.  De vill också bli mer 

och mer etablerade i framtiden och de vill inte ”jaga elever”, utan eleverna ska komma till 

dem för att de tycker att skolan är bra. Skolan har därmed varit försiktig med så kallade 

”lockvaror”, exempelvis datorer, Ipads) eller diverse resor. Visst har de också resor, som de 

marknadsför, men de vill inte att det ska vara anledningen till att barnen börjar på skolan. Ett 

annat mål med deras verksamhet är att alla pengar som kommer in ska ut i verksamheten igen.  
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Det finns således inga pengar som tillfaller ägarna utöver lönen för de ägare som arbetar i 

organisationen. Respondenten reflekterar över att det kanske kan bli pengar över i framtiden, 

men skolan ser det som självklart att pengarna ska in i verksamheten. Skolan har en tydlig 

profil och respondenten understryker att det är viktigt att känna barnen. 

 

Vidare anser respondenten på friskola 2 att skolan skapar ett varumärke via den så kallade 

mun till mun-metoden som gör att fler får vetskap om att skolan finns. De arbetar också med 

att hålla skolans hemsida uppdaterad och kontaktar även tidningen när skolan håller 

aktiviteter utöver det vanliga. Skolans ledning tar hjälp av en coach för att stärka sitt 

varumärke och sin vision bland skolans personal. Skolans varumärke förmedlas sedan vidare 

genom barnens föräldrar. Skolan kommunicerar även sitt varumärke genom profilkläder till 

både elever och personal så att de ska synas.  

 

Friskola 2 erbjuder fritidsverksamhet vid sidan av utbildningen, men det ser respondenten inte 

som något utmärkande, med tanke på att mer eller mindre alla skolor har detta. Respondenten 

berättar också att de har läxhjälp, men det är ingenting hen påpekar direkt vid frågan om de 

erbjuder andra tjänster än deras utbildning.  

 

Ur intervjun på kommunal skola 1 framkommer det att förutom de statliga målen i läroplanen 

och de kommunala målen, som ofta är kopplade till budgeten, så har skolan även ”lokala 

bitar” som de lägger fokus på. I deras fall är det bland annat trygghet och arbetsro, 

språkutveckling och entreprenörskap. En del av dessa värdeord är inte nedskrivna men likväl 

är de spridda i organisationen och två gånger om året sker redovisningar för hur arbetslagen 

valt att närma sig målen, samt en mindre utvärdering. En del av de strategiska målen innebär 

satsningar på till exempel teknik, vilket måste tas med i budgeten, och på så sätt vävs de två 

områdena samman. 

 

Gällande hur utbildningen på kommunal skola 1 är unik menar respondenten att skolan ska 

utbilda efter läroplanen, precis som alla andra skolor. Respondenten menar dock att skolan 

vill att deras utbildning ska genomsyras av ett visst sätt att tänka, som hör ihop med skolans 

värderingar och profiler, och skolan har också flera aktiviteter för att främja dessa. Skolan vill 

att eleverna ska våga sätta sin kunskap i handling. Respondenten ger som exempel att 

eleverna uppträder med musiknummer på skolan och att de tycker det är roligt att få möjlighet 

göra det.  



Alice Karlsson                      Budget som styrmedel? 
Gabrielle Axelsson    

39 
 

 

Respondenten på kommunal skola 1 menar vidare att det är deras elever som är skolans 

marknadsförare. Om skolan har nöjda elever kan det bidra till att fler elever kommer till dem. 

Respondenten påpekar också att de har information för detta syfte på skolans hemsida och 

betonar även vikten av att ha trevlig personal på skolan. 

 

Gällande vilka tjänster kommunal skola 1 erbjuder, förutom sin utbildning, berättar 

respondenten att ibland har skolan föräldrakvällar där de tar upp intressanta ämnen, till 

exempel kost och mobbning. Hen berättar även att de erbjuder läxhjälp efter skoltid.     

 

En av respondenterna på kommunal skola 2 berättar att det övergripande målet på skolan är 

att deras elever ska ha full måluppfyllelse och med detta menar man att de ska klara minst 

betyget E i samtliga ämnen. Hen berättar även att de arbetar med inkludering i klassrummet, 

vilket innebär att de normalt har två lärare i klassrummet när det gäller undervisning i 

kärnämnen. Dessa mål används vid beslut i organisationen då exempelvis inköp av 

hjälpmedel, elevassistenter och extra resurser kopplas till elevernas måluppfyllelse. Målen 

spelar även roll i budgetarbetet med tanke på att alla elever är unika och om exempelvis en 

elev har fått en förändrad livssituation kan detta påverka dennes behov av stöd.  

 

Respondenten nämner inget speciellt som gör deras skola unik utan att det är mer skolans 

förutsättningar som spelar in. Kommunal skola 2 skapar sig ett varumärke genom att 

långsiktigt arbeta för att eleverna når sina uppsatta mål. Skolan arbetar efter värdeorden ”våga 

vilja veta” och respondenten menar vidare att skolan får alla elever att lyfta, vilket också kan 

ses som deras korta reklamslogan. Kommunal skola 2 erbjuder inga tjänster förutom 

utbildning för sina elever. 

 

En av respondenterna på kommunal skola 3 berättar om skolans strategier, hur de är unika, 

skapar sig ett varumärke, och om de erbjuder några andra tjänster förutom deras utbildning.  

 

När det gäller kommunal skola 3:s strategier betonade hen tre ord som de kallar för deras 

ledstjärnor. Dessa är; ”bemötande, relationer och kommunikation” och de betonas ömsesidigt 

mellan personal, elever och deras vårdnadshavare. Dessa strategier är, enligt respondenten, 

kända i organisationen och personalen återkommer till dem vid behov när de ska fatta beslut. 

Andra strategiska mål som de har är att de kompenserar elever för sådant som de inte har 
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möjlighet till på deras fritid eller sådant som är hinder för dem i deras inlärning. Dessa saker 

kan exempelvis vara simning, friluftsliv eller något för deras ”kulturella ryggsäck”. Skolan 

gör detta för att i den mån det är möjligt erbjuda en likvärdig skola, för elever med olika 

bakgrund och förutsättningar.  

 

Arbetet med att kompensera eleverna är en av de saker som respondenten på kommunal skola 

3 anser gör deras utbildning unik. En annan sak som även den bidrar till att göra skolan unik 

är medarbetarnas engagemang att skapa en trygg skola där elever med många olika typer av 

bakgrunder kan utvecklas. Respondenten menade vidare att deras skola gör mer än andra 

skolor för att överbrygga hinder. Hen nämner även att de har en kulturprofil med teater som 

de är kända för och denna innebär att eleverna får lära sig olika ämnen genom att arbeta 

estetiskt. 

 

Respondenten på kommunal skola 3 menar vidare att hur skolan skapar ett varumärke och det 

som utmärker den, förutom dess utbildning, är hur den syns i media. Respondenten använder 

själv sociala medier för att marknadsföra och lyfta skolans elever och skolans område. Hen 

berättar även att skolan gärna bjuder in media vid diverse positiva händelser.    

  

De tjänster som kommunal skola 3 erbjuder utanför sin ordinarie undervisning är läxhjälp och 

det finns även en fritidsgård på skolan. Skolan brukar också hjälpa till med förmedling av 

fritidsaktiviteter och hjälpa familjer att fylla i diverse blanketter. 

 

4.4.1 Oförutsedda händelser 

När det gäller hanteringen av oförutsedda händelser uppger respondenterna på friskola 1 att 

vid förlust av en elev resulterar det i att de går miste om en betydande summa pengar, i 

dagsläget mellan 50- och 70 000 kr, på ett läsår. De nämner att de har en buffert för om något 

oförutsett skulle ske, men eftersom de bara har ett visst antal platser tar de inte in fler elever 

än vad de har kapacitet till. De har en klass i varje årskurs och tar in efter det. Respondenterna 

säger sig ha marginaler så att en förlust av en enstaka elev inte skulle göra så mycket. Vad 

som däremot skulle påverka desto mer vore om det till exempel försvinner tio elever 

samtidigt, men det är inget de i dagsläget känner någon större oro inför. Respondenterna anser 

vidare att de vet hur mycket pengar de har att röra sig med under året. När de börjar 

verksamhetsåret vet de hur många elever de har, sedan när beslutet om skolpengen kommer i 
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november-december, då vet de ungefär hur mycket pengar de har att röra sig med under året. 

Självklart kan något avhopp göra så att de tappar en del av inkomsten men det tycks inte vara 

några problem i det stora hela. De räknar med att de kommer att få ungefär lika mycket 

pengar varje år, men de är ändå lite försiktiga. De kan inte ha kostnader som uppgår till alla 

intäkter, utan de måste ha en marginal för att kunna handskas med oförutsedda utgifter. 

Respondenterna anser vidare att de lever i en ”trygg värld”. De har historiskt sett inte haft 

några stora avhopp från skolan som har gjort att de har förlorat mycket pengar.       

 

På friskola 2 har skolan ingen särskild buffert utifall det till exempel börjar barn med extra 

behov. Skulle det vara så att det visar sig att elever behöver mer stöd än vad skolan upplever 

att de har möjlighet att erbjuda, så finns också alternativet att ge beskedet att eleven tyvärr 

inte kan erbjudas fortsatt skolgång på skolan.  

 

När det gäller händelser som kan ses som en osäkerhet diskuterar respondenten på kommunal 

skola 1 att det påverkar extra mycket om det kommer ett barn med särskilda behov som 

kräver extra resurser. Ett exempel kan vara ett barn som är handikappat på ett sätt som 

innebär att barnet behöver extra resurser eller om någon som har ADHD med svåra 

inlärningssvårigheter börjar. Ett sådant ökat behov av extra resurser tas det hänsyn till i 

budgeten, om det är känt att ett barn med extra behov kommer till skolan. Om den 

informationen saknas finns det ingen buffert för det i budgeten, men med erfarenhet så vet 

man att det ordnar sig, uppger respondenten. Hen påpekar också att det är en fördel att ha en 

stor organisation vilket innebär fler delar att ”spela med”. 

 

En av respondenterna på kommunal skola 2 ser förluster av elever som en potentiell 

oförutsägbar händelse som skulle påverka intäkterna. Detta är dock inget som har påverkat 

deras skola, och om det skulle hända, framställer respondenten det som att skolan inte har 

någon speciell beredskapsplan för att lösa det. 

 

En av respondenterna på kommunal skola 3 anser att händelser under året, som man inte har 

räknat med, kan vara svåra att handskas med. Rektorerna får i den mån det är möjligt försöka 

justera i organisationen under läsåret. De kan inte ha någon buffert för oförutsedda händelser 

eftersom det inte finns pengar att reservera för sådana situationer. 
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4.5 Sammanfattande matris 

 
Figur 1: Egenutvecklad matris som sammanfattar respondenternas åsikter från empiriavsnittet.  

 

Empirin som används för Grönroos (2008) modell sammanställs i figur 2 i analysavsnittet 

under rubriken strategi och konkurrens. 
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5. Analys av de olika skolornas ekonomistyrning 
För att uppnå syftet med studien kommer i detta kapitel de teorier som presenterades i kapitel 

3 kopplas samman med studiens empiriska material. Denna studie ämnar besvara följande 

forskningsfrågor, Vilken funktion fyller budgeten i grundskolornas verksamheter och hur nära 

är grundskolorna en budgetlös styrning? Vilka samband kan ses mellan skolornas strategier 

och deras ekonomistyrning?  

 

5.1 Budget som styrmedel? 
Studien visar att fyra av fem skolor använder sig av någon form av budget som styrmedel 

medan den femte skolan istället använder sig av prognosstyrning. Även om denna studie inte 

kan utgöra grund för någon större generalisering med tanke på antalet undersökta skolor så är 

budgeten det vanligaste styrmedlet hos de undersökta skolorna. Horngren, Noster och Datar 

(1997, hänvisad till i Prendergast, 2000) talar om budgeten som det vanligaste styrmedlet 

inom organisationer och även Merchant och Van der Stede (2007) ser budgeten som en ofta 

förekommande metod. Av de fyra budgetanvändande skolorna är det de tre kommunala som 

kan ses använda sig av en traditionell budget enligt definitionen fast, årlig budget (Hope & 

Fraser, 2003a) som baseras på föregående års budget (Joiner & Chapman, 1981). 

5.1.1. Budgetprocessen på de olika skolorna 

På kommunal skola 2 och 3 läggs budgeten med start i delbudgetar i likhet med när budgeten 

börjar längre ner i organisationen. Sedan läggs de ihop till en huvudbudget men med den 

skillnaden att de anställda inte är med och driver diskussionen om hur delbudgeten ska se ut i 

samband med att budgeten läggs. Andra skolor, som friskola 2 och kommunal skola 1 antydde 

att arbetslagen blir tilldelade pengar och detta kan då tyda på att en huvudbudget har 

framställts först som sedan fördelas till delbudgetar, varav en del som arbetslagen får fördela 

hur de vill. Oavsett var budgeten startar verkar skolorna ha ett väldigt lågt involverande av 

anställda i processen. Oavsett om processen startar med huvudbudget eller delbudgetar så är 

det ledningen som bestämmer vilket innebär att de anställda har en väldigt liten chans att 

påverka och engagera sig. (Ax, Johansson & Kullvén, 2009) Det som framkommit är att på 

friskola 2 har arbetslagen möjlighet att i viss mån diskutera om medlen inte räcker till det de 
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vill under året vilket ger viss möjlighet till påverkan som kan göra de anställda mer 

engagerade i sitt arbete. 

 

Enligt Seer (2000) är det viktigt att personalen får delta i diskussioner om vad som ska 

prioriteras i budgeten då det ofta är de som ser vilka resurser som används och som är mest 

effektiva. Seer (2000) menar också att även om sådan information kan komma fram under 

året är det troligare att personalen uttrycker vad de vill ha och vad som behövs i samband med 

att budgeten läggs. Under tiden budgeten läggs var det inga respondenter från skolorna som 

uppgav att de för diskussioner med arbetslagen. Respondenten på friskola 2 och kommunal 

skola 1 uppgav däremot att det kan framkomma diskussioner under året. Då friskola 2 

reviderar sin budget under året är deras budget mer tillgänglig för påverkan från lärare och 

arbetslag än andra skolors. När medarbetarnas inflytande begränsas på det sätt som verkar 

förekomma i flera av skolorna kan deras ansvarskännande och motivation påverkas negativt 

(Ax, Johansson & Kullvén 2009). Om friheten att själva fördela sina resurser är tillräckligt för 

att ge mer ansvarskännande och motivation är svårt att resonera kring utan intervjuer med 

anställda men det borde ändå vara så att arbetslagen på friskola 2 som har större inflytande 

hos ledningen är mer motiverade och ansvarskännande än de i övriga skolor. Det kan till 

exempel jämföras med friskola 1 som uppger att de inte har någon form av ansvarsfördelning. 

 

Uppföljning ar genomför alla skolorna, även den som inte använder budget. Teorin antyder att 

det finns möjligheter att budgeten blir bättre om organisationen utför uppföljningar 

(Economic Education Bulletin, 2010) vilket kan vara en bidragande faktor till den frekventa 

användningen av uppföljningar bland skolorna. Alla respondenter nämnde att arbetslagen 

kontrolleras med hjälp av uppföljningar och detta kan ses som ett tillvägagångssätt som kan 

komma att påverka arbetslagens kognitiva kartor, det vill säga deras föreställningar om 

verkligheten. (Hellgren & Löwstedt, 1997) Vid en uppföljning kan arbetslaget bli medvetna 

om en avvikelse och hur det borde vara istället, och denna medvetenhet påverkar troligen 

upplägget för nästföljande period. 

5.1.2 Budgetens syften 

Vid intervjuerna diskuterades olika syften som budgeten kan fylla hos olika organisationer. 

De fyra skolor som använde sig av budget kände igen sig i flera av de syften som påtalades. 

De syften som nämndes under intervjuerna var det planerande (De Waal, Hermkens-Janssen 
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& van der Ven, 2011; Charpentier, 1997), det kommunicerande och det kontrollerande. 

(Charpentier, 1997) 

 

Att använda budgeten i ett planerande syfte innebär att organisationen sätter upp ekonomiska 

mål och vägar för att nå dessa, samt för att de fördelar och prioriterar resurserna. (De Waal, 

Hermkens-Janssen & van der Ven, 2011; Charpentier (1997). Respondenterna på de 

kommunala skolorna värderade planeringsyftet högt då de på ett tydligt sätt framförde att det 

var det budgeten var till för. Med tanke på deras övertygelse om att budgeten är planerande 

kan detta ses som om budgeten är lite av en hörnsten i deras verksamhet. (Becker, Messner & 

Schäffer, 2009) En ”hörnsten i verksamheten” kan ses som en väl inarbetad rutin som 

personalen känner stor kontroll över, och då kan det vara svårt för organisationen att förändra 

en sådan sak eftersom det skulle kunna innebära en känsla av förlorad kontroll som inte alla 

människor är bekväma med. Respondenten på friskola 2 var inte lika tydlig med 

planeringssyftet då hen endast ansåg att budgeten var planerande för arbetslagen för att de ska 

planera vad de ska göra med de resurser de blir tilldelade från ledningen. Detta uttalande kan 

bero på att friskola 2 inte lägger ner så mycket tid på att budgetera, men det sker ändå en form 

av planering på ledningsnivå när de diskuterar vad som ska köpas in etcetera. Planeringen kan 

alltså sägas vara en stor del av budgetens funktion och då det läggs mer tyngd i de 

kommunala skolornas planerande syfte är det förståeligt att budgeten är en central och 

värderad del i arbetet och kan därför vara svår att byta ut. Att friskola 2 har lättare för att 

förändra sin planering är redan visat då de har ändrat den och gjort den mindre detaljerad. 

 

Att budgeten används för att kommunicera var endast något som de kommunalt ägda skolorna 

uttryckte. I budgetsammanhang kan kommunikation ske i organisationen när budgeten skall 

tas fram men ledningen ges även chans att genom budgeten kommunicera organisationens 

strategier till medarbetarna och medarbetarna kan komma med idéer och genom diskussioner 

lösa problem över avdelningsgränserna. (Charpentier, 1997; Ax, Johansson och Kullvén, 

2009) I de undersökta skolarna verkade kommunikationen i 

budgetsammanhang/ekonomistyrningssammanhang variera. I den skola där budget inte 

användes verkade inte mer kommunikation kring ekonomin förekomma i organisationen än 

mellan respondenterna och ytterligare delägare i skolan. Detta skiljer sig från de 

budgetanvändande skolorna med tanke på att på friskola 2 har arbetslagen möjlighet att 

erhålla en ökad budget under året. Då sker kommunikation i organisationen angående hur 

mycket som behövs, och även om det ska göras några nya inköp. Respondenterna på 



Alice Karlsson                      Budget som styrmedel? 
Gabrielle Axelsson    

46 
 

kommunal skola 1 nämnde kommunikation kring budgeten både i ledningen och med 

arbetslagen, och även på de resterande kommunala skolorna verkade kommunikationen ha en 

viktig roll i budgetsammanhang, då till exempel en av respondenterna på kommunal skola 3 

nämnde att de som en del i kommunen kommunicerar med controllers på central nivå 

angående budgetarbetet. Detta kan ses som positivt för att det ökar kunskapen i 

organisationen om dess mål, och hur personalen ska bidra för att organisationen ska nå 

budgeten. (Drury, 2004) Med tanke på att de flesta respondenterna på de kommunala skolorna 

uppgav att budgeten tar lång tid, är det inte förvånande att de även anser att det förekommer 

en hel del kommunikation i budgetsammanhang. När man kommunicerar med många 

gällande budgetarbetet är sannolikheten stor att det tar längre tid innan alla inblandade har fått 

en bra förståelse för arbetet och bidragit med sina åsikter. Ett stort fokus på kommunikation 

från ledningens sida ses som positivt enligt Doeleman, ten Have och Ahaus (2012) då detta 

leder till att ekonomistyrningen förstärks och även om organisationen styrs utan budget ses 

kommunikationen som värdefull då det är viktigt att kommunicera ofta inom organisationen 

för att förebygga problem. (Wallander, 1995) Huruvida skolornas ekonomistyrningar är 

stärkta av kommunikationen är svårt att avgöra med stor säkerhet, men med tanke på att de 

har ett väldigt formellt och starkt system kan man tänka sig att kommunikationen har bidragit 

till detta. Med tanke på att respondenterna kommunicerar om budgeten på många plan är de 

vana att kommunicera på detta vis, vilket även kan komma till nytta om organisationen skulle 

styras utan budget, då Wallander (1995) ser frekvent kommunikation som viktigt vid styrning 

utan budget. En annan aspekt på detta är att motivationen bland de anställda kan öka när 

ledningens kommunikation ger personalen tillfälle att delge ledningen sin förmåga och sitt 

intresse och därigenom känna en större motivation att arbeta hårdare. (Todd, 1977) Istället för 

budget förespråkas av en del författare en decentraliserad organisation och kommunikationen 

mellan ledningen och de anställda kan mycket väl vara grundförutsättningen för att en 

decentraliserad organisation ska leda till den motivationshöjning bland de anställda som 

Daum (2002) och Hope och Fraser (2003b) beskriver. Att det förhåller sig såhär bland 

skolorna är svårt att avgöra med tanke på att inga intervjuer har ägt rum med övrig personal, 

men det som kan sägas är i alla fall att det borde finnas förutsättningar för ökad motivation 

hos personalen. 

 

Vad gäller syftet för samordning av aktiviter mellan avdelningar som Charpentier (1997) 

behandlar, så är detta inte heller något som framgår i budgetprocesserna. Gällande kommunal 

skola 1 framgår det att det finns viss samordning mellan arbetslagen vid till exempel 



Alice Karlsson                      Budget som styrmedel? 
Gabrielle Axelsson    

47 
 

skolutflykter med gemensam transport. Enligt en undersökning av Østergren och Stensaker 

(2011) blir företagens avdelningar mer beroende av varandra vid budgetlös styrning. I 

skolorna kan redan ut läsas ett samarbete mellan avdelningar vilket kan leda till att ett ökat 

beroende av varandra i framtiden inte kommer att vara en sådan stor utmaning eftersom de 

har erfarenhet av hur samarbete med andra fungerar. Detta kan då leda till ett mindre 

motstånd mot ett ökat samarbete. (Lozano (2006) & Maurer (1996) (hänvisad till i Lozano, 

2006)   

 

Charpentier (1997) beskriver att organisationer som finaniseras av anslag kan se ett 

kontrollerande syfte med budgeten i sina verksamheter. Med tanke på att den största andelen 

skolor i detta land är finansierade på det här sättet blir detta intressant att titta på. Kontrollen 

förekom i samband med budgeten i alla de budgetanvändande skolorna. Under intervjuerna 

nämndes bland annat att kontrollera hur verksamheten ligger till i förhållande till budget och 

även kontrollera arbetslagen med hjälp av uppföljningar. De kommunala skolorna var även 

kontrollerade av kommunen med tanke på att de skickade in prognoser till kommunen och de 

fick även redovisa avvikande prognoser för kommunen. Friskolorna nämnde att en anledning 

till att de började använda flexibla metoder var att de inte var i behov av att kontrollera sin 

verksamhet lika mycket och därför kan ett samband ses mellan flexibla metoder och minskad 

kontroll. Det kontrollerande syftet kan också ses som kritiserat då Charpentier (1997) menar 

att det kan leda till manipulation av siffrorna, särskilt när budgeten är kopplad till 

prestationsmätning. Skolornas budgetar används inte i prestationsmätningssyfte vilket inte ger 

Charpentiers (1997) kritik mycket tyngd och därmed krävs ingen förändring av 

ekonomistyrningen av denna anledning. 

 

Fler syften med budgeten än de som diskuterades med respondenterna kunde utläsas hos 

skolorna. En upptäckt var att ansvarsfördelningen till arbetslagen som kunde ses hos de fyra 

skolor som använde budget kan syfta till olika saker.  Först och främst kan det ses som en 

kunskapsutveckling bland de anställda, då medarbetarna får mer kunskap om ekonomin 

kopplad till verksamheten. (Greve, 2011; Ax, Johansson & Kullvén, 2009). Även 

uppföljningen med arbetslagen på kommunal skola 1 kan ses utifrån detta syfte då det 

utvecklar kunskapen om ekonomiska samband i organisationen.  
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Respondenten på kommunal skola 1 säger: 

 

”Vår personals ekonomiska medvetenhet som hanterar de pengar de får ut … men 

om inte de hanterar sina saker så drar ju pengarna också iväg, och plötsligt så har 

ju de inga pengar och köpa grejer för, men de är jätteduktiga på det, med det är ju 

för att vi har satt agendan sedan många år tillbaka och det följs ju också upp, de 

följer upp det och har koll på det, tillsammans med intendenten då va så det inte 

drar iväg på något konto.” (Respondenten på kommunal skola 1) 

 

En av respondenterna på kommunal skola 2 uppger att:  

”Ibland kommer de och frågar hur mycket pengar de har kvar i sin pott.” (En av 

respondenterna på kommunal skola 2) 

 

Friskola 1 har ingen ansvarsfördelning och kan därför klassas till större grad som en 

centraliserad organisation än de andra skolorna. Det blir därför inte lika tydligt som hos de 

andra skolorna om de förmedlar kunskap om ekonomiska samband eller ej till sina 

medarbetare (Greve, 2011; Ax, Johansson & Kullvén, 2009). Att någon kunskapsutveckling 

inte kunde ses hos friskola 1 är inte särskilt förvånande med tanke på att en centraliserad 

organisation inte påbjuder förändringar vilket leder till att det organisatoriska lärandet 

påverkas negativt (Hellgren och Löwstedt 1997) och en del av detta lärande kan definieras 

som de anställdas kunskapsutveckling. 

 

Ett annat syfte som kan ses med ansvarsfördelningen är att den kan syfta till motivation. Detta 

framkom inte på ett tydligt sätt under intervjuerna och om respondenterna hade nämnt detta 

kunde trovärdigheten på den informationen ifrågasättas eftersom respondenterna endast 

ingick i skolans ledning/administration. En reflektion kan dock vara att arbetslagen blir mer 

motiverade när de får fördela ut sina pengar på egen hand och då kan en avsaknad av 

ansvarsfördelning leda till att personalens motivation minskar. (Hope & Fraser, 2003b) 

Ansvarsfördelningen visar på ett decentraliserat beslutsfattande hos skolorna vilket enligt 

Hope och Fraser (2003b) och Daum (2002) kan leda till att personalens motivation ökar. 

Graden av motivation som detta frambringar kan dock vara av varierande grad och detta beror 

på hur mycket utrymme det finns för personalen att använda sin kreativitet. Om budgeten är 

alldeles för optimistiskt lagd känner inte medarbetarna att de kan göra sitt arbete ordentligt 

(Greve, 2011) och då minskar motivationen och detta kan även ske om inte organisationen 
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upplevs stötta kreativa idéer. (Choi, Anderson & Veillette, 2009) Detta kan även ses ur en 

annan synvinel då respondenten på kommunal skola 1 menar att personalen får utlopp för sin 

kreativitet när de utmanas att arbeta inom de ekonomiska ramarna men för detta ska ske är det 

viktigt att ledningen funderar på hur optimistiska de kan vara när de lägger budgeten. Bäst 

förutsättningar för motivation och även kreativitet kan ses hos friskola 2, där personalen vet 

att de har möjlighet att få mer pengar under året om det skulle behövas. 

 

Det kan utläsas att budgeten kan ha många olika syften inom verksamheterna vilket betyder 

att budgeten har en viktig funktion inom dessa verksamheter. Att ha många olika budgetsyften 

kan enligt Bourne (2005) vara negativt med tanke på att en budget som används i flera syften 

kan ställa till svårigheter för organisationen. Detta för att syften kan vara motstridiga, 

(Lindvall, 2011) då till exempel planering och motivation kan förespråka helt olika saker 

(Drury, 2004). Detta är dock ingenting som upplevs som ett problem hos de 

budgetanvändande skolorna, dels för att detta inte uttrycks men det kunde inte heller 

definieras något i deras verksamheter som skulle tyda på detta. Ett potentiellt problem skulle 

vara om arbetslagen skulle känna att de blir för kontrollerade av ledningen, då kan de tappa 

motivationen till att hålla budgeten. Belöningar och prestationsmätning kopplat till budgetens 

utfall så som Henderson (2003) menar används inte i de undersökta skolorna eller på 

kommunal nivå vilket gör att ingen press sätts på de anställda att manipulera redovisningen 

för att det ska se bra ut. (Hope & Fraser, 2003b). Detta eliminerar denna negativa påverkan på 

budgeten vilket innebär att det inte finns fog för denna budgetkritik hos dessa skolor.  

  

De syften som har diskuterats i detta avsnitt har både varit moderna och traditionella 

(Lindvall, 2011) vilket innebär att det inte går att definiera vilken typ av budgetsyften som är 

mest frekventa idag.  

5.2 Kritik mot budgeten  
Med tanke på att respondenterna kunde definiera flertalet syften med budgeten och även att 

ytterligare budgetsyften kunde ses i deras verksamheter blir det intressant att se hur 

respondenterna förhåller sig till litteraturens kritik av budgeten. 
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Litteraturens kritik av budget 

 Fast budget hämmar kreativitet och snabba gensvar. Gör det svårt att reagera på en 
föränderlig omgivning  

 Budgetering kräver för mycket arbete och är för dyrt  
 Budgetering är en gissningslek över vad som kommer hända i framtiden. Budgetar 

baseras ofta på prognoser och de är baserade på vad organisationen har upplevt, det är 
således svårt att prognostisera vad som ska hända i framtiden. 

Figur 2: Egen sammanfattning av litteraturens kritik från teoriavsnittet 
 
 
Trots att skolorna använder sig av budget kunde respondenterna definiera vissa nackdelar med 

budgeten som stämde överrens med den kritik som litteraturen visar gällande budget. En del 

svar på denna fråga var knapphändiga vilket innebär att åsikter från vissa respondenter 

saknas. Detta kan bero på att de inte har reflekterat över dessa saker innan och inte hade några 

åsikter i fallet eller helt enkelt brist på tid att besvara frågorna. Att inte ha reflekterat över 

dessa saker innan kan i sin tur bero på rutiner inom organisationerna. Inbitna rutiner kan 

hämma flexibiliteten i tanken angående alternativa angreppssätt och därmed vara en 

förklaring till varför respondenterna får svårt att relatera till saker som motsäger rutinerna. 

(Nelson & Winter, 1982) En ytterligare anledning som kan spela in i denna avsaknad av svar 

är det strategiska beslutsfattandet som Hellgren och Löwstedt (1997) beskriver. Om 

respondenterna har skapat sig en första uppfattning om budget som är positiv så söker de 

ingen information som motsäger detta vilket därmed kan vara en förklaring till 

respondenternas avsaknad av svar. (Hellgren & Löwstedt, 1997) 

 

Frow, Marginson och Odgen (2010) menar att en fast budget påverkar organisationers 

kreativitet negativt. Respondenten på friskola 2 instämmer i denna kritik och detta kan ses ha 

påverkat deras ekonomistyrning genom att istället för att ha en fast budget revideras budgeten 

kontinuerligt över budgetåret. Revideringarna kan göra att organisationen har möjlighet att 

vara kreativa under budgetåret vilket även kan ses som motivationshöjande för medarbetarna i 

organisationen. Detta gör att möjligheten för kreativitet kan ge budgeten ett 

motivationshöjande syfte med tanke på att de anställda blir medvetna om att de får göra 

förändringar. Detta kan ses som ett sätt att motivera personalen genom att ge dem ansvar 

vilket är exempel på vad en ledare ska göra för att styra en organisation som inte har någon 

budget enligt Daum (2002). Kreativiteten som kan skapas inom friskola 2 kan även påverka 

ledningen då den flexibla budgeteringen gör att de kan tänka utanför ramarna i större 



Alice Karlsson                      Budget som styrmedel? 
Gabrielle Axelsson    

51 
 

omfattning och på ett annat sätt än tidigare. Ett resultat av detta på friskola 2 kan vara att 

ledningen har tagit hjälp av en coach för att bland annat stärka sitt varumärke. Att tänka 

utanför ramarna sägs enligt Bourmistrov och Kaarbøe (2013) vara vanligt för organisationer 

som tillämpar en budgetlös styrning, vilket kan tyda på att friskola 2 har egenskaper i sin 

organisation som underlättar vid budgetlös styrning. Två av de tre kommunala skolorna 

nämnde inte kreativitet och detta kan tänkas bero på det som Nelson och Winter (1982) kallar 

för rutiner, det vill säga om organisationen har arbetat på samma sätt väldigt länge, kan det 

säkerligen bli svårt att helt plötsligt vara kreativ.  

 

Respondenten på kommunal skola 1 är av en annan uppfattning gällande budgetens påverkan 

på kreativitet då hen anser att den fasta budgeten skapar kreativitet med tanke på att arbetet 

måste ske inom ramarna. En förklaring till detta påstående kan vara en ledaregenskap som 

innebär att utmana sin personal, vilket enligt Daum (2002) är något som en ledare ska göra 

när organisationen styrs utan budget. Ramarna får dock inte ses som en för stor utmaning, för 

att då kan personalens motivation i arbetet minska. (Henderson, 2003)  

 

Hope och Fraser (2003b) riktar kritik mot budgeten för att den tar för mycket tid och är för 

kostsam för organisationerna. Att budgeten tar mycket tid framförs av respondenterna på de 

kommunala skolorna i denna studie. Båda friskolorna uppgav att de budgeterade noggrant i 

början av deras verksamhet då de inte var säkra på elevantalet och friskola 2 påpekar att de 

inte är lika noga med budgeten längre. Den noga budgeteringen hos de kommunala skolorna 

verkar inte bero på att de är osäkra på sitt elevantal, utan att de bara arbetar utefter de 

föreskrifter de har fått från högre instanser i kommunen. En förklaring till att budgeten kan ta 

mycket tid kan vara att det förekommer mycket kommunikation runt budgetarbetet. Detta kan 

säkerligen vara tidskrävande genom att det tar extra tid om det är många aktiviteter som ska 

samordnas i organisationen för att bygga upp budgeten, vilket kommunikation kan innebära 

enligt Charpentier (1997). En av respondenterna på kommunal skola 3 nämner att de 

kommunicerar med controllers på den kommunala förvaltningen gällande budgetarbetet och 

alla de kommunala skolorna antyder att rektorerna och ekonomerna kommunicerar gällande 

budgetarbetet. Oavsett om det kan vara tidskrävande kan fokus på kommunikation vara 

positivt för organisationen då  det kan leda till att organisationens ekonomistyrning förstärks. 

(Doeleman, ten Have, Ahaus, 2012) 
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Två av de tre kommunala skolorna sade sig under intervjuerna instämma i kritiken om att 

budgeten tar mycket tid (Hope och Fraser, 2003b). Respondenten på friskola 2, är dock av en 

annan åsikt då hen menade att de inte lägger ner så mycket tid på budgeten på deras skola. 

Dock lade de ner mer tid på budgeten när de inte var så etablerade och ville behålla eleverna 

till varje pris. Även en av respondenterna på friskola 1 uppgav att de använde sig av en 

noggrann budget när de var osäkra på elevantalet. Att friskolorna inte budgeterar eller inte 

budgeterar lika noggrant längre, kan tyda på att deras ekonomistyrning har ett mindre 

kontrollerande syfte, vilket i sin tur kan leda till att kreativiteten inom organisationen ökar. 

Tidigare forskning har visat att anställdas kreativitet minskar om inte organisationen visar sitt 

stöd för deras idéer, (Choi, Anderson, Veillette, 2009) och detta kan säkerligen hända när 

organisationen är för kontrollerande.  Detta kan i sin tur leda till att den anställde inte känner 

att organisationen har förtroende för honom/henne och därav minskar individens kreativitet.  

 

Tre av de fyra skolorna, som använder sig av budget, framhäver att det är svårt att 

prognostisera vad som ska hända i framtiden och därmed göra en korrekt budget. Det är 

endast respondenten på kommunal skola 1 som inte ser några problem med prognoserna. 

Wallander (1995)  menar att budget ofta baseras på prognoser och att det är nästan omöjligt 

att prognostisera vad som ska hända i framtiden. Tre av skolorna ser problem med 

prognoserna vilket innebär att de ser en svårighet i budgetarbetet och frågan kan då ställas om 

denna svårighet är påfrestande nog för att ifrågasätta budgeten som styrmedel?  BBRT 

förespråkar frekventa prognoser i samband med budgetlös styrning. (Hope & Fraser, 2003b) 

Anledningen till att de kommunala skolorna prognostiserar så ofta kan vara att budgeten inte 

är tillräcklig för att fylla behovet av uppdaterad information (Sharma, 2002). Friskola 2 är en 

av de skolor som ställer sig skeptisk till prognoser och detta har ett samband med hur de har 

valt att sköta sin verksamhet då de inte använder sig av prognoser. 

 

Eftersom de kommunala skolorna har som rutin att prognostisera varje månad så läggs en hel 

del arbete på detta i deras budgetprocess om man jämför med friskola 1 som prognostiserar i 

samband med boksluten efter sex respektive nio månader och friskola 2 som inte använder sig 

av prognoser alls. Att prognostisera så ofta kan vara ett exempel på inbitna rutiner som 

hindrar nya angreppssätt (Nelson & Winter, 1982) som kunde inneburit mindre 

arbetsbelastning. Friskola 2 använder sig av reviderad budget vilket enligt Otley (1999) kan 

vara väldigt tidskrävande om man reviderar det ofta. Respondenten på friskola 2 påpekar dock 
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att även om de ofta gör revideringar handlar det inte om några stora sådana och de lägger inte 

ner så mycket tid på budgeten i verksamheten. 

 

Majoriteten av respondenterna sa sig vara ganska säkra på sina skolors elevantal och detta kan 

därmed betyda att de inte upplever någon stor konkurrens. . Det kunde därför inte utläsas 

under intervjuerna om respondenterna på skolorna tyckte att budgeten hämmar dem på något 

sätt när det gäller att handskas med en föränderlig omvärld vilket är Hope och Frasers (2003b) 

åsikt Friskolorna valde mer flexibla metoder när de kände minskad konkurrens och detta visar 

på att deras konkurrens påverkade deras val av styrmedel. (Merchant & Van der Stede, 2007) 

När de väl kände sig etablerade på marknaden kan de istället känt sig uppmuntrade till 

förändring som befäster deras värderingar eller ytterligare förbättrar deras organisation. 

 

Sammanfattningsvis kan det med hjälp av ovanstående diskussion utläsas att respondenternas 

tankar om budgeten inom de kommunala skolorna inte har någon påverkan på deras 

ekonomiska styrning. När det gäller respondenten på friskola 2 speglar sig hens åsikter om 

budgetkritiken i hur de sköter sin budgetering och detta är det enda sambandet som kan 

utläsas mellan respondenternas åsikter om kritiken och deras verksamhet.  

5.3 Varför ändras inte budgeten?  
De skolor som fortfarande arbetar med den fasta budgeten är de kommunala skolorna. 

Respondenterna på dessa skolor höll med litteraturen om en del av dess kritik mot budgeten. 

Trots detta används fortfarande budgeten i deras verksamheter vilket kan förklaras genom att 

se dem ur ett perspektiv där de ingår i en större organisation, kommunen. Med tanke på detta 

kan det vara svårt för de mindre enheterna, det vill säga skolorna, att påverka kommunens 

rutiner för budgetering till att använda sig av en mer flexibel ansats. Nelson och Winter 

(1982) anser att rutiner hämmar organisationers flexibilitet och att rutinerna är kunskap för 

organisationen som är lagrad i dess minne. Budgeten har enligt Brorström, Haglund och Solli 

(2005) varit lagstadgad i över hundra år och då är det troligtvis svårt att ändra på sådana saker 

som organisationen har gjort en längre tid. Friskola 1 har dock visat att det går att förändra sin 

ekonomistyrning då de har lämnat budgeten till förmån för en prognosstyrning. Friskolorna 

har som tidigare nämnt inte funnits lika länge som de kommunala skolorna och detta kan 

bidra till att de inte har lika djupt rotade rutiner som de kommunala skolorna har i deras 

verksamheter. En annan potentiell påverkan som kan hindra kommunen från att ändra sin 

budget kan vara de kognitiva kartor som Hellgren och Löwstedt (1997) beskriver. Dessa 
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kartor har mycket med rutiner att göra, med tanke på att de menar att vi leds av våra 

föreställningar om situationen. Ledningen på de kommunala skolorna kanske har blivit 

påverkade av kommunen att tycka vissa saker om deras system och har därför fått vissa 

föreställningar om arbetet som är svåra att ändra på, då de söker information som bekräftar 

dessa föreställningar. 

 

”Tycker nog att även om budgeten har sina nackdelar och till viss del är en 

gissning så fyller den sin funktion, man har den som ett styrmedel för att se vad 

man trodde vid årets början och följer detta sedan under året för att försöka styra 

verksamheten att uppnå sina mål med lagd budget.” (En av respondenterna på 

kommunal skola 2)  

 
Gällande de olika nivåerna för motstånd mot förändring är det problematiskt att göra någon 

personlig analys av respondenterna med hjälp av till exempel deras bakgrund utan att röja 

deras anonymitet. Den generella åsikten bland respondenterna i de kommunala skolorna är att 

budgeten är nödvändig i verksamheten och detta kan då bero på att de känner starkt för 

budgetens funktion och är då emot själva idén att göra något annorlunda. (Lozano, 2006) 

5.4 Varför borde den ändras alternativt kompletteras?  

5.4.1 Decentralisering 

För att kunna styra en verksamhet utan budget är en decentraliserad organisation viktig enligt 

Hope och Fraser (2003b). För att organisationerna ska vara flexibla menar de att 

beslutsfattandet ska ligga långt ner i organisationen, hos de som är närmast kunderna. (Hope 

& Fraser, 2003b) Denna typ av organisationsstruktur förekommer till viss del bland de 

undersökta skolorna. De tre kommunala skolorna, samt friskola 2, ger arbetslagen ansvar för 

sina egna verksamhetsbudgetar. Detta innebär att personalen i arbetslagen själva får 

bestämma vad deras pengar ska användas till vilket i detta resonemang kan tyda på 

kundfokus, eftersom det är de som arbetar närmast barnen. Dock är oftast arbetslagens 

beslutsmakt begränsad till en viss tilldelad summa pengar, det vill säga, de måste klara av sin 

verksamhet med den summa pengar de blir tilldelade. På friskola 2 framkom däremot att även 

om arbetslagen tar slut på sin tilldelade budget under budgetåret kan de få mer resurser av 

ledningen om det är motiverat vilket gör att de har större möjlighet än de andra skolorna att 

påverka. Om personalen har större möjlighet att påverka kan detta leda till att de får ta fler 

egna beslut och detta medför större beslutsfattande på lägre nivå vilket innebär ökad 



Alice Karlsson                      Budget som styrmedel? 
Gabrielle Axelsson    

55 
 

decentralisering. Den begränsade summan kan ses som ett exempel på den kontrollerade 

ansvarsfördelningen som Hope och Fraser (2003b) menar att organisationer alltid har 

tillämpat och det är svårt att avgöra huruvida ansvarsfördelningen har blivit mindre 

kontrollerad med tiden, men med tanke på att inte ledningen verkar bestämma vad arbetslagen 

ska använda sina pengar till verkar det finnas utrymme för eget bestämmande i arbetslagen.  

 

Decentraliseringen kunde ses hos alla de skolor som använder sig av budget men däremot kan 

inget samband ses mellan val av budgetmetod och decentralisering. Detta med tanke på att de 

kommunala skolorna använder sig av en fast budget medan friskola 2, där tecken på en större 

decentralisering kan ses, reviderar sin budget. Även friskola 1 har en flexibel metod för sin 

ekonomistyrning, men med tanke på att de inte uppvisar någon decentralisering är det svårt att 

länka flexibla metoder till ökad decentralisering. Decentraliseringen på de kommunala 

skolorna kan inte heller ha att göra med deras åsikter gällande budget med tanke på att den 

övergripande åsikten hos respondenterna från de kommunala skolorna var att den fasta 

budgeten trots allt fyllde sin funktion. Dock behöver inte decentraliseringen hos de 

kommunala skolorna ses som något extremt, med tanke på att en decentraliserad organisation 

enligt Merchant (1981) och Bruns och Waterhouse (1975) (hänvisad till i Chenhall, 2003) kan 

använda sig av formella styrmedel. Friskola 1 uppger att de inte använder sig av 

ansvarsfördelning vilket tyder på en centraliserad organisation vilket är intressant eftersom 

det är den skola som är budgetlös när Hope och Fraser (2003b) förespråkar decentralisering 

vid styrning utan budget.  

 

Det är främst när organisationen är decentraliserad som det organisatoriska lärandet 

förekommer, (Hellgren & Löwstedt, 1997) detta kan ses bland de undersökta skolorna då 

tidigare analys av budgetsyften beskriver hur decentraliseringen bidrar till ökad ekonomisk 

medvetenhet hos personalen. Dessa skolor använder sig dock av en årlig budget och Frow, 

Marginson och Ogden (2010) menar att en årlig budget hämmar kreativiteten som behövs för 

ett lärande. Dock påvisar studien ett lärande bland skolorna vilket gör det svårt att utläsa 

detta. Även om friskola 1 varken använder sig av budget eller decentralisering kan det inte 

uteslutas att de ändå kan ha en kunskapsutveckling inom organisationen, trots att det inte 

framkom under intervjun på skolan. 
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5.4.2 Prognoser  

Progoser förekommer både som komplement till budgeten och som ersättning till densamma 

hos de undersökta skolorna. Prognoserna bidrar till att organisationen får ny och uppdaterad 

information om omgivningen (Sharma, 2002) och utvecklingen inom organisationen. Friskola 

1 använder sig av något de kallade för prognosstyrning, vilket innebar att de gjorde prognoser 

och höll koll på kostnadsutveckligen och jämförde med hur det hade sett ut tidigare och hur 

det borde vara. Det var dock svårt att under intervjuerna till hundra procent förstå hur detta 

arbete gick till. Respondenterna på friskola 1 antyder att de genom prognoserna har bra koll 

på sin ekonomi och även respondenten på kommunal skola 1 ser prognoser som relevanta då 

hen anser att de oftast stämmer överrens med verkligheten. Detta ger en mer positiv bild av 

prognoser än den Wallander (1995) och Penner (2001) framför då de anser att prognoserna 

sällan stämmer överens med verkligheten. Friskola 1 styrde sin verksamhet under den första 

tiden med hjälp av budget och det kan reflekteras över vad som gjorde att de lämnade den? En 

tanke kan vara att de ville ha ett mer berikat beslutsfattande och kunna tänka mer utanför 

ramarna vilket är något som budgetlös styrning resulterar i enligt Bourmistrov och Kaarbøe 

(2013). Men med tanke på att de lämnade budgeten när de inte kände osäkerhet blir det inte 

självklart att detta har bidragit till minskad osäkerhet. Ett hinder mot förändring kan enligt 

Lozano (2006) och Maurer (1996) (hänvisad till i Lozano, 2006) vara att personen har för lite 

kunskap om det som är nytt. På friskola 1 kunde utbildning på en högre nivå inom området 

ses än vad som var fallet inom de övriga skolorna. Detta kan leda till att organisationen lättare 

kunde ta till sig tillräckligt med kunskap om ”det nya” och därmed kände de sig mer öppna 

mot förändringen. 

5.4.3 Flexibla budgetmetoder 

Flexibla budgetmetoder förespråkas av litteraturen som användbara när organisationens 

omgivning på något sätt är osäker. (Haka & Krishnan, 2005; Akten, Giordano & Scheiffele, 

2009; Ekholm & Wallin, 2011) Denna studie visar dock på det omvända, då friskolorna 

införde mer flexibla metoder när de kände mindre osäkerhet i omgivningen. Trots detta 

anpassade friskolorna sin ekonomistyrning efter ändrade förhållanden (Ax, Johansson & 

Kullvén, 2009; Bergstrand & Olve 1996) även om de nya förhållandena inte var mer osäkra. 

Friskola 1 har som tidigare nämnt lämnat budgeten helt och ersatt den med prognoser medan 

friskola 2 fortfarande använder budget men väljer att revidera den. I friskola 2s fall visar detta 

på att även om de fortfarande har en budget är de lite närmare en budgetlös styrning än vad de 

som använder en fast budget är. En av anledningarna till detta kan vara att respondenten på 
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friskola 2 hade varit verksam inom kommunal verksamhet tidigare. Hen kan då ha erhållit 

kunskap om hur ekonomistyrningen kan skötas annorlunda, och kände därför inget motstånd 

inför förändring, (Lozano (2006) & Mauer (1996) (hänvisad till i Lozano, 2006) hen kanske 

till och med sökte den.  

5.4.4 BBRT:s 12 principer för budgetlös styrning  

Nedanstående text är en analys av det empiriska materialet relaterat till de tolv principerna för 

budgetlös styrning som Hope och Frasers forskarorganisation (BBRT) har tagit fram. (Libby 

& Lindsay, 2003) 

 

Ur intervjuerna framgick att alla skolorna använder sig av föregående års resultat antingen vid 

uppställande av budget (vid de skolor som använder budget) eller vid jämförelse av årets 

utfall (vid friskola 1 som inte tillämpar budget). Friskola 2 använder föregående år som 

riktmärke genom att jämföra sina kostnader med samma period förra året. Det uttrycktes dock 

inte som ett mål utan mer som en kostnadsram. Libby och Lindsay (2003) menar att BBRT:s 

kortsiktiga mål är baserade på olika typer av riktmärken som kan vara antingen baserade på 

föregående års resultat eller olika parametrar i omvärlden. Eftersom det inte i någon större 

utsträckning diskuterades kort- eller långsiktiga mål i intervjuerna kan detta vara svårt att 

utläsa. I intervjuerna framkom inte heller något som tyder på att skolorna mäter sig med 

konkurrensen, eller med hjälp av relativa mått som KPI, däremot används förra årets utfall 

som jämförelse. Detta kan bero på att det inte verkar finnas några belöningar för särskilda 

avdelningar eller liknande förknippade med sådana jämförelser och mätningar. Fokus ligger 

istället ofta på nollresultat för hela enheten om det gäller kommunala skolor, likväl som för 

friskolorna, då deras ägare inte känner behov av att sätta avkastningskrav på organisationerna. 

 

En del strategiska mål uppgavs i kommunal skola 1 ha arbetats fram tillsammans med 

arbetslagen och kan därför ses som påtalade och medvetna i hela organisationen. 

 

”… de är på sätt och vis framarbetade utav lärarna … faktiskt inget av de målen 

som vi i ledningen har sagt att detta ska vi göra, även om de sammanfaller i 

princip med det vi också tyckte” (Kommunal skola 1) 

 
En av principerna för BBRT:s modell innebär att de strategiska målen är väl inarbetade i 

organisationens alla delar och att de på lägre nivå har möjligheten att anpassa sitt arbete 
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utefter hur omvärlden förändras för att nå målen. (Libby & Lindsay, 2003) Detta visar på det 

som Østergren och Stensaker (2011) menar med att budgetlös styrning är ett av de 

ekonomistyrningssätt som framstår som starkare kopplade till strategin. 

 

En av respondenterna på kommunal skola 2 berättade att de har strategiska mål som bland 

annat används vid inköp till organisationen. Hen belyser även att de är viktiga i samband med 

budgetarbetet. Med tanke på att ett av deras mål är att ha två lärare i klassrummet vid 

undervisning av kärnämnen kan det tänkas att dessa mål även är kända bland andra i 

organisationen än ledningen.  

 

Även i kommunal skola 3 finns liknande mål, men det framkommer inte om det är ledningen 

som tagit fram dessa. Arbetslagen tar dock stöd i dessa mål vid sitt beslutsfattande. Friskola 2 

har i likhet med de andra skolorna profiler i utbildningen men de framhäver att de vill att 

barnen ska välja att gå hos dem för att de delar skolans värderingar. Arbetslagen i fyra av fem 

skolor har också vissa möjligheter att avgöra vad som görs och köps in och dessa beslut skulle 

kunna påverkas av en förändrad omgivning. Ovan har det visats att de strategiska målen är väl 

utbredda i organisationen men styrningen är dock fortfarande centraliserad. Ledningen 

tilldelar arbetslagen en viss summa pengar i alla skolor förutom i friskola 1. Ledningen 

kontrollerar också hur mycket som finns kvar av resurserna och det kan hända att de 

ifrågasätter hur arbetslagen tänker om de spenderar stora delar i början på året. 

 

Prognoser används i flera av skolorna som deltagit i studien men ingen av dem har uppgivit 

att det är fråga om rullande prognoser. BBRT:s modell förespråkar rullande prognoser för att 

identifiera större förändringar, och det betonas då att dessa inte har något att göra med 

prestationsmålsättningar och utvärdering (Libby & Lindsay, 2003). De prognoser som 

används i skolorna är heller inte kopplade till någon sorts prestationsmätning. I och med att 

skolorna inte använder rullande prognoser och hela tiden bara planerar verksamheten 

ekonomiskt till årets slut innebär detta att förmågan att uppfatta tecken på större förändringar i 

framtiden blir begränsad. Det framgår av respondenternas svar att förändringarna för skolorna 

oftast sker inför höstterminen när nya klasser kommer in. Detta är anledningen till att friskola 

1 har låtit sitt verksamhetsår och redovisningsår sammanfalla med skolans läsår. Skolpengen 

delas ut per kalenderår och friskola 2 har valt att ha kalenderåret som budgetår, liksom de 

kommunala skolorna som följer kommunens redovisningsperiod och då binds till 

kalenderåret. De kommunala skolorna följer kommunens redovisningsperiod och binds då till 
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kalenderåret och med tanke på att skolpengen delas ut per kalenderår har även friskola 2 

kalenderår som budgetår. Detta visar att friskola 1 anpassar sig efter verksamhetens 

förändringar medan friskola 2 anpassar sig efter hur inkomsten förändras genom bidraget från 

kommunen och de kommunala följer regelverket.  

 

Av respondenterna på friskolorna framgick det att det är viktigt för dem att eleverna och deras 

föräldrar är nöjda vilket tyder på kundfokus. BBRT:s principer innebär bland annat att den 

centrala koordineringen slopas och istället styrs organisationen utifrån de enheter som har 

mest kontakt med kunderna för att säkerhetsställa att organisationen sätter kunderna och deras 

efterfrågan i fokus. (Libby & Lindsay, 2003) På friskola 1 påtalades att de inte har något 

fördelat ansvar, istället får lärarna be om pengar vid varje tillfälle vilket visar på ett 

centraliserat förhållningssätt som inte betonar kunderna i centrum (Libby & Lindsay 2003). 

Friskola 1 visade ändå på kundfokus då de säger att de vill se till varje elevs unika behov. På 

friskola 2 däremot har arbetslagen mer ansvar och möjligheter men det är fortfarande 

ledningen som styr och får avgöra om ytterligare resurser blir tillgängliga för exempelvis 

större inköp. Även på de kommunala skolorna har arbetslagen rätt att själva påverka hur de 

ska spendera arbetslagens pengar, men till skillnad från hos friskola 2, uppger respondenten 

på kommunal skola 1 att arbetslagen inte kan be om mer pengar under året. Det finns alltså en 

viss decentralisering som gör det möjligt att betona kundfokus mer hos fyra av de fem 

skolorna. 

 

Även McCarthy och Lane (2009) talar om ökat kundfokus och viss överföring av kontroll till 

de lägre nivåerna. Arbetslagen i de kommunala skolorna får visst ansvar och det är angeläget 

att vara attraktiv för eleverna och föräldrarna.  

 

”…ansiktet utåt, hur vi bedriver vår verksamhet och det spelar ingen roll om det 

är skola eller restaurang eller så, är superviktigt. Våra bästa marknadsförare är ju 

våra elever. Trivs eleverna och gör bra resultat så sprider ju det sig” 

(Respondenten på kommunal skola 1) 

 

Att hålla eleverna och föräldrarna nöjda är också viktigt för de två friskolorna men det är bara 

friskola 2 som uppges ha arbetslag med tilldelat ansvar. Vidare menar McCarthy och Lane 

(2009) att de offentliga organisationerna var dåliga med att implementera 

ansvarsförflyttningen till lägre instanser eftersom de inte var beredda att släppa kontrollen. 
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Detta kan också förklara varför de kommunala skolorna ofta måste rapportera till kommunen i 

form av prognoser och ibland också blir inkallade för att försvara varför det ser ut som det 

gör. Denna kontroll utövas även från ledningen i skolan gentemot arbetslagen, genom att 

ledningen kan ifrågasätta arbetslagens beslut och inköp.   

 

Avdelningar som arbetar med varandra genom en form av serviceavtal med marknadspriser 

förespråkas av BBRT. (Libby & Lindsay, 2003) Det har inte framgått att det finns några 

interna serviceavtal inom skolorna i studien, om man ser de kommunala skolorna som 

avdelningar inom kommunen, så betalar de en form av marknadspriser för skolmaten till 

kommunens serviceförvaltning. Det framgick inte heller av friskolorna att de hade några 

liknande interna avtal. 

 

Till viss del kan det i de skolor som använder sig av arbetslag, synas strategier som styr 

arbetslagen och lärarna i deras upplägg av aktiviteter och inköp. Enligt principerna som Libby 

och Lindsay (2003) redovisar kontrolleras organisationen genom utmanande strategier, 

internprissättning och ett utsatt intervall av KPI (Key Performance Indicator). 

Organisationens avdelningar bör hålla sig inom detta intervall och avdelningarna hålls även 

ansvariga för kostnader med hjälp av rörliga medeltal. Principerna förespråkar även att 

information om hur avdelningarna ligger till ska finnas tillgänglig. (Libby & Lindsay, 2003) 

Arbetslagen på de skolor som använder budget och ansvarsfördelning kan uppsöka 

administratörer för att kontrollera hur mycket pengar de har kvar att spendera för den aktuella 

perioden, men utöver det ses inga relativa prestationsmått som styr. 

 

Några belöningar för att arbetslagen har hållit budget talades det inte om, något liknande kan 

vara att på kommunal skola 1 får arbetslagen behålla det de sparat det ena året och har därmed 

mer att röra sig med under nästa period, och på liknande sätt får de mindre nästa år om de 

överskrider budgeten. Vad gäller incitamentssystem rekommenderar BBRT:s principer en 

mindre kollektiv belöning som motiverar många och ökar samarbete och delning av 

information istället för stora personliga belöningar på ledarnivå. (Libby & Lindsay, 2003) En 

ökad budget kan ses som ökad frihet och möjligheter under efterföljande år, vilket då kan ses 

som en mindre kollektiv belöning. Målen att arbeta mot, bör heller inte vara på förhand 

utsatta summor som inte påverkas av hur omvärlden förändras, med tanke på att målet kan bli 

alldeles för lätt eller helt omöjligt att uppnå utan att personalen gjort något särskilt för att 

bidra. Istället rekommenderas mål satta med hjälp av benchmarking. (Libby & Lindsay, 2003) 
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Några kontrakt för extra förmåner sätts inte i skolorna, det enda som sätts är en gräns för vad 

som får spenderas. På friskola 2 finns möjligheten att mot motivering utöka denna summa 

som ska spenderas på verksamheten. Alla skolorna har individuell lönesättning (friskola 1 har 

inte uppgivit något svar). Detta betyder dock inte att personalen automatisk belönas för 

prestationer, men kommunal skola 1 instämmer i att på sätt och vis kan det vara så hos dem. 

Dessa belöningar är dock inte kopplade till budgeten.   

 

”Vi har ju individuella löner så på så vis kan man ju säga att vi har 

prestationsbaserat löner och individuell lönesättning… Jag kan inte komma på 

något exempel där vi specifikt belönar någon enskild eller ett arbetslag. Vårt sätt 

att stimulera personalen, om man kan kalla det för en typ av belöning, kan ju vara 

att man vid en kick-off försöker göra det lite speciellt trevligt” (Respondenten på 

kommunal skola 1) 

 

Friskola 2 uppger att de försöker balansera så att ingen i personalen har avvikande låg lön 

jämfört med de andra. 

 

Sammanfattningsvis har skolorna väl inarbetade strategier även på lägre nivåer vilket innebär 

en del likheter med BBRT:s principer (Libby & Lindsay, 2003). De prognoser som används är 

inte rullande och inte heller relaterade till någon prestationsmätning. Inte heller vad gäller 

decentralisering till förmån för kundfokus följs principerna till fullo. När ledningen fördelat 

budget till arbetslagen så kan de som är närmast kunderna arbeta med kundfokus (Libby & 

Lindsay, 2003) men centraliseringen är inte slopad och arbetslagen kan kontrolleras av 

ledningen när som helst. Vad gäller att samordna organisationen genom interna 

marknadspriser (Libby & Lindsay, 2003) kunde inget sådan utläsas inom skolorna, däremot ur 

det kommunala perspektivet köper skolorna luncherna av serviceförvaltningen vilket visar på 

att ur ett större perspektiv följs denna princip. Genom dessa principer ska sen organisationen 

kunna styras genom strategier, internprissättning och KPI (Libby & Lindsay, 2003) men på 

skolnivå är det enbart strategierna som kan utläsas som påverkande på skolorna, ur det större 

perspektivet även till vis del internprissättning. Kollektiva belöningar förespråkas av 

principerna (Libby & Lindsay, 2003) och detta ses i form av att de kommunala skolorna och 

arbetslagen på åtminstone kommunal skola 1 får behålla det de lyckas spara. Därmed har de 

ökade möjligheter inför nästa budgetperiod men inget ”läggs i egen ficka”. Det finns ofta 

likheter med många av principerna, men sällan följs dem till fullo vilket innebär att 
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majoriteten av skolorna har en bra bit att gå innan de har applicerat principerna från budgetlös 

styrning.  Vi vill inte mena att de är på väg mot detta eller borde vara det, här visas bara att 

det skiljer sig på många punkter men att en del likheter finns. 

 

Ur denna analys kan man också se att belöningar mer eller mindre saknas bland skolorna. För 

att ytterligare öka motivationen utan att applicera full decentralisering så som BBRT 

förespråkar, kan det vara ett alternativ att införa belöningar eller prestationsmätning. Detta 

eftersom det skulle vara svårt för åtminstone de kommunala skolorna att påverka sin 

ekonomistyrning i stort då de är mycket influerade av kommunen. 

 

Trots att samband mellan respondenternas åsikter gällande litteraturens kritik mot budgeten 

och deras arbetssätt endast kunde ses i ett fall kunde likheter mellan den budgetlösa 

styrningen och skolornas arbetssätt ses hos alla de budgetanvändande skolorna. Hos friskola 1 

kunde en budgetlös styrning utläsas i form av prognosstyrning. 

5.5 Strategi och konkurrens 
Alla de undersökta skolorna är överens om att deras strategiska mål påverkar deras 

ekonomistyrning. Verksamheten anpassas efter de strategiska målen och för att kunna nå 

dessa mål har också organisationens ekononomiska styrning en betydelse (Todd, 1977). 

Respondenterna på alla de undersökta skolorna berättade om sina strategiska mål och menar 

även att verksamheten styrs efter dessa mål och att målen även påverkar dem i 

beslutsfattande. 

 

Kommunal skola 2 väljer på sätt och vis hur de ska sköta sin ekonomistyrning utefter deras 

strategier. (Merchant och Van der Stede, 2007)  då plan och prioriteringar läggs upp först och 

därefter anpassas detta till de resurser de får tillgång till. 

 

Förutom att nå budgeten är det viktigt att ha en plan för hur detta ska gå till (Peter, 2014). 

Alla skolorna verkar ha någon typ av plan för att försöka nå budgeten, men en av 

respondenterna på kommunal skola 2 antyder att det inte är någon katastrof om de inte håller 

budgetet och landar på ett underskott. En svårighet finns dock för de kommunala skolorna att 

handskas ekonomiskt med oförutsedda händelser som kan uppkomma under året. En av 

respondenterna på kommunal skola 3 uppger exempelvis att det inte finns några pengar att 

reservera för sådana händelser. De kommunala skolorna upplevde inte sig vara påverkade av 
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oförutsedda händelser i någon större grad men om deras situation skulle ändras så skulle det 

vara bra att beakta detta i skolans strategier, och på så sätt sammankoppla strategierna med 

ekonomistyrningen ännu mer. (Todd, 1977)  

 

Med tanke på att litteraturen ser samband mellan konkurrens, strategi och ekonomistyrning 

valde vi att applicera detta på en modell av Grönroos (2008) för att se om skolornas strategier 

för konkurrens har några samband med hur de sköter sin ekonomistyrning. 

 

Nedan följer en analysmatris där de undersökta skolorna har placerats in i Grönroos (2008) 

fyra strategiska perspektiv för konkurrens.  

 
Figur 3: Egenutvecklad analysmatris baserad på Grönroos (2008) fyra strategiska perspektiv för konkurrens samt 
empirin till denna studie 
 

Nedan följer en redogörelse angående varför de olika skolorna har placerats i de olika 

perspektiven. Alla skolor svarade på alla frågor, men skolorna har placerats i de olika rutorna 

utefter hur mycket tyngd respondenterna la i svaren.  

 

Kärnproduktsperspektivet: Friskola 1 berättade att varje elev är unik och att de anpassar sin 

verksamhet efter detta. Respondenten på friskola 2 nämnde att de har uppskattade resor, men 

att de vill att elever och föräldrar väljer deras skola för att de har en bra utbildning och inte för 

deras lockvaror. Respondenten på kommunal skola 1 berättade att de fokuserade på 

entreprenöriellt lärarande inom sin utbildning. En av respondenterna på kommunal skola 2 

påpekade att de får sina elever att lyfta genom att ”vilja, våga, veta”, och en av 
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respondenterna på kommunal skola 3 framhävde att de genom att skapa en trygg skola där 

eleverna oavsett bakgrund kan utvecklas. De kompenserar sina elever i utbildningen för 

sådant som de inte har möjlighet till på sin fritid eller sådant som är hinder för dem i deras 

inlärning. Detta visar på att dessa skolor fokuserar på kärnprodukten i sin verksamhet.  

  

Prisperspektivet: Varken kommunala grundskolor eller friskolor konkurrerar med pris på den 

svenska utbildningsmarknaden och därför har inga skolor placerats i detta perspektiv.  

 

Imageperspektivet: Fyra skolor har placerats i detta perspektiv och detta är för att de alla 

framhävde olika typer av marknadskommunikation som de använde sig av. Exempel på detta 

är media och nöjda kunder.  

 

Serviceperspektivet: Här placerades kommunal skola 1 och 3 för att de framhävde förslag på 

tjänster som de erbjöd på skolan.  

 

Genom analysmatrisen ovan kan man se att skolorna placerade sig i flera olika perspektiv 

vilket innebär att denna studie inte kan definiera en generell strategi för konkurrens för varje 

enskild skola. Det är därför svårt att utläsa några samband mellan skolornas strategier för 

konkurrens och hur de sköter sin ekonomistyrning. (Merchant & Van der Stede, 2007)   

 

Alla skolorna i studien placerade sig i kärnproduktsperspektivet vilket kan ses som positivt ur 

ett utbildningssyfte med tanke på att utbildning är viktigt i samhället och det är då viktigt att 

skolorna framhäver just detta. 

 

Fyra av de undersökta skolorna placerade sig i Grönroos (2008) imageperspektiv. Skolorna 

arbetar med marknadskommunikation genom nöjda kunder. Nöjda kunder som talar gott om 

skolan behöver inte innebära någon extra kostnad för organisationen och Grönroos (2008) 

påpekar att organisationerna måste hålla igång sin marknadskommunikation genom att ha 

tillräckligt med pengar att lägga på denna. Inga samband kan i denna studie ses mellan 

marknadskommunikationen och skolornas ekonomistyrning. 

 

I serviceperspektivet placerades två av de tre kommunala skolorna och med tanke på att de är 

just kommunala, och därmed har liknande ekonomistyrning, kan en koppling göras mellan 

detta perspektiv och ekonomistyrning. Detta mönster kunde även ses genomgående i 
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analysmatrisen ovan, med tanke på att de kommunala skolorna ofta placerade sig i samma 

perspektiv. Undantaget var kommunal skola 2, där svaren på frågorna inte var lika tydliga och 

framhävande. Inga ytterligare förklaringar till detta mönster kan ses än att de är kommunala 

enheter, vilket kan vara anledningen till att det finns naturliga likheter mellan deras 

ekonomiska styrningar. 
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6. Slutsatser 
I detta kapitel kommer det att redogöras för studiens slutsatser och även ges förslag på vidare 

studier inom området. 

6.1 Studiens slutsatser  

6.1.1 Vilken funktion fyller budgeten i grundskolornas verksamheter och hur nära är 
grundskolorna en budgetlös styrning? 

Prendergast (2000) hänvisar till Horngren, Noster och Datar (1997) och hävdar att budgeten 

är det vanligaste styrmedlet bland dagens organisationer. Fyra av fem av de undersökta 

skolorna använder sig av budget som styrmedel. Det var endast friskola 1 som inte använde 

sig av budget, utan de styrde sin verksamhet med hjälp av prognoser.  

 

Budgeten har visat sig fylla en viktig funktion i de budgetanvändande skolornas 

verksamheter. En anledning till detta är att alla respondenterna kunde definiera ett flertal 

syften med budgeten, och andra syften kunde även utläsas ur deras verksamheter. Syftena 

som kunde ses var både traditionella och moderna (Lindvall, 2011), traditionella syften som 

kontroll och planering betonades av alla fyra budgetanvändande skolorna medan samordning 

bara lyftes fram av en skola. Moderna syften i form av kommunikation, motivation och 

ansvarsfördelning kunde ses i alla de budgeterande skolorna. Detta innebär att budgetens 

traditionella syften fortfarande finns kvar i dagens verksamheter. Därutöver kunde utläsas ett 

kunskapsutvecklande syfte som fanns i de skolor som hade ansvarsfördelning till arbetslag. 

 

Även om respondenterna på de kommunala skolorna instämde i vissa delar av litteraturens 

kritik av budgeten verkade det inte påverka dem till att vilja ändra ekonomistyrningsmetod. 

Detta är ytterligare ett tecken på att budgeten fyller en viktig funktion hos de kommunala 

grundskolorna. Detta kan bero på rutiner som Nelson och Winter (1982) beskriver, budgeten 

har varit lagstadgad i kommunal verksamhet i över 100 år (Brorström, Haglund & Solli, 

2005) och detta gör att det kan vara svårt för organisationen att ändra på någonting som har 

utförts under en sådan lång tid. Oviljan att förändras kan även bero på påverkan av kognitiva 

kartor och olika nivåer av motstånd. Det enda sambandet som kunde ses mellan 

respondenternas åsikter om budgeten och deras verksamhet var att respondenten på friskola 2 

framhöll sig en aning skeptisk mot fast budget och deras ekonomistyrningsmetod utgjordes av 
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en reviderad budget. Utöver de argument att lämna budgeten som kritiken bistår med kan en 

anledning till att friskola 1 lämnade budgeten vara de fördelar som en budgetlös styrning för 

med sig enligt Bourmistrov och Kaarbøe (2013), det vill säga berikat beslutsfattande och mer 

tänkande utanför ramarna. 

 

Metodmässigt befinner sig friskolorna närmare en budgetlös styrning än vad de kommunala 

skolorna gör då de använde mer flexibla metoder för sin ekonomistyrning än vad de 

kommunala skolorna gjorde. Friskola 1 använde sig av prognosstyrning och friskola 2 

reviderad budget medan de kommunala skolorna använde sig av en fast budget.  

 

En del av de funktioner med budgeten som kunde ses genom syftena kan även vara positiva 

för dem om verksamheten skulle styras helt utan budget. Detta gäller exempelvis det fokus 

som fanns på kommunikation kring budgeten. Enligt Wallander (1995) är det viktigt med 

frekvent kommunikation inom organisationen för att förebygga problem, istället för att 

kommunicera kring just budget så skulle kommunikationen kunna kretsa kring strategier, mål 

och resurser.  Det motivationssyfte som ansvarsfördelningen kan frambringa ses även det som 

positivt vid en budgetlös styrning. (Daum, 2002) Den budgetlösa styrningen innehar alltså en 

del syften gemensamt med budgeten så som den används i skolorna. 

 

Även om fyra av de undersökta skolorna använde budget som ekonomiskt styrmedel kunde 

delar i deras verksamhet påvisa att de tillämpade flera av de saker som litteraturen förespråkar 

vid budgetlös styrning. Exempelvis förespråkar Wallander (1995) och Hope och Fraser 

(2003b) en decentraliserad organisation vilket kunde utläsas i alla de budgetanvändande 

skolorna, om än inte i lika stor grad som litteraturen förespråkar. Flexibla komplement till 

budgeten såsom prognoser kunde också ses hos de kommunala skolorna. Det som dock var 

intressant var att den skola som använde sig av prognosstyrning, det vill säga använde en 

form av budgetlös styrning inte alls visade på en decentraliserad organisation. Vissa likheter 

mellan skolornas ekonomistyrning och BBRT:s principer för budgetlös styrning kunde 

utläsas, men de stämde inte överens till fullo, inte ens för den skola som inte använde budget. 

 

6.1.2 Vilka samband kan ses mellan skolornas strategier och deras ekonomistyrning?  

Studien visade en koppling mellan skolornas strategier och deras ekonomistyrning med tanke 

på att alla respondenter antydde på olika sätt att deras strategier hade betydelse för 
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verksamhetens utformning, detta för att de tog hänsyn till strategierna vid beslut inom 

organisationen.   

 

När det gäller kopplingar mellan ekonomistyrning och strategier för konkurrens kunde inga 

särskilda samband ses i denna studie. Undantaget var sambandet som kunde ses mellan de 

kommunala skolornas strategier för konkurrens och deras ekonomistyrning, men detta är inte 

konstigt med tanke på att de alla är kommunala enheter.  

 

6.2 Förslag till vidare forskning 
Med tanke på att tre av de fem skolor som undersöktes var kommunala och därmed reglerades 

av kommunen skulle en bättre förståelse gällande en eventuell utveckling mot budgetlös 

styrning inom dessa organisationer kunna fås genom att även intervjua några från 

skolnämnderna i de olika kommunerna. Detta för att se hur de ställer sig till fenomenet och 

därmed vilka chanser det finns till att budgetlös styrning utvecklas inom de kommunala 

skolorna i framtiden.  

 

För att öka generaliserbarheten på resultat av en sådan här studie, skulle tecknen på budgetlös 

styrning kunna jämföras bland grundskolor i olika delar av landet. Man skulle också kunna 

komplettera med intervjuer med anställda i organisationerna. Omfattningen på en sådan studie 

skulle bli större och faller då eventuellt utanför ramen för en studie på C-nivå.  

 

Ett annat sätt att fördjupa förståelsen kan vara att även använda sig av observationer där man 

följer arbetet med organisationens ekonomiska styrning under en tid. Detta för att få mer 

objektiv information om hur det går till än vad som framkommer under till exempel 

intervjuer. 

 

Det är också intressant att den skola som inte använde budget inte heller matchade principerna 

för budgetlös styrning av BBRT, det kunde också vara intressant att mer i detalj se vad de gör 

som fungerar och hur deras metod ser ut i jämförelse med BBRT som fått så mycket 

uppmärksamhet. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjufrågor 
 

Inledande frågor 

1. Berätta lite om dig själv och ditt arbete 

2. Hur många elever har ni på skolan? 

Budgetprocessen 

 Vill du berätta fritt om ert budgetarbete, eller tycker du det känns bättre om vi ställer 

specifika frågor direkt?  

3. Vilka deltar i budgetarbetet? Varför deltar dessa? Har alla olika arbetsuppgifter gällande 

budgeten? 

4. Varför budgeterar ni?  

5. Vilka underlag använder ni för att skapa budgeten? Använder ni föregående års budget som 

bas för den kommande budgeten eller börjar ni från scratch?  

6. Hur är budgetperioden/året upplagt? Varför?  

7. Använder ni er av delbudgetar (t.ex. olika för arbetslag eller mellan- resp. högstadiet etc.)? 

Bygger ni upp er budget utifrån dessa i så fall eller är det en huvudbudget som bryts ned i 

delar?  

8. Har ni en budget som ligger fast under hela året eller är det möjligt att göra förändringar i 

den under året? Hur ser ert upplägg ut?  

9. Hur påverkar det ovissa elevantalet ert budgetarbete? Finns det fler saker som är ovissa i 

detta sammanhang?  

10. Får ni ta del av någon information innan skolpengen kommer angående hur stor den kan 

tänkas bli? Påverkar detta ert budgetarbete? 

11. Finns det några regler/policys som påverkar er budgetprocess? Hur?   

12. Hur hanterar ni uppföljning av budgeten? Hur går denna till?  

13. Vilka samband ser ni mellan osäkerheten angående elevantal och storleken på skolpengen 

och budgetavvikelser? 

14. Hur tar ni hänsyn till diverse händelser som kan uppstå under läsåret? - Exempelvis om 

fler elever tillkommer eller försvinner på grund av byte av skola?  
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Avslut 

15. Är det något mer du känner att du vill berätta om ert budgetarbete för att ge oss en 

tydligare bild? 
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Bilaga 2: Anpassade intervjufrågor 
Anpassade intervjufrågor motsvarande bilaga 1 för den skola som inte använder sig av budget 

 

1. Berätta om er och ert arbete. 

2. Hur många elever har ni på skolan? 

3. Vilka deltar i er process? 

4. Hur hanterar ni de ekonomiska stöden? 

5. Varför inte budget? 

6. Berätta om prognosstyrning. 

7. Planerar ni efter kalenderår eller läsår? 

8. Hur påverkar det ovissa elevantalet ert arbete? Finns det fler saker som är ovissa i 

detta sammanhang som påverkar?  

9. Får ni ta del av någon information innan skolpengen kommer angående hur stor den 

kan tänkas bli? Påverkar detta ert budgetarbete? 

10. Finns det några regler/policys som påverkar er budgetprocess? Hur?   

11. Använder ni er av uppföljning? Hur ofta? 

12. Vilka samband ser ni mellan osäkerheten angående elevantal och storleken på 

skolpengen och budgetavvikelser? 

13. Hur tar ni hänsyn till diverse händelser som kan uppstå under läsåret? - Exempelvis 

om fler elever tillkommer eller försvinner på grund av byte av skola? 

14. Är det något mer ni vill berätta om ert ekonomiska arbete? 
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Bilaga 3: Kompletterande frågor  
Kompletterande frågor  

1. Vilka för- och nackdelar ser ni med budgeten?  

2. Använder ni er av belöningar för prestationer i er organisation? om det är så är dessa 

kopplade till budgeten för till exempel arbetslag eller hur fungerar det? Fråga om 

prestationsbaserade löner?  

3. Vilka syften har budgeten i er verksamhet?  

Exempel: 

Planerande – hjälper er att sätta upp mål och vägar för att nå målen 

Kommunicerande – Frambringar kommunikation i verksamheten för att kunna ta fram 

budgeten 

Kontrollerande – kontrollerar hur verksamheten ligger till ekonomiskt  

4. Hur sker samordning mellan arbetslagen eller mellan den undervisande organisationen och 

den matdistribuerande? 

 

Litteraturens kritik av budget:  

 Budgetering tar för mycket arbete och är för dyrt  

 Att budgeten inte är användbar med tanke på budgeten hur konkurrenskraftig och 

komplex den omgiviningen är som organisationer verkar i samt att budgeten inte är 

lämpad för att organisationerna ska kunna reagera på förändringar i omgiviningen.  

Till exempel sägs fasta årliga budgetar hämma snabba gensvar och kreativitet. 

 Budgetering är en gissningslek över vad som kommer hända i framtiden. Eftersom 

budgetar baseras på prognoser som i sin tur baseras på det som organisationen har 

upplevt, är det otroligt svårt att prognostisera vad som ska hända i framtiden. 

 Istället för att bara ha ett planerande syfte används budgeten även för målsättning och 

motivering och dessa syften är svåra att kombinera. När budgeten började användas 

tillsammans med prestationsmätning, det vill säga att målen som sätts i budgeten 

kopplas till belöningar av olika slag, sätts en sådan press på de anställda att de för att 

undvika pinsamheter och misslyckanden hellre manipulerar siffrorna för att det ska se 

bra ut. 

5. Vad tycker ni om kritiken ovan? 
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Konkurrens och strategi 

Följande frågor riktades till rektorer alternativt ledning på respektive skola 

 

1. Vilka strategier och strategiska mål har ni?  Hur väl är dessa kända i er organisation?  

2. Används dessa vid beslut i arbetslagen också? Vilken roll spelar de i budgetarbetet? 

3. Vad gör er utbildning unik? 

4. Hur skapar skolan ett varumärke? Hur kommuniceras detta? Vad utmärker er förutom er 

utbildning? 

5. Erbjuder ni era elever/föräldrar några andra tjänster förutom utbildning? 

 

Tack för att du tog dig tid att svara! 
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Bilaga 4: Empiriskt material 
Det empiriska materialet är byggt på intervjuer och kompletterande information i form av 
mailkorrespondens och alla respondenter och skolor är anonyma. Intervjuer med respondenter 
genomfördes på respondenternas arbetsplats under 2014. 
 
Respondenten på kommunal skola 1 intervjuades den 25 april och den 5 juni. 
 
En av respondenterna på kommunal skola 2 intervjuades den 5 maj. 
 
En av respondenterna på kommunal skola 3 intervjuades den 8 maj. 
 
Respondenten på friskola 1 intervjuades den 6 maj. 
 
Respondenten på friskola 2 intervjuades den 7 maj och den 11 augusti. 
 
Ytterligare 2 respondenter, varav en från kommunal skola 2 och en från kommunal skola 3 
svarade på frågor via mail under perioden 20 maj - 27 juni  
 
Kompletterande information samlades via mail under perioden 20 maj – 27 juni  
  
Därefter fördes ytterligare korrespondens via mail fram till den 22 augusti för att låta 
respondenterna se vilken information vi använt oss av och upplysa om eventuella 
missförstånd. 
 


