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Förord 

 

Vi vill inleda denna studie med att tacka förvaltningen barn- och ungdomsnämnden i Gävle, 

med ett speciellt riktat tack till förvaltningschefen, Frank Stoor, ekonomicontrollern Monika 

Westlinder samt dåvarande ordförande för barn- och ungdomsnämnden, Åsa Wiklund-Lång 

för deras tid. Vi riktar även ett speciellt tack till Göran Larsson, rektor för Prolympia i 

Gävle, Johan Sennerfeldt rektor för Älvboda Friskola i Skutskär samt ett tack till Ola 

Johansson rektor för Sörbyskolan i Gävle. 

 

Vi vill även passa på att tacka Lars-Johan Åge för hans konstruktiva kritik som möjliggjort 

att denna uppsats kunnat färdigställas. 

 

TACK! 

 

Gävle, mars 2015  

 

Mikaela Nordgren    Amina Nymark 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Sammanfattning 

Titel: New Public Management och resursfördelning i offentlig sektor. På lika villkor. 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi 

Författare: Mikaela Nordgren & Amina Nymark 

Handledare: Lars Ekstrand  

Datum: 2015 - mars 

 

Syfte: Denna uppsats syftar till att skapa förståelse för NPM och resursfördelning med 

avseende på resursfördelningsmodeller och dess användning i offentlig sektor. 

 

Metod: Utifrån studiens syfte har en deduktiv kvalitativ metod använts. Empirisk data har 

samlats in genom ostrukturerade intervjuer. Det empiriska materialet har sedan tolkats och 

redovisats i uppsatsens analys.  

 

Resultat och slutsats: Fördelningen av utbildningssektorns resurser diskuteras utifrån skillda 

uppfattningar av lagen ”offentliga bidrag på lika villkor”. Detta ställer stora krav på den 

resursfördelningsmodell som är framtagen av barn- och ungdomsnämnden i Gävle. I och med 

att utbildningssektorn består av både kommunala och fristående skolor är det svårt att säga att 

reformen New Public Management fördelar resurser på ett effektivt sätt. Denna studie visar 

att fördelningen av resurser fördelas ut olika beroende på om skolan är kommunal eller 

fristående. Skillnaderna ger effekt på utbildningens kvalitet och uppnår därmed inte kravet 

”offentligt bidrag på lika villkor”. Vår slutsats är att en organisation som innehar ett 

offentligt-privat partnerskap inte kan fördela resurserna effektivt och motstrider därav den 

teoretiska definitionen av NPM.   

 

Uppsatsens bidrag: Studien tar upp ett ämne som är omdiskuterat men relativt outforskat. 

Denna uppsats har bidragit till en ökad förståelse för NPM och resursfördelning inom 

offentlig sektor.  Tidigare forskning fokuserar på effektiv resursfördelning inom reformen 

New Public Management. Denna studie belyser problematiken när en central fördelningen av 

resurser sker till både offentlig och privat sektor. Problematiken avser om resursfördelningen 

anses vara effektiv. Denna studie visar att hur resurserna fördelas är av vikt för att uppnå en 

effektiv resursfördelning. Vi vill med denna uppsats bidra med en ökad förståelse för 



 
 

resursfördelning inom NPM och belysa att en empirisk prövning är av betydelse för att uppnå 

önskade resultat inom utbildningssektorn. 

 

Förslag till fortsatt forskning: En bredare undersökning med fler respondenter för att 

uppnå ett signifikant resultat kan vara värt att studera. En kvantitativ studie i form av 

enkätundersökning skulle kunna genomföras för att utan tidskrävande åtgärder nå ut till fler 

respondenter i fler olika kommuner. En statistisk jämförelse mellan kommunerna och hur 

resursfördelningsmodellerna och kommunernas resursfördelning fungerar kan sedan 

upprättas och analyseras. 

 

 

Nyckelord: New Public Management, resursfördelning, resursfördelningsmodell, 

utbildningssektorn, offentligt-privat partnerskap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

Title: New Public Management and resource allocation in the public sector. On equal basis? 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

Author: Mikaela Nordgren & Amina Nymark 

Supervisor: Lars Ekstrand  

Date: 2015 - March 

 

Aim: The aim of this study is to create an understanding of New Public Management and 

resource allocation regarding resource allocation models and its use in the public sector. 

 

Method: A deductive qualitative method has been used, based on the aim of this study. The 

empirical data were collected through unstructed interviews. The empirical material has been 

interpreted and presented in this thesis analysis. 

 

Result and Conclusions: The distributions of resources in an education sector are discussed 

from different perspective of the law "public funding on equal basis." This places high 

demands on the resource allocation model which is developed by Child and Youth 

Committee in Gävle. As the education sector consists of both public and independent schools, 

it is difficult to say that the reform New Public Management allocates resources efficiently. 

This study shows that the distribution of resources are allocated differently depending on 

whether the school is public or independent. The differences have an impact on the quality of 

education, thereby the requirement of “public funding on equal terms” is not achieved. Our 

conclusion is that an organization that holds an public-private partnership can not allocate the 

resources efficiently and hence contradicts the theoretical definition of NPM. 

 

Contribution of the thesis: The study addresses a topic that is much debated but relatively 

unexplored. This study has contributed to a greater understanding of NPM and the resource 

allocation in the public sector. Previous research focuses on the efficient allocation of 

resources of the reform New Public Management. This study highlights the issues when a 

central distribution of resources is distrubated to both the public and the private sectors. The 

issue is related to if the allocation of resources is considered to be on equal basis and if it is 

considered effective. This study shows that it is how the resources are allocated that is of 

importance for to achieve an efficient allocation of resources. With this study we want to 



 
 

contribute  with a greater understanding of resource allocation within NPM and highlight that 

an empirical research is of importance for achieving desired results in the education sector. 

 

Suggestions for future research: A broader survey of more respondents in order to achieve 

significant result may be worth studying. A quantitative study in the form of questionnaire 

survey could be implemented in a simpler manner, and without time-consuming steps, reach 

out to more respondents in other municipalities. A statistical comparison between the 

municipalities and the resource allocation model. The function of the local governments 

resource allocation can then be established and analyzed. 

 

Key words: New Public Management, resource allocation, resource allocation model, the 

education sector, public-private partnership. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Förklaringar 

 
Offentliga bidrag på lika villkor 

 
”Principen om likvärdiga och rättvisa villkor för alla förskolor, fritidshem, förskoleklasser 

och skolor oavsett huvudman ska stärkas. Villkoren måste därför präglas av långsiktighet och 

tydlighet. Ersättningssystemets utformning är av central betydelse för de enskilda 

huvudmännens möjlighet att bedriva sin verksamhet. Det innebär bl.a. att reglerna måste vara 

tydliga för hur bidragen till enskilda förskolor, fritidshem och förskoleklasser samt fristående 

skolor ska beräknas. Fullständig öppenhet måste råda kring hur kommunen beräknar 

ersättningen till enskild verksamhet.” (Prop. 2008/09:171) 

 

 

 

 

 
Likvärdighetsprincipen 

 

”Alla barn och ungdomar skall, oberoende av kön, geografiskt hemvist samt sociala och 

ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i det offentliga skolväsendet för barn 

och ungdom. Utbildningen skall inom varje skolform vara likvärdig, varhelst den anordnas i 

landet.” (SFS 1985:1100) 
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1. Introduktion 

Detta kapitel avser beskriva studiens bakgrund och problemformulering som mynnar ut i 

studiens syfte och frågeställning. Kapitlet förklarar även i korta drag studiens avgränsning.  

 

1.1 Bakgrund 

Intresset för decentralisering och privatisering ökade under slutet av 1970-talet för att sedan 

spridas i början av 1980-talet (Rondinelli, 2006). En bidragande orsak till det ökade intresset 

berodde enligt Rondinelli (2006) bland annat på en global lågkonjuktur. Både internationella 

biståndsorganisationer och myndigheter började inse begränsningarna i den centraliserade 

ekonomistyrningen (Rondinelli, 2006). Bristerna i offentlig administration tydde, enligt 

Toonen (2006), på ineffektivitet och ett antal administrativa behov och problem 

identifierades. Bland annat fanns det behov av att stärka kapaciteten för ekonomiska 

prognoser och utveckla strategier för att kunna förbättra det offentliga beslutsfattandet 

(Toonen, 2006). Det tidigare centrala planeringssystemet tog inte hänsyn till prognoser i en 

marknadssituation utan var mer av en byråkratisk anordning (Toonen, 2006).  

 

Flertalet regeringar påbörjade att utveckla en administrativ och finanspolitisk 

decentralisering på grund av att flertalet statsägda företag inte uppnådde de uppsatta målen. 

Företag hade en långsam tillväxt och deras mervärde inom den industriella sektorn och 

offentliga tjänster var låg. Många organisationer var förlustbringande och krävde mer stöd 

från regeringen än vad de genererade intäkter. Genom att delegera ansvar till underordnade 

administrativa enheter kunde de erhålla ett bredare spektrum av funktioner och tjänster. 

Många regeringar decentraliserade även sina politiska och ekonomiska institutioner samt 

privatiserade statsägda företag. (Rondellini, 2006)  

 

I Storbritannien genomgick den offentliga sektorn större sociala och ekonomiska 

förändringar (Stewart & Walsh, 1992). Samtliga enheter inom den offentliga sektorn i 

Storbritannien blev föremål för en reglering som gav upphov till en organisatorisk förändring 

eller en förändring i styrningen (Stewart & Walsh, 1992). Dessa förändringar syftade bland 

annat till att separera politiken från den administrativa processen samt skapa en marknad 

(Stewart & Walsh, 1992). Förändringen ansågs vara det senaste paradigmskiftet av hur den 

offentliga sektorn skulle styras och detta kompletterande ramverk kom att kallas New Public 

Management (Lane, 2000, s. 3).  
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New Public Management (NPM) är ett resultat av ovanstående förändringar. NPM-

rörelsens första utövare växte fram i Storbritannien, under premiärminister Margaret 

Thatchers styre. NPM utvecklades även i USA inom kommunala regeringar (ex. Sunnyvale, 

Kalifornien) som led hårdast av lågkonjunkturen. (Gruening, 2001; Groot & Budding, 2008) 

 

Det mest centrala med NPM är att de offentliga organisationerna adopterade styrnings- 

och beteendeprocesser för att efterlikna de effektiva tekniker som används inom den privata 

sektorn (ex. målstyrning och delegerad styrning), (Boyne, 2002). Syftet med NPM är enligt 

Brignall & Modell (2000) att utveckla ekonomier inom den offentliga sektorn för att skapa 

effektivitet och funktionalitet. Kraven på skattebetalarna minskas samtidigt som volym och 

kvalité på offentliga tjänster som erbjuds till allmänheten bibehålles (Brignall & Modell 

2000). 

 

NPM är en av de politiska idéer som inom utbildningssektorn förvärvat en ”global status” 

(Verger & Curran, 2014). Enligt Haque (1996) och Hood & Peters (2004) anser vissa att 

NPM är en administrativ revolution eller en politisk, post-byråkratisk paradigm. I Sverige 

antogs NPM av socialdemokraterna och landet har sedan fortsatt använda NPM som en 

huvudsaklig politisk tillgång (Verger & Curran, 2014). Enligt Maroy (2009) och Tolofari 

(2005) har NPM drastiskt förändrat styrningen inom utbildningsinstitutionerna samt även 

deras principer. Exempelvis så har skolans autonomi djupt påverkat regleringen av 

utbildningssystemen (Verger & Curran, 2014).  

 

Tidigare studier av de resursfördelningsmodeller som används inom utbildning visar att 

det finns en risk för snedvridning. Snedvridningen berör incitament som att fördelningen av 

elever sker på grund av elevens socioekonomiska bakgrund. De pedagogiska resurserna 

fördelas efter elevernas bakgrund vilket påverkar elevernas studieresultat samt de framtida 

fördelningarna av resurserna. (Cohen-Zada et. al., 2013) 

 

1.2 Problemdiskussion 

New Public Management är en styrform där den offentliga organisationen binds samman med 

den privata förvaltningen genom anpassade styrningsprocesser (Boyne, 2002). NPM har som 

mål att effektivisera resursutnyttjandet i offentliga organisationer genom att dela upp 

offentliga organisationer till självständiga resultatenheter (Christensen, Lægreid, Roness, & 

Røvik, 2004, s. 117, 81). Utbildningssektorn är en sådan organisation som binds samman 
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genom ett offentligt-privat partnerskap där fokus koncentrerats till ansvar och effektivisering 

av resurserna (Verger & Curran, 2014).  

 

Enligt Beard (2009) och Schubert (2009) kan vissa NPM-principer leda till positiva 

effekter och en ökad effektivitet. Vidare påpekar Beard (2009) och Schubert (2009) att vissa 

NPM-åtgärder är förenliga med veteskapliga insatser och förbättrar prestationen. Beard 

(2009) och Schubert (2009) betonar även att andra NPM-åtgärder inte är kompatibla och kan 

istället förvärra situationen. Resursfördelning tycks vara föremål för denna konflikt. 

 

En oro med utbildningssektorns resursfördelningsmodell, där den administrativa budgeten 

ligger centralt, är att administrationen förbrukar för mycket av den pedagogiska pengen i 

offentliga skolor (Arsen & Ni, 2012). Vidare menar Arsen & Ni (2012) att 

administrationskostnaderna i den offentliga skolan tar nödvändiga resurser från 

klassrumsundervisningen och därigenom försvårar arbetet med att förbättra elevernas resultat. 

Charterskolor, som är en sorts friskola, förutspås ha ett smidigare administrationsarbete och 

mer strikta riktlinjer vad gäller fördelning av resurserna (Arsen & Ni, 2012). Genom att 

fördela resurserna effektivt kan elevernas resultat, enligt Haelermans, De Wittea & Blank 

(2012), förbättras. 

 

SvD NYHETER har med hjälp av SVT:s ”Uppdrag granskning” framställt friskolornas 

tillvägagångssätt när det kommer till val av elever. Tidningen påpekar att elever som 

exempelvis är duktiga erbjuds plats samtidigt som elever med invandrarbakgrund nekas. 

Bakgrundsorsaken till agerandet har ekonomiska faktorer. En elev som är i behov av extra 

stöd kostar mer än en elev som inte besitter dessa behov. ”Ju lägre kostnader desto mer i 

vinst”. I och med att skolorna kan nekas extra resurser så är frestelsen att neka kostsamma 

elever stor. En rektor vid en kommunal grundskola uttryckte det så här: ”Jag kan välja att 

följa skollagen och ge eleverna det stöd som de har rätt till. Men då kommer jag att spräcka 

min budget och få sparken. Eller så bryter jag mot lagen, men får behålla mitt jobb”, skriver 

SvD. (SvD, 2013)  

 

Den 1 juli 1992 infördes ett nytt bidragssystem i Sverige där hemkommunen bland annat 

skulle beakta om den fristående grundskolan hade särskilda kostnader; exempelvis moms och 

arbetsgivaravgifter (SOU 1999:98). Förekomsten av fristående skolor är omdebatterad och 

Sverige är det enda landet i världen som tillåter vinstintresse i offentligt finansierade 
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fristående skolor. Förekomsten av vinst och skillnader mellan skolor gör att det ofta 

ifrågasätts om fördelningen av resurser till fristående skolor är rättvis (Lärarförbundet, 2010, 

s. 5). 

 

För att varje barn ska få lika rätt till utbildning i Sverige oavsett om de är skrivna i en 

kommunal eller privat skola så fördelas resurserna enligt lagen om ”offentliga bidrag på lika 

villkor”. Resurserna fördelas enligt en modell som är politiskt framtagen. Huruvida denna 

modell fördelar resurserna rättvist eller inte är en återkommande diskussion. (Lärarförbundet, 

2010)  

 

1.3 Syfte 

Denna uppsats syftar till att skapa förståelse för NPM och resursfördelning med avseende på 

resursfördelningsmodeller och dess användning i offentlig sektor. 

 

1.4 Avgränsning 

I denna uppsats har vi för avsikt att studera resursfördelningen inom utbildningssektorn i 

samband med New Public Management. Valet av område grundar sig på utbildningssektorns 

”offentliga-privata partnerskap”. Vi kommer inte att undersöka huruvida New Public 

Management som en reform påverkar de enskilda skolorna. Vi har heller inte för avsikt att 

intervjua lärare eller pedagoger då vi inte avser undersöka skolornas utbildningskvalitet. 
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1.5 Disposition 

 

Kapitel 2 Teori 

I detta kapitel presenteras den teoretiska ramen som utgör studiens underlag. Referensramen 

tillhandahåller information som ska ge läsaren förståelse för hur den offentliga verksamheten 

kom att styras på likvärdigt sätt som den privata verksamheten genom New Public 

Management. 

 

Kapitel 3 Metod 

I detta kapitel redovisas vilken undersökningsdesign som valts och tillämpats för att samla in 

material. Studiens använder sig av en deduktiv kvalitativ metod för att tolka det insamlade 

materialet. 

 

Kapitel 4 Empiri 

I detta kapitel presenteras Barn- och ungdomsnämnden som en övergripande 

organisationsform vilken de olika skolorna ingår under. Vidare presenteras 

resursfördelningsmodellens uppbyggnad och syfte. Termen elevpeng förklaras samt 

redovisas. Kapitlet avser undersöka hur respondenterna svarar till studiens syfte. 

 

Kapitel 5 Analys  

I detta kapitel analyseras och sammankopplas den teoretiska referensramen och den 

empiriska undersökningen. Våra tolkningar av det insamlade materialet ligger till grund för 

uppsatsens slutsats.  

 

Kapitel 6 Slutsats 

I detta kapitel redogörs den slutsats som dras utifrån studiens analys. Även våra reflektioner 

tas upp i detta kapitel. Avslutningsvis presenteras förslag till vidare forskning. 
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2. Teoretikapitel 

I detta kapitel presenteras den teoretiska ramen som utgör studiens underlag. Referensramen 

tillhandahåller information som ska ge läsaren förståelse för hur den offentliga verksamheten 

kom att styras på likvärdigt sätt som den privata verksamheten genom New Public 

Management. 

 

2.1 Offentlig sektor 

En av grundidéerna med NPM är att ersätta de traditionellt viktiga ledaregenskaperna inom 

den offentliga sektorn med ett ledarskap som är mer företagsinriktat (Hood, 1995). Syftet 

med NPM var att minska driftskostnaderna för den offentliga sektorn genom effektivisering 

(Grytten, Almklov & Antonsen, 2014). Effektivitetsåtgärderna har lett till en omstrukturering 

(Grytten et al. 2014) i syfte att maximera tillgängliga resurser (Matei & Chesaru, 2014). 

Fokus har skiftat från processansvar till ansvar för en begränsad uppsättning specifierade 

resultat där transparens och redovisning är centrala faktorer (Almqvist, 2006, s. 24: Grytten et 

al., 2014). 

 

NPMs framväxt har ingen enskild förklaring utan antas bero på ett antal olika faktorer (de 

Heyer, 2011). Att det traditionella, byråkratiska, synsättet inte hängde med i den snabba 

utveckligen anses vara ett motiv till utvecklingen av NPM (Almqvist, 2006, s. 21). 

Högerliberala idéer om ett mer modernt företagstänkande en annan orsak (Almqvist, 2006, s. 

22). Ekonomisk effektivitet samt en transparent redovisning anses vara NPMs referenspunkt 

och syfte (Almqvist, 2006, s. 22).  

 

Samhällsutvecklingen har väckt många frågor rörande effektiviteten av resurser och 

metoder (Matei & Chesaru, 2014). Offentliga organisationer har studerat och inspirerats av 

styrningsprocessen inom den privata sektorn men valt att behålla typiska normer samt den 

juridiska förvaltningen (Matei & Chesaru, 2014). New Public Management är enligt 

Christensen et.al (2004, s. 14) en reformrörelse som tonar ned skillnaderna mellan offentliga 

och privata organisationer. Normerna för offentlig organisation utmanas av en konkurrerande 

doktrin om att offentliga och privata organisationer har viktiga gemensamma drag 

(Christensen et al. 2004, s.14). Och att de därför kan läggas under gemensamma regelverk 

och organiseras utifrån samma principer (Christensen et al. 2004, s.14). Denna 
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organisationsteori menar att de offentliga och de privata organisationerna inte skiljer sig åt på 

ett fundamentalt vis. Skillnaderna avfärdas som stereotyper (Christensen et al. 2004, s.14).  

 

Pressen på offentliga institutioner och regeringar ökade och omfattande ekonomiska, 

politiska och sociala förändringar tog plats parallellt i flertalet länder (de Heyer, 2011). Den 

politiska betoningen på den offentliga sektorn under perioden var att göra mer med mindre, 

vilket krävde chefer inom den offentliga sektorn att kritisera organisationens struktur, budget 

och service (de Heyer, 2011). Enligt Almqvist (2006, s. 11) är tanken att politikerna ska sätta 

mål som förvaltningen sedan ska uppnå genom att vara handlingsinriktade. Genom att 

separera politiken från handlingen kan förvaltningen ”företagiseras”
1
 (Almqvist, 2006, s.11). 

Trenden idag är att utveckla styr- och informationssystem i organisationen för att få ökad 

insyn och uppnå en högre mätbarhet av ett större antal organisatoriska aspekter (Almqvist, 

2006, s.16). 

 

New Public Management etablerades i svenska kommuner i mitten av 1980-talet 

(Brorström, Haglund & Solli, 2005, s. 262). Den lokala förvaltningen och verksamheten fick 

ett ökat ekonomiskt ansvar i och med att den kommunala förvaltningen decentraliserades och 

det ekonomiska ansvaret omdefinierades (Brorström et al., 2005, s. 262). Decentraliseringen 

avsåg bl.a. att dela upp organisationer i mindre överblickbara enheter, tydliggöra styrningen 

samt avreglera den byråkratiska strukturen genom en plattare organisation (Almqvist, 2006, s. 

86; Malesky, Nguyen & Tran, 2014). 

 

Enligt Gore (1993) anser flertalet forskare att det finns fyra grundläggande orsaker till 

NPMs utveckling: 1) minska byråkratin då regeringens regler och förordningar håller tillbaka 

offentliga förvaltningar, 2) sätta kunderna främst för att uppnå effektivitet samt effektiva 

tjänster, 3) ge anställda självbestämmande så att de arbetar mer effektivt, 4) producera mer 

för mindre. (i Gültekin, 2011) 

 

Hood (1995) definierar NPMs implementering i den offentliga sektorn som: 

1. Ett skifte mot en större uppdelning av offentliga organisationer till styrande 

”företagiserade” enheter med separata kostnadsställen och en ökad delegering 

angående beslut om resurser. 

                                                             
1
 Termen ”företagisera” kommer från det amrikanska ordet ”accountingization” som myntats av Power & 

Laughlin, 1992, p. 133 (i Hood, 1995, s. 93) 
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2.  Ett skifte mot en ökad konkurrens, både mellan organisationer inom den offentliga 

sektorn och mellan den privata sektorn och offentliga organisationer. 

3. En utveckling mot en ökad användning av förvaltningsmetoder inom den offentliga 

sektorn som i stort sett är tagen från den privata företagssektorn. 

4. En utveckling mot en högre fokus på disciplin och en mer sparsam resursanvändning 

genom att finna alternativa, mindre kostsamma, sätt att leverera offentliga tjänster på. 

5. En utveckling mot en mer aktiv kontroll av offentliga organisationer genom synliga 

chefer som utövar en diskretionär makt. 

6. En utveckling mot mer explicita och mätbara (kontrollerbara) prestationsstandarder 

för offentliga organisationer i termerna område, nivå och innehåll av tjänster. 

7. Försök att styra offentliga organisationer på ett mer enhetligt sätt enligt fastställda 

mått för output. 

 

Dessa sju NPM-doktriner kopplas till återkommande diskussioner om hur den offentliga 

förvaltningen bör styras. Hur långt den offentliga sektorn bör isoleras och tydligt skiljas från 

den privata sektorn samt i vilken utsträckning verksamheten ska bedrivas, är frågor som ställs 

i tvister inom den offentliga förvaltningen. (Hood, 1995) 

 

Utifrån ett teoretiskt perspektiv handlar NPM om 1) konkurrenssättning och marknaden 2) 

kontraktsstyrning, samt 3) intern kontroll och decentralisering och hur dessa fungerar i 

praktiken (Almqvist, 2006, s. 13). Gültekin (2011) skriver att konkurrens inom statliga 

tjänster är något nytt för den offentliga förvaltningen. Den underliggande logiken med 

konkurrens är enligt Gültekin (2011) att de offentliga organisationerna kommer att tjäna 

allmänheten bättre med största möjliga effektivitet. Samtidigt kommer offentliga 

organisationer att prestera bättre (Gültekin, 2011).  

 

Decentralisering av offentliga varor och tjänster är enligt Hood (1991) ingen ny tankegång 

inom offentlig sektor (i Gültekin, 2011). Likväl som konkurrens är privatisering en ny 

proposition (i Gültekin, 2011). Den offentliga förvaltningen ansåg att de utklassades av den 

privata sektorn men att de privata verksamheterna är nödvändig för ekonomisk tillväxt (i 

Gültekin, 2011). Genom att privatisera offentliga organisationer kan den offentliga 

förvaltningen minska kostnaderna (Boyne, 1998) samt förbättra sina standarder och därmed 

uppnå målet med att ”producera” mer för mindre (Hood, 1995). 
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2.2 Resursfördelning 

Effekten av den nya reformen speglar en ekonomisk medvetenhet. De övergripande 

budgetramarna samt de ekonomiska ramarna som sätts centralt har därmed fått betydande 

respekt. Reformen har lyckats skapa en förståelse för behovet av besparingar vilket inte hade 

varit möjligt i en traditionell nämnd- och förvaltningsstruktur. (Brorström et al. 2005, s. 266) 

 

En annan konsekvens av den nya organisationsformen är att besparingarna kunnat 

genomföras på ett skonsamt sätt genom att anlägga ett helhetsperspektiv. Ansvaret för 

besparingsarbetet har lagts på de verksamhetsansvariga som haft förmåga att välja effektiva 

lösningar till besparingskraven. Ekonomiseringen har inte enbart reducerat kostnaderna. 

Även produktiviteten har ökat, vilket kan förklara att besparingarna ansetts skonsamma. Den 

kommunala verksamhetens innehåll avgörs på verksamhetsnivå vilket föranleder en 

problematisering av politikerrollen och den politiska organisationens uppgift. Styrningsrollen 

är otydlig och frågan om hur långt decentraliseringen och den finansiella styrningen bör 

drivas ifrågasätts. (Brorström et al. 2005, s. 267) 

 

Inom NPM ska det inte spela någon roll vilken organisation det rör sig om, alla ska vara 

möjliga att styra med vissa generaliserade modeller oberoende av verksamhet (Hall, 2012, s. 

31). Fokus hamnar på vad som ska uppnås med verksamheten, genom mål, mätning av 

måluppfyllelsen och slutligen genom revidering av målen (Hood, 1995). 

 

NPM är en av de politiska idéer som, tillsammans med ett offentlig-privat partnerskap, har 

förvärvat en global status inom utbildningspolitiska agendor. Inom utbildningssektorn har 

NPM kristalliserats i skolans autonomi, i proffessionaliseringen av rektorer, den 

standardiserade utvärderingen och lärarnas ansvar. Denna skolbaserade förvaltning delegerar 

ledningsuppgifter till skolnivå där huvudmannen, likställd en chef, bör kunna hantera skolans 

ekonomiska och mänskliga resurser självständigt samt ha förmåga att ta upp extra 

finansiering för skolan. (Verger & Curran, 2014)  

 

Den metod som används när staten allokerar budgeten till skolsystemen kan fungera som 

ett viktigt instrument för att uppnå önskade förbättringar i utbildningsnivån (Destin, 2013). 

Andersen & Mortensen (2009) hävdar dock att en ökad kvalitet inom utbildningssektorn 

kräver högre resurser och hur resurserna fördelas är vad som är det essentiella.  
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I många skolsystem sker resursfördelningen på grundval av elevernas socioekonomiska 

bakgrund, exempelvis föräldrars utbildningsnivå (West, 2009; BenDavid-Hadar & Ziderman, 

2010). Resurserna kan variera från skola till skola beroende på skolans resursbehov 

(BenDavid-Hadar & Ziderman, 2010) och elevernas prestation (Dronkers & Roberts, 2007). 

Skolor som har en högre andel elever med en låg socioekonomisk bakgrund erhåller mer 

pengar och har en högre andel lärare per elev (Rubenstein, Schwartz, Stiefel & Amor, 2007). 

 

Effektiv resursfördelning har kommit att bli en viktig del inom organisationer men kan 

vara ett dynamiskt och komplext åtagande. I praktiken består resursfördelningsmodellen av 

flertalet olika aspekter som är nödvändiga för resursfördelning. Resurser kan fördelas till att 

tillfredsställa och uppnå mål, som exempelvis att hålla en hög utnyttjandegrad. En korrekt 

resursfördelning är en självklar och viktig faktor för att uppnå en effektiv användning av 

resurserna. (Huang, Van der Aalst, Lu & Duan, 2011)   

 

Fördelningen av resurser har viktiga politiska konsekvenser i och med att det påverkar 

enskilda utbildningsresultat samt den framtida fördelningen av utbildningsresurser (Cohen-

Zada et al. 2013). Cohen-Zada et al. (2013) hävdar att skolan medvetet placerar elever utifrån 

den socioekonomiska bakrunden för att maximera användandet av resurserna. Enligt West 

och Woessmann (2006) samt Urquiola och Verhoogen (2009) är kompensatorisk sortering
2
 

inom och särskilt mellan skolorna vanligt förekommande. Detta p.g.a. att administratörerna 

syftar till att maximera sina elevers resultat då den finansierade budgeten per student är 

begränsad (Cohen-Zada et al., 2013).  

 

Haelermans et al. (2012) påpekar att även om alla skolor observerar samma exogena priser 

kan det inte förväntas att alla skolor använder en optimal inputmix. Den offentliga skolan 

förbrukar för mycket av resurserna som är märkta för undervisning på administration 

(Haelermans et al. 2012). Friskolorna å andra sidan har en effektivare administration och 

fördelar resurserna efter mer strikta instruktioner (Arsen & Ni, 2012). 

                                                             
2
 Med kompensatorisk sortering menas att en systematisk fördelning av elever genomförs, exempelvis baserat på 

elevens studieresultat eller sociala bakgrund. En sortering åstadkommer även ett lägre elevantal per klass. 

Genom detta urval kan skolorna säkerställa ett utfall med höga studieresultat bland eleverna. 
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Fördelningseffektiviteten
3
 tar hänsyn till priser och kostnader och en högre output kan enligt 

Haelermans et al. (2012) erhållas genom omfördelning av input.  

 

I och med att skolorna skiljer sig åt i resurser, elevpopulation, plats etc. är den optimala 

inputmixen olika för varje skola (Woessmann 2006). Genom att beräkna skolornas 

resursanvändning kan skolan estimera över- och underutnyttjade grupper för att beräkna den 

optimala effektiviteten (Woessmann 2006). Effektiva utbildningssystem kan skapa 

ekonomisk tillväxt och ett ansvarssystem kan skapa social sammanhållning (Woessmann 

2006). BenDavid-Hadar & Ziderman (2010) menar att output-orienterade 

fördelningsreformer kan förbättra både effektivitet och ansvarigheten. Genom ett regelverk 

som säkerställer både ansvar och finansiering kan utbildningssystemen avancera effektivitet 

och ansvar parallellt (BenDavid-Hadar & Ziderman 2010). 

 

2.3 Styrformen och dess kritik 

Att offentliga och privata organisationer binds samman är en klar fördel med New Public 

Management. Förbindelsen mellan organisationen möjliggörs med tvärgående nätverk. Den 

privata sektorns tillvägagångssätt för att uppnå kostnadseffektivitet har förts över till den 

offentliga sektorn. Även tekniken för ledningens arbetssätt samt hur marknaden byggs upp 

har förts över från den privata till den offentliga sektorn. (Christensen et al. 2004 s.27)  

 

Den teoretiska definitionen av NPM är enligt Shubert (2009) och Mathiasen (2009) att 

modellen ska öka effektiviteten av de statliga resurserna samt öka prestationen hos 

arbetstagarna. Gültekin (2011) menar att NPM inte enbart introducerar effektivitet och ökad 

prestation hos arbetstagarna. NPM ger även upphov till privatisering, utkontraktering samt 

minskning av byråkrati (Gültekin, 2011). Kontraktering kan enligt kritiker ha en negativ 

påverkan och leda till att organisationen förlorar sin potential genom att de tappar sin 

utförarkompetens (Almqvist, 2006, s. 55). 

 

NPM avsåg enligt Mathiasen (2009) att, förutom öka fokus på effektivitet, öka 

effektiviteten av tillhandahållna tjänster samt skapa konkurrenskraftiga miljöer inom och 

mellan offentliga organisationer. Kritiker å andra sidan hävdar att konkurrensutsättning 

                                                             
3
 Fördelningseffektiviteten är skillnaden i ekvationen av det verkliga värdet av en kostnadsandel för en resurs 

och den optimerade kostandsandelen (Haelermans et al., 2012). 
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visserligen kan leda till kostnadsreduceringar men att det sker på bekostnad av verksamhetens 

kvalitet (Almqvist, 2006, s. 39-40).  

 

Mathiasen argumenterar (2009) för att det ofta antas att den privata sektorn kan producera 

en tillfredsställande service eller en utbildning av god kvalitet till samma eller lägre kostnad. 

Frågan är dock, enligt Mathiasen (2009) vad som är tillfredsställande och vad som definierar 

kvalitet. Wittmann (2006) menar att grundtanken bakom NPM-reformen, att införa det 

administrativa paradigmet i skolan, är att göra skolorna mer ansvariga för sina reslutat. 

Kritiker hävdar att denna reform i allt högre grad tenderar att reducera styrningen till en ren 

formalitet (Wittmann, 2006). Resursfördelning är en diskuterad faktor där frågan gällande 

NPMs effektivisering av resurser är oenig (Tahar & Boutellier, 2013). Kritikerna hävdar att 

effektiviseringen av resursfördelning inte är vetenskapligt bevisad (Tahar & Boutellier, 

2013). 

 

Nackdelarna med NPM består i att managementdoktrinen inte får den praktiska förankring 

som förespråkades. Till detta kan det nämnas två centrala komponenter: effekterna av 

verksamheten och mätbarheten i formulerade mål. Organsiationen har en tendens att fortsätta 

i gamla hjulspår och några förändringar har egentligen inte kommit till stånd. 

Managementdoktrinen ser ut att ha en tendens att förstärka det traditionella synsättet att styra 

en offentlig förvaltning på, som verksamheten egentligen avsåg att minska eller komma bort 

från. (Almgvist, 2006 s. 127-136)  

 

Likt Almqvist (2006) hävdar Frederickson (1996) att NPM inte är ett nytt koncept. 

Frederickson (1996) betonar att synsättet inte erbjuder någonting nytt utan kan istället ses 

som ett ”gammalt vin i en ny flaska”. Frederickson (1996) påpekar att historien har en 

tendens att upprepa sig i och med att människan inte är villig att lära sig av gamla misstag. 

Gültekin (2011) motsäger påståendet och menar att NPM inte alls kan ses som ett ”gammalt 

vin i en ny flaska”. Tvärtom. Genom NPM infördes ett annat perspektiv på offentlig 

förvaltning (Gültekin, 2011). ”NPM är ett nytt vin – även om man kan känna smaken av 

tidigare paradigmer”, skriver Gültekin (2011). 

 

Mathiasen (2009) hävdar att New Public Management är en modell som kan liknas vid ett 

kakrecept. Med detta menas att NPM består av en mängd uppsättning metoder. Metoder som 

är grundade utifrån praxis i en induktiv process som inte har blivit empiriskt prövade. Därför 
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går det inte generellt att säga att NPM fungerar jämställt för alla organisationer. (Mathiasen, 

2009) Gültekin (2011) motstrider Frederickson (1996) och menar att även om NPM tagit ett 

tydligt avsteg från den traditionella offentliga förvaltningen så är en del av NPMs antaganden 

och påståenden motstridiga och påfallande olika. I och med att några av NPMs principer 

verkar vara i konflikt så kan det inte hävdas att NPM anses vara en sammansättning av 

metoder (Gültekin, 2011).  

 

Hall (2012, s. 71) förklarar att effektiviseringen kan försvåra styrningsproblemen ännu mer. 

Vidare menar Hall (2012, s. 71) finns det en risk att trenden kan leda till en ökad 

suboptimering med en minskad känsla för det gemensamma. Det finns även en ökad risk för 

att mätningen av prestationer endast sker för mätningens skull (Hall, 2012, s. 71). 
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3. Metodkapitel 

I detta kapitel redovisas vilken undersökningsdesign som valts och tillämpats för att samla in 

material.  

  

3.1 Vetenskaplig ansats 

Forskning handlar om att tillägna sig ny kunskap med hjälp av systematiska metoder. För att 

utveckla inhämtade kunskaper måste vissa vetenskapliga regler efterföljas. Inom varje 

vetenskap finns det olika traditioner och riktningar där graden av objektivitet varierar. Inom 

forskning är det viktigt att vara objektiv, att vara saklig och fri från personliga värderingar, 

även om det är svårt att kringgå det subjektiva. Subjektivitet påverkar även en studies 

tolkningsperspektiv vilket innebär att forskning omöjligt kan vara helt objektiv. (Larsen, 

2007, 14-15)  

 

Inom positivismen är objektivitet ett krav och uttrycks i logisk-analytiska eller 

matematiska termer (Patel & Tebelius, 1987, s. 30-31). Denna studie använder sig inte av 

matematiska termer utan ämnar skapa förståelse och utgår således från en hermeneutisk 

ansats. Hermenutik handlar om tolkning och förståelse vilket innebär att vi får en möjlighet 

att tolka det material som är framtagen av respondenterna eller författararna (Bryman & Bell, 

2011, s. 567). Våra personliga värderingar är avgörande för våra tolkningar. Vår studie kan 

därmed påverkas i och med att vi tolkar materialet utifrån ett subjektivt förhållningssätt.  

 

3.2 Val av undersökningsdesign 

Vanligtvis så diskuteras två olika metodansatser där relationen mellan empiri och teori skiljer 

sig åt (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011, s. 31). I denna studie har det deduktiva 

angreppssättet tillämpats i och med att vi utgår från befintlig teori och begrepp som ligger till 

grund för den empiriska undersökningen (Bryman & Bell, 2011, s. 31; Eriksson & 

Wiedersheim-Paul, 2011, s. 83). Den andra metodansatsen kallas induktiv metod där det 

empiriska materialet används för att söka stöd i befintlig teori (Eriksson & Wiedersheim-

Paul, 2011, s. 83; Bryman & Bell, 2011, s. 34). Genom att tillämpa det deduktiva 

angreppssättet avser vi stärka eller försvaga tilliten till teorin genom den empiriska 

undersökningen (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011, s. 83). Graden av tillit tolkas utifrån 

vår föreställning av tillämplighet där det teoretiska materialet kommer att ligga till grund för 

denna uppsats analys. 
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3.3 Forskningsmetod 

Vilken metod som används i en studie styrs av den problemställning och det syfte studien har 

(Larsen, 2007, s. 22). De mest använda metoderna är de kvantitativa och kvalitativa. Enligt 

Eriksson & Wiedersheim-Paul (2011, s. 87) är kvalitativa studier mer förekommande i 

fallstudier där intervjuer och observationer genomförs. Bryman och Bell (2011, s. 391) 

förklarar att den kvalitativa metoden har ett konstruktionistiskt perspektiv och fokuserar på 

individens tolkningar av verkligheten ett s.k. tolkningsperspektiv (Bryman & Bell, 2011, s. 

38). Enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (2011, s. 38) ses den kvantitativa studien som en 

numerisk metod; med avseende att samla kvantifierbar data med bestämda egenskaper. 

Bryman & Bell (2011, s. 49) förklarar att den kvantitativa metodens kunskapsteoretiska 

inrikting grundar sig på en naturvetenskaplig modell med ett objektivistiskt perspektiv.  

 

Denna studie har en kvalitativ metod då studiens syfte avser att skapa en djupare förståelse 

för New Public Management i samband med resursfördelning. Tolkningsprocessen kommer 

inte att resultera i en generalisering av respondenterna då denna studies grupp av 

respondenter är för liten. Generelisering är mer användbar vid kvantitativa studier (Patel & 

Davidson, 1987, s. 70). 

 

En kvalitativ studie har förvisso fördelar men även nackdelar. Fördelarna är enligt Larsen 

(2007, s. 26-27) bland annat att bortfallet oftast är minimalt. Det är mer vanligt att 

respondenter inte deltar i exempelvis enkätundersökningar. Intervjuaren ges även möjlighet 

att gå på djupet för att skapa ett helhetsperspektiv. Nackdelarna enligt Larsen (2007, s. 27) är 

att det blir svårt att generalisera. Forskningsmetoden är även mer tidskrävande och 

omfattande när det kommer till att bearbeta och klassificera data. Intervjueffekten är en annan 

nackdel. Med intervjuareffekten menar Larsen (2007, s. 27) att intervjuaren eller metoden 

kan påverka respondenten eller att respondenten svarar det han eller hon tror att intervjuaren 

vill höra.  

 

3.4 Datainsamlingsmetod 

Vi har använt oss av teorier som förklarar implementeringen av den fristående verksamhetens 

styrningsprocess i offentliga organisationer. Den gemensamma termen för denna typ av 

styrningsperspektiv benämns som New Public Management (NPM). Syftet med att förklara 

NPM som en utgångspunkt ligger till grund för att skapa en bild av organisationsformen samt 

för att återge en bild av NPMs syn på resursfördelning. 
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Sekundärdata är information som redan finns och som tagits fram för annat ändamål än 

just den aktuella undersökningen. Sekundärdata kan exempelvis vara offentlig information, 

undersökningar som är gjorda av andra företag samt information som forskaren själv tagit 

fram i tidigare undersökningar. (Andersson, Jansson, Nilsson, Pihlsgård, 2008, s. 87)  

 

New Public Management är ett omtalat ämne och forskningen är enligt vår observation 

mycket bred. Förutom litteratur har vi kompletterat den teoretiska referensramen med 

vetenskapliga artiklar. Artiklarna har inhämtats med hjälp av sökmotorn Discovery som 

samlar artiklar från olika databaser, exempelvis Jstor, Elsevier, Eric etc. I och med sökandet 

efter material har vi förstått att den teoretiska referensramen kring resursfördelning inom 

denna typ av styrform är något mer outforskad. Framförallt saknas,till viss del, kopplingen 

mellan NPM och resursfördelning i offentlig sektor där resurserna fördelas ut till både 

offentliga organisationer och privata verksamheter. 

 

För att söka efter relevanta artiklar för denna studie använde vi oss av vissa nyckelord: 

”New Public Management”, ”Resource allocation” och ”School” i databasen Discovery. Efter 

att även ha fyllt i vissa kriterier som exempelvis ”peer review”, ”full text”, ”academic 

journals” samt krav på ekonomiska tidsskrifter fick vi fram 20 vetenskapliga artiklar som 

innehöll något av nyckelorden. Av dessa kunde 4 stycken direkt elimineras. Av de 

kvarstående 16 vetenskapliga artiklarna var 3 stycken användbara. För att utöka den 

teoretiska referensramen sökte vi efter dem referenser som använts i den litteratur och de 

vetenskapliga artiklar som behandlade begreppet New Public Management. När dessa inte 

gick att få tillgång till via Discovery, Elsevier, Eric etc. användes Google Scholar som ett 

komplement till sökramen. 

 

Oftast är inte den sekundära informationen tillräcklig. Studien får då kompletteras med 

primärdata, vilket innebär nyinsamlad information (Andersson et al. 2008, s. 90).  För att få 

tag i de primärdata som studien krävde utgick den empiriska undersökningen från syftet med 

studien. För att belysa problemformuleringen sonderades relevant information ut från de 

muntliga intervjuer som genomfördes.  
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3.5 Forskningskvalitet  

I denna studie har vi utgått från den kvalitativa forskningen vilken Patel & Tebelius (1987, s. 

116) benämner som mjuk data. I en kvalitativ studie tolkas texten på ett mer djupgående sätt i 

relation till en teoretisk referensram eller ett överodnat perspektiv (Patel & Tebelius 1987, s. 

116). 

 

Patel & Davidson (2003, s. 119) beskriver den kvalitativa bearbetningen som tids- och 

arbetsskrävande. Den verbala informationen ger ett omfattande textmaterial redan vid få 

intervjuer. (Patel & Davidson 2003, s. 119) 

 

”Slutproduktionen av en kvalitativ bearbetning är ofta en text där citat från intervjuer eller 

observationsanteckningar varvas med egna kommentarer och tolkningar” (Patel & Davidson, 

2003, s. 120). 

 

Patel & Tebelius (1987, s. 125) menar att en tolkning aldrig kan ge en fullständig bild av 

en situation eller ett fenomen eftersom att verkligheten är i ständig förändring. Vidare 

förklarar Patel & Tebelius (1987, s. 126) att text kan ha en horisontell tolkning. Denna 

speglar graden av tillämplighet och att tolkningen endast avser de inblandade personerna eller 

speglar de förhållanden som är allmängiltiga för människor. Den horisontella tillämpligheten 

innebär samtidigt en kontroll av rimligheten. Tolkningen kan ske på följande sätt:  

 

1) Självförståelse – texten tolkas i samspel med uppgiftslämnaren så att denne kan acceptera 

tolkningen, 2) Common-Sense – tolkningen sker uitfrån vardagskunskap och vedertagna 

föreställningar om det som beskrivs och vad som kan utläsas mellan raderna, 3) Teoretisk 

förståelse – tolkningen sker med utgångspunkt i en teoretisk referensram, vilket gör att det 

går att sätta in det utsagda i ett vidare samhälleligt perspektiv. (Patel & Tebelius 1987, s. 126) 

 

Denna uppsats har använt sig av det tredje tolkningsättet där vi tillämpat och kontrollerat 

det empiriska materialet utifrån den teoretiska referensramen. Uppsatsen gav ändå en viss 

möjlighet till att tolka och utläsa vad som sagts mellan raderna även om försiktighet vidtagits 

vid kombinering av det empiriska och teoretiska materialet. I och med att denna studie utgått 

från den teoretiska referensramen uppkom inga svårigheter med att kombinera 

respondenternas utsagor till det teoretiska materialet. 
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3.6 Val av  respondenter 

För att erhålla så relevant information som möjligt kontaktades de respondenter som ansågs 

kunna ge betydelsefulla svar. Respondenter med en högre befattning valdes att intervjuas för 

att minimera risken för antaganden av resursfördelningsmodellen; d.v.s. hur anställda tror att 

resursfördelningen går till (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011, s. 59). Detta för att få den 

primära informationen om organisationen.  

 

Denna studie utgick från den politiska aspekten inom verksamheten där intervju av Åsa 

Wiklund-Lång, dåvarande ordförande för Barn- och ungdomsnämnden sedan år 2011 

genomfördes. Åsa Wiklund-Lång ansvarade för den politiska processen samt nämndsarbetet. 

Åsa Wiklund-Lång ansvarade även för att kommunfullmäktiges beslut får genomslag i barn- 

och ungdomsnämnden. För att få reda på de ekonomiska förutsättningarna inom Barn och 

ungdom intervjuades Monika Westlinder. 

 

Ekonomicontroller Monika Westlinder, verksam sedan juni år 2009 har det övergripande 

ansvaret utifrån expertområdet ekonomi. Monika Westlinder arbetar framförallt med 

resursfördelningsmodellen som barn- och ungdomsförvaltningen använder. Monika 

Westlinder säkerställer och ansvarar över resursfördelningsmodellen, internbudgeten samt 

andra övergripande och ekonomiska frågor som exempelvis bokslut och redovisning. För att 

få reda på de organisatoriska aspekterna intervjuades förvaltningschefen Frank Stoor. 

 

Frank Stoor, förvaltningschef sedan år 2011 ansvarar för hela Barn och 

ungdomsförvaltningsverksamheten. Frank Stoor gav svar på frågor om organisationen.  

 

Från den fristående skolan Prolympia intervjuades Göran Larsson, rektor sedan år 2010. 

Göran Larsson har huvudansvaret för den pedagogiska delen, arbetsgivaransvar samt 

ansvarar för den ekonomiska delen.  

 

Från Älvboda friskola intervjuades Johan Sennerfeldt, rektor sedan år 2000. Johan 

Sennerfeldts huvudsakliga uppgifter är personal- och elevansvar, utöver det ekonomiska 

ansvaret. 

 

Från grundskolan Sörbyskolan intervjuades Ola Johansson, rektor sedan år 2013. 

Dessförinnan arbetade Ola Johansson som ledare och som rektor i Gävle sedan år 2006. Ola 
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Johansson ansvarar för hela sörbyområdet vilket inbegriper Hemlingby skola, 

Andersbergskolan samt Sörbyskolan. Utöver områdesansvar har Ola Johansson ett 

övegripande ansvar för elever, måluppfyllelse, personal samt det ekonomiska ansvaret. 

 

Att tänka på vid en intervju där respondenterna har en ledande befattning är att 

respondenten omedvetet kan försköna informationen. Att lyfta fram de bra sidorna och prata 

väl om den egna organisationen är sällan ett undantag. När syftet stod klart, vilken 

information som behövdes och från vilka respondenter sammanställdes ett frågeformulär. 

Respondenterna gavs samma frågeformulär för att kunna belysa vår problemformulering 

utifrån olika perspektiv – det kommunala och det fristående perspektivet. En annan tanke 

med att ge respondenterna samma typ av frågor var för att tydligare kunna jämföra svaren. 

 

Det frågeformulär som användes i studien innehöll de frågor som arbetats fram men det 

var respondenten som med egna ord berättade. På så vis utvanns så mycket information som 

möjligt, även sådan information som kunde vara relevant men som det inte har frågats om 

(Gillham, 2008, s. 58). Denna intervjuform gav tillfälle att utveckla de framarbetade frågorna 

och studien nådde på så vis en djupare förståelse. 

 

3.7 Muntlig intervju 

Intervjuer, till skillnad från enkäter, används när en djupare förståelse vill uppnås (Gillham, 

2008, s. 19-20). Intervjuerna har genomförts i en halvstrukturerad form med öppna 

svarsalternativ. En halvstrukturerad intervju innebär att samma frågor ställs till alla 

inblandade. För att säkerställa att likvärdiga områden täcks in har intervjufrågorna 

kompletterats med följdfrågor. Ungefär lika lång intervjutid har avsatts till varje respondent. 

Frågorna i en halvstrukturerad intervju är öppna, d.v.s. att de saknar fasta svarsalternativ och 

att sonderade frågor används (Gillham, 2008, s. 103). Sonderade frågor går ut på att få 

respondenten att berätta mer, om det finns mer att berätta med syfte att låta respondenten göra 

jobbet. Detta grundar sig i att det är respondenten som vet svaren (Gillham, 2008, s. 57-58). 

Intervjuerna spelades in för att sedan transkriberas i sin helhet. 

 

3.8 Metoddiskussion  

I och med att den kvalitativa intervjun är öppen på så sätt att olika frågor kan ställas så kan 

det vara svårt att hålla fokus på frågeställningen. Den andra intervjun genomfördes med 

många avbrott då informationen var oerhört massiv och intervjun leddes in på andra spår. 
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Eftersom att det inte finns något krav på att ställa intervjufrågorna i samma ordningsföljd som 

i frågeformuläret blev det svårt att ställa sonderande frågor och på samma gång hålla kvar 

intervjuns tema i fokus. I och med den andra respondentens kunskap var det svårt att följa 

frågeformuläret. 

 

Vid vissa tillfällen anades en viss förvirring hos respondenterna. Detta hade inget med 

känsligheten i organisationen eller frågorna att göra utan på valet av ord i frågeformuläret. 

Ord som ”internredovisning” har inte samma innebörd för studiens respondenter som det har 

för ekonomistuderande högskolestudenter. 

 

Av den orsaken att en intervjuperson har stor frihet att utforma svaren så kan det hända att 

det insamlas mer material än förväntat. Detta innebär att det kan bli svårt att hantera 

materialet p.g.a. tidsbegränsning (Bryman, 2012, s. 415-421). Den andra intervjun gav 

material i överflöd och i efterhand har det varit svårt att tolka informationen. Att veta om den 

var av relevans eller inte. För mycket information kan riskera att arbetet stagnerar då 

materialet blir svårt att hantera. 

 

Intervjuer är en av de viktigaste informationskällorna vid en fallstudie där valet av 

respondenter påverkar resultatet av undersökningen i allra högsta grad (Yin, 2007, s. 116). 

Därav noggrannhet i valet av denna studies respondenter. 

 

Intervjuer som genomförs ansikte mot ansikte kan vara svåra när känsliga frågor ställs 

(Trost, 2007, s. 93). I stället för att genomföra anonyma intervjuer uteslöts frågor som kan 

anses vara känsliga eller stötande. Exempel på sådana frågor kan exempelvis vara frågor 

rörande respondentens ålder (Trost, 2007, s. 93). Eller för denna uppsats relevans, 

organisationens politiska ställning. Det finns ingen garanti för att respondenten är villig att 

delge sådan information som kan, för honom eller henne, anses känslig eller stötande (Trost, 

2007, s. 93). 

 

Hade intervjuerna genomförts på ett annat sätt; exempelvis via mejl med hjälp av ett 

frågeformulär skulle undersökningen möjligtvis ha uppnått ett annorlunda resultat (Eriksson 

& Wiedersheim-Paul, 2011, s. 61). Detta har säkerställts genom att utföra intervjuerna ansikte 

mot ansikte. Flertalet av studiens respondenter ville ha en del av frågorna förklarade för sig. 
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Detta för att vara säker på att respondenterna förstod frågorna som det var menat att de skulle 

förstå dem. 

 

Anonymitet anses vara ett alternativ för att säkerställa att den information studien kräver 

erhålls. Utgår vi från denna studies repondenter skulle det möjligtvis inte vara så stor skillnad 

i resultat då respondenterna avböjde möjligheten att få vara anonym. Detta kan tolkas som att 

det inte spelar någon roll vilken typ av intervju som genomförs. Är tillämpligheten och 

tolkningen korrekt leder intervjuerna till samma resultat.  

 

En intervju av fler privatskolor hade legat i vårt intresse; dock var inte detta möjligt då den 

fristående verksamheten inte har samma skyldighet att besvara förfrågningar, vilket den 

kommunala verksamheten har.  Detta försvårade struktureringen av och arbetet med studien.  

 

Denna studie avsågs avgränsas till Gävle kommun då varje kommun har en egen 

resursfördelningsmodell. Vi avsåg även att endast intervjua rektorer från grundskolan för att 

säkerställa att resursfördelningen från barn- och ungdomsnämnden fördelades på ett så 

snarlikt sätt som möjligt. Vi hade inget belägg för att hanteringen av resurserna sker olika 

beroende på förskola, grundskola eller gymnasieskola. Detta var något vi hade med i 

beräkningen för att studien inte skulle bli svår att jämföra och sammanställa. Svårigheten med 

att få fram antalet respondenter försvårade dock möjligheten att uppnå uppsatsens krav och 

färdigställandet av studien.  

 

3.9 Analysmetod 

Det teoretiskt och empiriskt deduktivt framtagna materialet i denna kvalitativa studie 

analyseras utifrån ett tolkningsperspektiv. Kvalitativ undersökning fokuserar oftast på 

förändring och utveckling för att kunna beskriva hur skeenden och mönster utvecklas över tid 

(Bryman & Bell, 2011, s. 412). För att skapa en djupare förståelse för New Public 

Management har vi först sökt efter teoretiskt material som kan förklara och tolka de begrepp 

som denna studie behandlar.  

 

För att skapa en uppfattning om NPM fick vi söka artiklar som tog upp orsak och verkan 

till NPMs utveckling. När den ökade förståelsen ansågs tillfredsställd söktes information om 

NPMs inverkan på offentlig organisation samt information om processen kring fördelning av 

resurser. Analyseringen av den teoretiska texten har skett utifrån vår tolkning av betydelse 



 

22 
 

och väsentlighet för studien. Den teoretiska referensramen har kategoriserats efter innehåll 

för att enklare kunna skilja dem åt. Därefter upprättades studiens metodapparat där valet av 

respondenter och intervjufrågor diskuterades.   

 

Intervjuerna genomfördes muntligt, ansikte mot ansikte och spelades in (med 

respondenternas godkännande) på en diktafon. Vid bearbetning av de inspelade intervjuerna 

spelades de först upp en gång innan transkribering för att avlyssna intervjun i sin helhelt. 

Intervjuerna transkriberades in på dator utan omarbetning. I samband med kvalitativa 

intervjuer och analyser av material utarbetas olika slags mönster eller beteendemönster fram 

(Trost, 1997, s. 115). Larsen (2007, s. 98) förklarar att det kan finnas behov av datareduktion. 

I ostrukturerade kvalitativa intervjuer finns det en risk för överflödigt material som ligger 

utanför frågeställningen och som då kräver en viss reduktion (Larsen, 2007, s. 98). Det 

material som ansågs vara väsentligt för uppsatsen plockades ut och fördes in i empirikapitlet. 

 

Det empiriska materialet omarbetades, efter tolkning av innehållet, för att sedan kunna 

jämföras med den teoretiska referensramen. Det teoretiska materialets beskrivning av New 

Public Management ligger till grund för att skapa en förståelse för organisationsformen av ett 

offentlig-privat partnerskap i avseende på den ekonomiska resursfördelningen. Det empiriska 

materialet avser beskriva och skapa förståelse för huruvida fördelningen av de ekonomiska 

resurserna anses rättvis samt om fördelningen anses ske på lika villkor. 

 

Vi har utgått från en trestegsmodell, som visas i figur 1, för att nå fram till det underlag 

som ligger till grund för denna studies slutsats. Vi har inte funnit någon visuell bild av en 

metodprocess som liknar den metod vi upprättat för denna studie, även om vi influerats av 

flertalet modeller. Nedanstående figur visar denna studies analysmetod: 
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Figur 1: Analysmodell 
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All primär och sekundär data 

strukturerades i följdordning (Dvs i vilken 

ordning de var menat att hamna i 

uppsatsen) samt kategoriserades in i 

mappar (NPM, resursfördelning, intervjuer 

etc.) Här genomfördes även reduktion av 

data. 

När samtlig data var beskriven och 

strukturerad jämfördes respondenternas 

svar mot varandra för att tolka likheter och 

skillnader. 

All primär och sekundär data som ligger 

till grund för denna uppsats beskrivning 

samlades in och tolkades utifrån vår 

uppfattning av vad som var av relevans. 

All information skrevs ned i sin helhet. 
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4. Empiri 

I detta kapitel presenteras Barn- och ungdomsnämnden som en övergripande 

organisationsform vilken de olika skolorna ingår under. Vidare presenteras 

resursfördelningsmodellens uppbyggnad och syfte. Termen elevpeng förklaras samt 

redovisas.  

 

4.1 Offentlig sektor 

Barn- och ungdomsnämnden i denna uppsats avser förvaltningen i Gävle. Prolympia och 

Sörbyskolan är belägna i Gävle kommun. Älvboda friskola är belägen i Älvkarleby kommun. 

 

Barn- och ungdomsnämnden är en offentlig linjeorganisation där politiken separerats från 

styrningen, förklarar förvaltningschefen Frank Stoor. Barn- och ungdomsnämndens 

ordförande Åsa Wiklund-Lång beskriver att politiken ansvarar för principerna kring 

organisationen; kvalité och omfattning samt vissa politiska prioriteringar.  

 

År 2011 genomförde barn- och ungdomsnämnden en omorganisering vilket innebar en 

strukturering med rektorsförstärkta roller. Åsa Wiklund-Lång förklarar att syftet med 

omorganiseringen var att stärka de ekonomiska enheterna genom självbestämmande. Att 

åstadkomma en ekonomisk struktur där rektorer handgripligen kan fördela tilldelade resurser 

annorlunda än vad resursfördelningsmodellen gör. ”Genom att se över skolenheterna och 

vilka som går med under- eller överskott kan rektorer sjävla fördela om resurserna internt”, 

förklarar Frank Stoor. Vidare förklarar Frank Stoor att den nya resursfördelningsmodellen 

möjliggör för rektorer att själva lägga undan resurser i en reserv. Omstruktureringen och 

effektiviseringsåtgärderna sker till följd av förvaltningens besparingskrav. 

Ekonomicontrollern Monika Westlinder förklarar att de flesta förvaltningarna ett 

besparingskrav på 1, 5 % som tas med i beräkningen av ramarna för nämnden. 

 

Frank Stoor förklarar att denna typ av organisation har många nivåer av olika chefer. Detta 

medför en problematik. Är inte cheferna ”sampratade” möjliggör det för att ta frågan vidare. 

”Får man inte rätt svar av sin närmaste chef så går man till chefens överordande och ställer 

samma fråga igen” vilket även medför att verksamheten inte riktigt vet vem det är som 

bestämmer, berättar Frank Stoor.  
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Vidare förklarar Åsa Wiklund-Lång att inom större organisationer, som barn- och 

ungdomsnämnden, är styrningsprocessen trög. Det tar tid för eventuella förändringar att få 

genomslag. Enligt Åsa Wiklund-Lång försöker barn- och ungdomsnämnden ligga steget före 

genom att se över kommunens barngrupper samt lokaler. Utifrån de faktorerna kan nämnden 

beräkna resursbehovet. När barngrupperna minskar i de mindre enheterna blir de inte 

lönsamma och tvingas läggas ner. Detta får för stora konsekvenser. Det mest effektiva vore 

att nyttja de befintliga, större, lokalerna på ett mer flexibelt sätt. ÅsaWiklund-Lång menar att 

kommunen inte kan slösa på resurserna genom att låta lokaler stå overksamma. Genom att 

göra lokalerna mer flexibla och samordna förskola och skola där verksamheterna kan ”kliva i 

och ur” lokalerna efter behov gör att barn- och ungdomsnämnden kan effektivisera 

resurserna, säger Åsa Wiklund-Lång.  

 

Barn- och ungdomsnämnden råder inte över de fristående skolorna. Skolverket beslutar 

om en fristående skola får starta upp sin verksamhet eller inte.  Väljer elever att gå till de 

fristående enheterna får barn- och ungdomsnämnden lämna ifrån sig den elevpengen per elev. 

Åsa Wiklund-Lång menar att kostnaderna ökar i och med det ökade antalet skolor. ”Vi kan 

inte ha ett utbildningsutbud som är 150 % av det underlag som finns. Det är inte att nyttja de 

ekonomiska resurserna optimalt”. I och med att de fristående skolorna dränerar resurserna 

förklarar Åsa Wiklund-Lång att barn- och ungdomsnämnden istället fokuserar på att effektivt 

nyttja de resurser som är kvar inom organisationen. ”Vi kan inte behålla de stora 

organisationerna och antalet skolor. Vi får oerhört dyra utbildningsplatser. Skulle vi vara dyra 

och få ut ett gott resultat skulle jag inte vara lika bekymrad. Nu är det inte så. Vi har låga 

resultat till en dyr kostnad och då blir jag oerhört bekymrad” förklarar Åsa Wiklund-Lång. 

 

Enligt Frank Stoor utreder organisationen huruvida de ska bemöta effektiviseringsbehovet. 

Om det krävs ytterligare en omorganisering med fokus på kvalitet; ”likvärdig skola med hög 

kvalité”? Uppdraget ämnar utreda huruvida organisationen ska kunna effektiviseras i och 

med att kravet på kvalitet och elevantalet ökar samtidigt som ekonomin krymper. 

 

4.1.1 Prolympia 

Prolympia är en fristående skola som ingår i en koncern. Prolympia har, som alla andra 

skolor, krav på sig. De har i princip samma verksamhetsmål som de övriga skolorna. Det som 

skiljer Prolympia åt från de andra skolorna är deras profil, vilket är idrott och hälsa. Fördelen 

med den fristående skolan är enligt rektor Göran Larsson de korta kommunikationsvägarna. I 
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den fristående skolan går besluten mycket snabbare än i den kommunala skolan, berättar 

Göran Larsson. Nackdelen enligt Göran Larsson är tidsbristen. Då allt ansvar hamnar på 

rektorn räcker tiden inte riktigt till för alla ämnen. De administrativa momenten är de mest 

tidsödande uppgifterna inom verksamheten. Göran Larsson förklarar att en effektivare teknik 

för fakturahantering skulle kunna lösa problemet. Prolympia arbetar med att lägga resurserna 

tidigt för att effektivisera verksamheten. ”Om man jobbar i förebyggande syfte gentemot 

eleverna så blir det aldrig stora överraskningar i slutet, som oftast är jättedyra”, förklarar 

Göran Larsson. Det mest essentiella med Prolympias verksamhet är enligt Göran Larsson att 

eleverna får den utbildning de har rätt till. Elever som går ut grundskolan med 

gymnasiebehörighet är en form av kvittens på att verksamheten fungerar, förklarar Göran 

Larsson. ”Och skulle det fungera utifrån budgeten så är det jättebra”. 

 

4.1.2 Älvboda Friskola 

Älvboda Friskola är en ekonomisk förening i form av ett personalkooperativ. Detta innebär 

att det är personalen som äger föreningen. Personalen är föreningens medlemmar och det är 

föreningen som bildar en styrelse. Nackdelen med denna typ av organisation är enligt rektor 

Johan Sennerfeldt en rollproblematik. I och med att det är lärarna som bildar en styrelse är de 

överordnade Johan Sennerfeldt samtidigt som Johan Sennerfeldt är chef över lärarna, vilket i 

vissa lägen kan vara känsligt. Det mest optimala enligt Johan Sennerfeldt är om styrelsen 

skulle vara något helt annat. Samtidigt vet styrelsen vad som sker i skolan vilket ökar 

styrelsens kunskap om skolan, inflikar Johan Sennerfeldt. Älvboda Förskola använder sig av 

nationella prov för årskurs 3, 6 och 9 för att mäta elevernas prestationer. Det som är mest 

viktigt för Älvboda friskola är att mäta hur det går för eleverna samt hur pass nöjd de är med 

utbildningen, förklara Johan Sennerfeldt. 

 

4.1.3 Sörbyskolan 

Sörbyskolan är en kommunal skola och ingår under barn- och ungdomsnämndens 

organisation. Ansvaret för den enskilda skolans budget hamnar på rektorn. En 

budgetavstämmning sker till centralförvaltningen varje månad. Syftet är att kontrollera hur 

skolan ligger till i förhållande till den tillhandahållna budgeten, förklarar rektor Ola 

Johansson. ”För mig är det viktigt att eleven får det den ska ha”. Ola Johansson förklarar att 

om elven når kunskapsmålen och får gymnasiebehörighet har skolan gjort en 

samhällsekonomisk insats. Enligt Ola Johansson ligger effektiviseringen i täta 
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budgetkontroller. Genom att kunna kontrollera budgeten kan åtgärder för eventuella 

avvikelser sättas in direkt, berättar Ola Johansson.  

 

4.2 Resursfördelning 

Med hjälp av resursfördelningsmodellen fördelas resurser ut till både kommunala och 

fristående skolor. Åsa Wiklund-Lång förklarar att modellen är oerhört komplicerad och att 

resursfördelningen kan uppfattas som något ”snårig”. Det politiska arbetet med 

resursfördelningsmodellen pågår under hela året.  Under våren genomförs testberäkningar 

utifrån olika aspeketer som kan ha genomslag för riktningen av ekonomiska medel. I oktober 

fattas sedan beslut om resursfördelningsmodellen. 

 

Enligt Monika Westlinder ska resursfördelningsmodellen lägga en grund och en styrning 

från politiken. Modellen ska visa hur det är tänkt att rektorer och förskolechefer ska använda 

resurserna för att skapa så positiv måluppfyllelse som möjligt hos eleverna. Det som är 

viktigt med resursfördelningsmodellen är att den ska ”skapa kommunikation och på så vis 

kopplas till dialogen”, förklarar Monika Westlinder. 

 

Innan resurserna fördelas ut till skolorna budgeteras medel för övergripande kostnader 

oberoende av huvudman. Exempel på sådana kostnadsposter är enligt Monika Westlinder 

kostnader för myndighetsutövning, arvode för nämndens politiker, lön till 

förvaltningsledningen som arbetar både för de fristående samt de kommunala enheterna. 

Ekonomiska medel för politiska beslut, exempelvis nattbarnsomsorg, beräknas samt 

lagstadgad verksamhet. Exempel på sådana kostnader, förutom nattbarnsomsorg förklarar 

Monika Westlinder är skolskjuts. Den kommunala skolan är tvingad att erbjuda skolskjuts 

vilket inte är något krav för den fristående skolan. När de övergripande kostnaderna är 

säkerställda beräknas de resurser som fördelas ut. Resurserna fördelas utifrån ett 

elevpengssystem, ett volymprognotiserat system som beräknar antal barn per verksamhetsdel 

för kommande år, oavsett huvudman berättar Monika Westlinder.  

 

Syftet med att tillhandahålla medel centralt är enligt Åsa Wiklund-Lång att effektivisera 

organisationen. ”Alla skolenheter är inte behov av exempelvis en egen ekonom eller 

lokalskötare, vi hanterar detta centralt och därmed tar vi pengen för det”, förklarar Åsa 

Wiklund-Lång. Det finns en önskan hos rektorer om att få ut hela pengen själv. Åsa Wiklund-

Lång förklarar att det kan finnas fördelar med detta men att skolenheterna då också måste 
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tillhandahålla det administrativa själva. ”Om rektorer själva skulle få disponera över 

elevpengen och tillhandahålla det administrativa skulle de i princip bli arbetsgivare åt en rad 

andra arbetsgrupper. De ska vara pedagogiska ledare”. Åsa Wiklund-Lång anser att det skulle 

vara av vikt om det kan frigöra mer resurser, annars inte. ”Det är bara om verksamheterna 

kan bli effektivare med en sådan hantering som jag skulle tycka att det är intressant”. 

 

Resursfördelningsmodellen är en ständig process och Åsa Wiklund-Lång är helt övertygad 

om att den kan bli mycket bättre. ”Det finns som sagt ingen optimal modell för att fördela 

pengarna och därför så behöver man, utifrån dem lokala omständigheterna, utforma en 

modell som fungerar så bra som möjligt just här i Gävle”, berättar Åsa Wiklund-Lång.  

 

4.2.1 Elevpeng 

Elevpengssystemet går ut på att varje förskola, förskoleklass, grundskola och 

skolbarnsomsorgens verksamhetsbudget baseras helt på antalet elever och är även beroende 

av barnets ålder eller årskurs. Det som påverkar budgetens storlek är en rad faktorer. 

Exempelvis ”tillägg” som är oberoende av huvudman, vilket betyder att den är densamma för 

de fristående och de kommunala verksamheterna. Socioekonomiskt tillägg som är det primära 

tillägget, i den här elevpengsramen, fastställs efter de centrala posterna. Av ramen som är 

kvar för förskoleklass, grundskola och även skolbarnsomsorgen, viktas 10 % av den totala 

ramen ut (viktas ut menas med avsedd för
4
 ett speciellt ändamål). 90 % av elevpengen 

baseras utifrån antal barn och ålder, då erhålls exakt samma peng, exakt samma 

förutsättningar för varje skola och budgetansvarig chef. Syftet med de 10 % som viktas är att 

ge likvärdiga förutsättningar genom att ta hänsyn till olikheterna, förklarar Monika 

Westlinder.  

 

I det socioekonomiska tillägget baseras 60 % utifrån vårdnadshavarnas utbildningsnivå, högst 

gymnasienivå. Det finns en tydlig forskning som visar att hur väl eleverna lyckas i skolan har 

en stor koppling till om föräldrarna har högre utbildning eller inte. Barn- och 

ungdomsnämnden i Gävle har även valt att använda andelen vårdnadshavare med 

försörjningsstöd som en parameter för det socioekonomiska tillägget (40 %), berättar Monika 

Westlinder.  

 

                                                             
4
 ”Avsedda för” är ett synonym till begreppet ”vikta” enligt synonymer.se 

http://www.synonymer.se/?query=vikta  

http://www.synonymer.se/?query=vikta
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Skolverket har något som kallas för SALSA (Skolverkets Arbetsverktyg för Lokala 

SambandsAnalyser), som bygger på parametrar för att jämföra meritvärdet, alltså hur väl 

målet för elevernas kunskapsresultat är. ”För att kunna jämföra dem tar man hänsyn till 

faktorer som: utländsk bakgrund, vårdnadshavarnas utbildningsnivå samt, exempelvis, 

andelen pojkar och flickor”. ”Det är de faktorerna man ser som påverkar kunskapsmålen”. 

Forskningen tydliggör att detta hänger ihop. Den 15: e september läser barn- och 

ungdomsnämnden av elevantalet och den elevavläsning som görs skickas in till SCB. På så 

vis får SCB varje personnummer på varje barn som är inskriven på varje skola. Därefter får 

barn- och ungdomsnämnden avidentifierat tillbaka från SCB viktningsvärdena för respektive 

skola. Viktningsvärdena används som en beräkningsgrund för elevpengen, förklarar Monika 

Westlinder.  

 

Barn- och ungdomsnämnden viktar ut 51 miljoner kronor där snittet per barn är 5 800 

kronor. De fristående skolorna ligger något lägre. ”De har inte lika många barn med en 

socioekonomisk viktningsgrund” förklarar Monika Westlinder. Barn- och ungdomsnämnden 

har ett tillägg för elever med utländsk bakgrund som är kopplat, specifikt, till att man behöver 

erbjuda svenska som andra språk. Den ekonomiska andelen är endast 5 miljoner så den är 

fortfarande ganska låg.  

 

I själva elevpengen, vilket framgår i ”lagen om bidrag på lika villkor” och även i 

skollagen, ingår medel för barn med behov av särskilt stöd som är kopplat till 

undervisningen. Däremot så har barn- och ungdomsförvaltningen i Gävle en modell för de 

som har ett extraordinärt behov
5
 av stöd, som inte är kopplat till undervisningen och som är 

lika, oberoende av huvudman. Totalt är det 51 miljoner kronor som är avsatt för 

tilläggssystemet. En stor del av pengarna går också till autismspektrumgrupper eller 

resurskolor som är till just för dem som har extraordinära behov, berättar Monika Westlinder.  

 

Tillägget baseras utifrån olika individresursnivåer. Utöver elevpengen kan man få 

ytterligare 390 000 kronor i grundskolan samt 129 000 per barn ytterligare. Dock är det 

väldigt få som ligger på ”individresurs tre”, då är det väldigt grava behov av särskilt stöd 

eleven har. De flesta ligger på ”individresurs ett”. Barn- och ungdomsnämnden har även 

                                                             
5
 Extraordinärt behov kan exempelvis vara ständig tillsyn eller sondmatning. (Gävle kommun, 2011) 
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tillägg som enbart är till för fristående huvudmän, exempelvis lokal- och momsersättning, 

berättar Monika Westlinder. 

 

Enkelt förklarat så ska elevpengen för grundskolan täcka; undervisning: intäkter och 

kostnader avseende samtliga läro- och timplanebundna aktiviteter etc. Lokalkostnader och 

inventarier: här ingår inte lokalhyran och ersättning för vaktmästare, driftskostnad för värme, 

underhåll, fastighetsskötsel, skolbänkar, möbler etc. Läromedel/utrustning/skolbibliotek: 

kostnader avseende läroböcker, böcker till skolbibliotek, lönekostnader för skolbibliotekarie 

etc. Elevvård: kostnader för skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog etc. Skolmåltider: 

kostnader för livsmedel, transporter och material avseende skolmåltidsverksamhet, 

lönekostnader för skolmåltidspersonal etc. Övrigt: alla kostnader som inte sammanfaller med 

tidigare angivna verksamhetskoder, administration, skolassistent, elevassistent etc. samt 

skolledning (mejlkontakt med Monika Westlinder). 

 

Utifrån den elevpeng som tilldelas Prolympia så fördelas den över hela verksamheten. 

Prolympia undersöker bl.a. om det behöver investeras i olika teknikutrustningar, datorer och 

bildkanoner, etc. De tittar även på vad de har för rustbehov, skicket på möblerna och om de 

behöver investera i nytt. De ser även över kurslitteraturen: ett år kanske de inte behöver nya 

böcker då de har böcker så de klarar sig. Inom ramen för elevpengen, Prolympias budget, 

lägger de parametrar som investeringsbehov och löpande kostnader. Till exempel barnens 

kostnader när de äter i matsalen. Där finns det en summa varje dag som läggs in. Resor, 

lönekostnader, etc. läggs in för att få fram en total kostnad. Sedan lägger de även in de 

inkomster som finns. Inkomsterna är det som kommer med varje elev, som de har med sig 

från kommunerna. Det är det som är elevpengen. Elevpengen ligger någonstans, i snitt, i 

årskurs 9 på 70 000 kronor per år och elev. ”Sedan gäller det att få det här att stämma överens 

så att vi åtminstone går med någorlunda vinst”, säger Göran Larsson. 

 

På Älvboda friskola genomförs först en uppföljning på föregående verksamhetsår. 

Enheterna får lämna in en önskan om pengar som sedan stäms av med resursanvändandet 

föregående verksamhetsår. Budgeten läggs sedan fram till styrelsen som avgör om budgeten 

är godkänd. Resurserna (elevpengen) fördelas sedan efter skolans kostnader. Den största 

kostnadsposten är personalens löner berättar Johan Sennerfeldt. Näst största posten är hyran 

som sedan följs av skolmaten och därefter övriga kostnader som exempelvis papper, böcker 

teknik etc. Nackdelen med systemet är när skolan tvingas till förändring för att minska på 
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utgifterna. Personal är den post där det märks skillnad. Tas besparingarna från skrivböcker får 

det ingen effekt säger Johan Sennerfeldt. Johan Sennerfeldt förklarar att skolan försöker 

effektivisera genom att upprätta halvårsbokslut samt avstämningar som ska ske månadsvis. 

 

Ola Johansson är områdesrektor i den kommunala skolan och erhåller en elevpeng som 

ska fördelas till skolorna, även där utifrån skolornas elevantal. Den största kostnadsposten 

enligt Ola Johansson är personalen. De inbegriper även kostnader för vikarier. Andra poster 

är skolans IT och skolmaten. Skolans enskilda budget analyserar Ola Johansson varje månad 

för att finna orsak och samband till resursanvändandet. Målet med skolans budget är att nå ett 

nollresultat. ”Hela den här perioden går ut på att titta på hur vi ligger till mot nollresultat, att 

vi inte ska gå back. Samtidigt vill vi inte ha några pengar kvar” förklarar Ola Johansson.  

 

Nollresultat är inte så vanligt förekommande för Älvboda Friskola. Johan Sennerfedlt 

upplever att det är mer förekommande i den kommunala skolan. ”Om du upptäcker mot slutet 

av året att har du mycket pengar kvar på ditt konto så köper du massor med saker som du 

kanske inte riktigt behöver, enbart för att göra slut på pengarna”. Johan Sennerfeldt förklarar 

att de inte behöver göra på det sättet, de kan ”fortsätta nästa år ändå”. 

 

4.3 Styrformen och dess kritik 

Göran Larsson förklarar att tydligheten i modellen måste förbättras. Han berättar att det är 

kommunerna som äger och ansvarar för skolorna och då även för Prolympia. ”Skolorna får 

inte spreta för mycket. På något sätt måste man ha koll på att skolorna verkligen levererar. 

Om du pratar för mig, personligen, så skulle jag hellre se en statligt styrd skola. Detta för att 

kommunerna ser så väldigt olika på skolorna, på prioriteringarna och det är därför som 

kostnaderna skiljer sig så väldigt mycket åt mellan skolorna”, säger Göran Larsson. Om det 

finns en myndighet som säger att ”såhär ska det vara”. Då är det odiskuterbart. Men om 

kommun X tycker si och kommun Y tycker så, resulterar det i olika prioriteringar. ”Om 

staten tar ansvaret för utbildning på ett annat sätt så borde regelverket förtydligas. 

Skillnaderna i utbildningen, som inte ska finnas men som finns, borde då minimeras”, säger 

Göran Larsson.  

Göran Larsson medger att att han skulle önska en större tydlighet vad gäller elevpengen. 

En exakt beskrivning av vad den ska täcka. Han anser även att lokalkostnaderna är orättvisa. 

Dels får skolorna en elevpeng och dels en lokalersättning. Lokalersättningen bygger på vad 
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kommunen betalar för sina skolor. Den kommunala verksamheten hyr av ett kommunalt 

bolag där de kan påverka kostnaderna ganska hårt. De fristående verksamheterna hyr av 

privata fastighetsägare. Där är det hyresvärden som sätter nivån och de sätter nivån högre än 

kommunen. Får inte den fristående verksamheten fullt betalt för lokalerna så måste de ta 

pengar från elevpengen. Detta komplicerar verkligheten. Kommunen har förmånen att betala 

väldigt lite för sina lokaler samtidigt som de fristående verksamheterna betalar den verkliga 

kostnaden, berättar Larsson. 

 

Johan Sennerfeldt anser att den nya resursfördelningsmodellen som Älvkerleby kommun 

använder sig av som bygger på den socioekonomiska bakgrunden är felvinklad.  Johan 

Sennerfeldt menar att en resursfördelning utifrån vilka elever skolan faktiskt har och inte 

vilka bostadsområden eleverna kommer från eller vilken inkomst och utbildningsnivå 

föräldrarna har är viktigare. ”Det är viktigt att se eleverna som individer”. Vidare menar 

Sennerfeldt att det inte behöver spela någon roll vilken socioekonomisk bakgrund en elev har. 

En elev med en hög socioekonomisk bakgrund behöver inte betyda att eleven klarar skolan 

bättre. Samtidigt som det finns elever med en låg socioekonomisk bakgrund men som klarar 

skolan väldigt bra. ”Det handlar om vem man är och det handlar om vilka elever skolan har” 

förklarar Sennerfeldt. 

 

Enligt Sennerfeldt skulle det kunna finnas en form av förhandling mellan skola och 

kommun för att undersöka vilka elever skolan egentligen har och vilka svårigheter eleverna 

besitter. När det gäller elevpengen anser han att det ska vara samma elevpeng oavsett vilken 

skola eleverna går på. Vidare betonar Sennerfeldt att det borde finnas en möjlighet att 

kartlägga varje elevs svårigheter. Då kan de mer exakt räkna ut skolans resursåtgång. ”Man 

måste se till individerna”. 

 

Johan Sennerfeldt arbetar i Älvkarleby kommun och finner kommunens 

resursfördelningsmodell otydlig. Enligt lag ska skolorna innan sista december få veta hur 

mycket resurser de kommer att få för varje elev inför nästa år. ”Men det fick vi aldrig”. 

Älvboda Friskola har drivit en rättsprocess mot Älvkarleby kommun i och med att 

kommunen har betalat ut för lite pengar till skolan. ”De måste redovisa vad de bygger sin 

budget på”, ”de har räknat fel på 28 punkter”, säger Johan Sennerfeldt. 
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Älvkarleby kommun kommer att ta fram en ny resursfördelningsmodell men även där är 

Sennerfeldt kritisk till resursfördelningen. ”Vi anser att vi ska få resurser utifrån vilka elever 

vi har”. Den nya modellen kommer att bygga på geografisk härkomst. Han vill se en 

resursfördelning som sker på individnivå, att elevpengen ska fördelas lika oavsett skola ”och 

sedan få extra resurser som baseras på individnivå”. 

 

Ola Johansson anser att modellen är strikt. Han menar att om andelen elevpeng för varje 

elev minskas så borde det finnas utrymme för extra resurser när det behövs. Ola Johansson 

förklara modellen som synisk. ”Skolan sätter skolfrågorna lite bakom budgeten. Att det 

nästan är viktigare att hålla budgeten än att ha en bra skola”. Johansson förklarar att för några 

år sedan fick Gävle kommun ”så här mycket” pengar till skolan. Om det uppstod en situation 

där elever eller lärare inte funkade enligt plan kunde han söka mer medel för dessa. Idag 

fördelas alla pengar ut och händer det någonting så får rektorn lösa det själv utifrån den 

befintliga ramen som tilldelats. Johansson upplever att skolan får för lite pengar för att kunna 

arbeta på sådant sätt som skolan skulle vilja. 

 

Enligt Johansson finns det pengar centralt för elever med extraordinärt behov men att det 

inte finns så många sådana elever. De flesta elever, därvidlag, är sådana med 

koncentrationssvårigheter. Dessa har svårigheter med att läsa och skriva. För detta behov 

finns det ingenting centralt, utan rektorn måste försöka ordna resurser för extra stöd med den 

befintliga budget han har.  

 

Johansson berättar att han inte är helt positiv till att resursfördelningsmodellen är totalt 

utdelad, det skulle vara enklare om en central förvaltning behöll ett visst antal procent av 

budgeten. Då kan skolorna söka resurser när de behöver i stället för att dela ut alla pengar. 

Johansson har många elever som har klarat skolan väldigt bra utan att skolan har behövt ta 

hela elevpengen. 

 

Idag jobbar skolan mycket mot att nollbudgetera. ”Man vill inte ha pengar kvar när året är 

slut. Eleverna ska få ut så mycket som möjligt och det blir inte bra om det finns pengar kvar”. 

Nackdelen med detta enligt Johansson är att skolan prioriterar budget framför verksamhet. 

”Allt blir budgetreglerat som går ut över verksamheten då vi sänker kvalitén för att hålla 

budget”. Enligt lag ska en elev få det denne behöver. Skolan kommer i trångmål, i konflikt, 

mellan lagen och budgeten om en elev behöver extra hjälp, säger Ola Johansson. 
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”I det långa loppet förlorar vi budgetmässigt men klarar inte eleven skolan kommer det att bli 

dyrt samhällsekonomiskt” säger Johansson. Detta i och med att elever som misslyckas i 

skolan har en ökad risk för att misslyckas i livet, i samhället och på arbetsmarknaden. Dessa 

löper även större risk att bli bidragstagare, vilket blir en enorm kostnad för samhället. En 

satsning på individnivå så att de når målen gör att samhället tjänar i längden, ”även om vi går 

back några miljoner i något år”, förklarar Ola Johansson.  

 

I övrigt anser Ola Johansson att organisationen barn- och ungdomsnämnden inte stämmer 

överens med den lag som skrivits. Enligt lagtext ska en rektor agera på ett visst sätt. 

”Nackdelen med mitt uppdrag som rektor är att jag hamnar i konflikt i och med att jag har en 

chef ovanför mig. Det står i lagtext vad jag ska göra men det står inget i lagtexten vad de ska 

göra. Ser man i kommunallagen så står det att det ska finnas en förvaltningschef och sedan en 

rektor. Vi har några till där emellan, vilket strular till det”, förklarar Ola Johansson. Ola 

Johansson ansvarar för nästan 900 elever och 140 anställda. 
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5. Analys 

I detta kapitel analyseras och sammankopplas den teoretiska referensramen och den 

empiriska undersökningen. Våra tolkningar av det insamlade materialet ligger till grund för 

uppsatsens slutsats.  

 

5.1 Offentlig sektor 

För att öka förståelsen för NPM i offentlig sektor har vi valt att tydliggöra Hoods (1995) 

definition av NPMs implementering i den offentliga sektorn. Genom att jämföra barn- och 

ungdomsnämnden till dessa 7 punkter kan en ökad förståelse uppnås. 

 

Enligt Hood (1995) innebar implementeringen en utveckling av den offentliga sektorn för 

effektivisera de offentliga organisationerna genom att adoptera den privata sektorns 

styrningsmetoder.  

 

3. En utveckling mot en ökad användning av förvaltningsmetoder inom den offentliga 

sektorn som i stort sett är tagen från den privata företagssektorn 

 

Barn- och ungdomsnämnden är en offentlig organisation där politiken separerats från 

styrningen. Detta innebär att skolorna kan fokusera på de mål som politiken satt upp och på 

en lägre nivå fokusera på den budget som tillhandahålls (Stewart & Walsh, 1992). Enligt 

New Public Management kallas detta att vara handlingsinriktade (Almqvist, 2006) där 

effektiviseringen avser minska driftskostnaderna (Grytten et al., 2014). Enligt Hood (1995) 

var dessa åtgärder en del av syftet med NPM-reformens impementering i den offentliga 

sektorn: 

 

1. Ett skifte mot en större uppdelning av offentliga organisationer till styrande 

”företagiserade” enheter med separata kostnadsställen och en ökad delegering 

angående beslut om resurser. 

4. En utveckling mot en högre fokus på disciplin och en mer sparsam resursanvändning 

genom att finna alternativa, mindre kostsamma, sätt att leverera offentliga tjänster på. 
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Genom barn- och ungdomsnämndens delegering av rektorsförstärkta roller fungerar 

skolorna som sjävständiga resultatenheter i den offentliga sektorn, vilket enligt Christensen et 

al. (2004) effektiviserar organisationens resursutnyttjande.  

 

5. En utveckling mot en mer aktiv kontroll av offentliga organisationer genom synliga 

chefer som utövar en diskretionär makt. (Hood, 1995) 

 

Enligt förvaltningschefen Frank Stoor kan rektorer aktivt omfördela resurserna för att 

effektivisera över- och underutnyttjade skolenheter. Detta kan kopplas till Woessmann´s 

studie (2006), som visat att ett ökat ansvar för resursfördelningen tillåter rektorer att 

handgripligen fördela resurserna där de behövs mest.  

 

New Public Managment har starkt genomsyrat många offentliga organisationer och dess 

styrning. En grundidé med NPM är enligt Hood (1995) bland annat att öka uppföljningen av 

måluppfyllelsen samt ha en tydligare målformulering. Fokus hamnar då enligt Hood (1995) 

på vad som ska uppnås med verksamheten. Vidare menar Hood (1995) att dessa åtgärder 

effektiviserar resurserna genom att möjliggöra för organisationen att producera mer för 

mindre:  

 

6. En utveckling mot mer explicita och mätbara (kontrollerbara) prestationsstandarder 

för offentliga organisationer i termerna område, nivå och innehåll av tjänster. 

7. Försök att styra offentliga organisationer på ett mer enhetligt sätt enligt fastställda 

mått för output. 

 

Samtliga skolor följer samma regelverk och styrs mot ett gemensamt mål, att eleverna ska 

klara måluppfyllelsen inom ramen för besparingskraven. Barn- och ungdomsnämnden i 

Gävle samt de skolor som deltagit i denna studie samstämmer i att det är elevernas 

måluppfyllelse som är det essentiella med deras verksamhet. Genom uppställda ramar och 

mål följer barn- och ungdomsnämnden upp att det som ska uppnås med verksamheterna 

verkligen uppnås. Det är eleverna som sätts i fokus vilket, enligt Gore (1993) 

överensstämmer med NPMs syfte om att sätta kunderna främst (i Gültekin, 2011). 

 

I och med att skolorna drivs både offentligt och privat ökar konkurrensen om eleverna. 

Enligt NPM anses konkurrens vara effektivt för att öka lönsamheten inom en organisation 
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(Gültekin, 2011). Konkurrensen möjliggör för den offentliga sektorn att tjäna allmänheten på 

ett effektivare sätt och därmed leda till en ökad prestation (Gültekin, 2011). Den fristående 

skolan kan skapa en egen marknad genom att nischa skolan mot ett specifikt ämne – 

exempelvis idrott, ekonomi eller engelska. Prolympia är en sådan skola som har nischat sig 

mot idrott vilket enligt Cohen-Zada et al. (2013) förklaras som kompensatorisk sortering. I 

detta fall handlar det inte om att skolan väljer ut elever med en hög socioekonomisk 

bakgrund. Prolympia riktar sig till idrottsintresserade elever och därmed skapat en egen 

marknad inom utbildningssektorn. Hood (1995) förklarar att NPMs implementering 

möjliggjort att konkurrensen även kan ske inom en organisation: 

 

2. Ett skifte mot en ökad konkurrens, både mellan organisationer inom den offentliga 

sektorn och mellan den privata sektorn och offentliga organisationer. 

 

Enligt NPM handlar konkurrensen om att reducera kostnaderna (Boyne, 1998). Inom 

utbildningssektorn har konkurrensen ökat i och med det ökade antalet friskolor. Ordförande 

Åsa Wiklund-Lång anser dock att konkurrensen inte reducerar kostnaderna på en 

övergripande nivå. Barn- och ungdomsnämnden erhåller istället fler kostnadsställen (skolor) 

där den fristående skolan ”dränerar” organisationens budget. En av orsakerna till NPMs 

framväxt är enligt Hood (1991) som citeras i Gültekin (2011) att den offentliga sektorn ansåg 

att de privata verksamheterna utklassade den offentliga sektorn. Detta kan likställas med Åsa 

Wiklund-Långs tankegångar om den fristående verksamheten. Åsa Wiklund-Lång hävdar att 

den fristående skolan inte enbart anses som en kostnad. De fristående skolorna anses även 

öka antalet utbildningsplatser som inte bemöter kommunens elevantal, vilket enligt Åsa 

Wiklund-lång får ineffektiva konsekvenser. 

 

Barn- och ungdomsnämndens besparingskrav ligger till grund för organisationens 

effektiviseringsåtgärder och rektorernas självbestämmande. Självbestämmande benämns 

enligt Wittmann (2006) som resultatansvar, vilket enligt Haelermans et al. (2012) ökar risken 

för att de resurser som är märkta för undervisning istället läggs på administrativa uppgifter. 

Barn- och ungdomsnämnden har valt att behålla det administrativa arbetet, för de kommunala 

skolorna, centralt av den orsaken att rektorer istället ska fokusera på att vara en pedagogisk 

ledare. En av respondenterna för den fristående skolan som själva får ta ansvar för det 

administrativa arbetet, Göran Larsson, vidhåller att det administrativa inom verksamheten tar 

för mycket tid. Detta styrker kritikernas påstående om att det administrativa inom skolan tar 
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för mycket plats och överskuggar styrningen så som styrningen är tänkt att fungera 

(Wittmann, 2006).  

 

Inom den kommunala skolan hanteras det administrativa centralt just för att minimera 

risken för att det administrativa ska överskugga den pedagogiska rollen. 

Effektiviseringsåtgärderna med att tillhandahålla medel centralt för de kommunala skolorna 

överensstämmer med tankegångarna om att åtgärderna kan leda till en ökad förbättring men 

att de kan minska känslan för det gemensamma (Hall, 2012).  

 

Göran Larsson lyfter problematiken kring de ”skillnader som inte ska finnas men som 

finns” inom utbildningen. Johan Sennerfeldt belyser bristen på Älvkarleby kommuns 

redovisning av budgetens innehåll och att resursfördelningsmodellen är otydlig. Endast de 

fristående rektorerna tar upp problematik som är riktad mot verksamheten. Samtliga rektorer 

nämner problematiken med de tilldelade resurserna och elevernas måluppfyllelse, vilket 

bekräftar tanken om skolornas brist på samhörighet. Detta motsäger att NPM-reformen gör 

det möjligt för organisationer att kunna styras oavsett verksamhet med en generaliserbar 

modell (Hall, 2012). Barn- och ungdomsnämndens har vissa avvikelser i modellen beroende 

på om skolan är kommunal eller fristående. Övergripande är modellen generaliserad att 

fungera oavsett verksamhet. 

 

5.2 Resursfördelning 

Genom en decentralisering av resursansvaret lägger barn- och ungdomsnämnden över det 

ekonomiska ansvaret på rektorerna, vilket enligt Brorström et al. (2005) skapar en förståelse 

och medvetenhet. Åsa Wiklund-Lång förklarar i intervjun att rektorerna själva kan omfördela 

resurserna där modellen inte räcker till vilket enligt Brorström et al. (2005) skapar effektiva 

lösningar till besparingskravet. Utifrån denna aspekt kan kostnaderna inom de underliggande 

enheterna reduceras, som Brorström et al. (2005) uttrycker sig, ”på ett skonsamt sätt”. 

Rektorerna får själva välja effektiva lösningar till besparingskraven genom att handgripligen 

fördela resurserna inom skolenheten. Detta utgör en problematik för rektorer när det inte 

finns någon specifik förklaring kring vad elevpengen ska täcka.  

 

Göran Larsson förklarar att otydligheten i elevpengen samt den lägre lokalersättningen 

tvingar den fristående skolan att ta från elevpengen för att bekosta lokalhyrorna. Ola 

Johansson förklarar att den strikta elevpengen hindrar rektorer från att arbeta på ett sådant sätt 
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som skolan skulle vilja. Vidare påpekar Ola Johansson i intervjun att resursfördelningen kan 

effektiviseras genom att minska den utdelade elevpengen för att möjliggöra för rektorer att 

söka mer medel vid behov. Denna tanke finner stöd av Andersen & Mortensen (2009) som 

förklar att en ökad kvalitet inom utbildninssektorn kräver högre resurser och att vikten ligger 

i hur resurserna fördelas. 

 

Självbestämmande kan få rektorerna att arbeta mer effektiv (Verger & Curran) och enligt 

Gore (1993), som citeras i Gültekins artikel (2011), producera mer för mindre. Enligt NPM 

handlar detta om att öka arbetstagarnas prestationer (Steward & Walsh, 1992; Hood, 1995; 

Beard, 2009; Schubert, 2009; Gültekin, 2011; Verger & Curran, 2014) vilket även var syftet 

med barn- och ungdomsnämndens omorganisering och rektorernas självbestämmande. Ola 

Johansson förklarar i intervjun att arbetsbördan ökat i och med införandet av rektorsområden. 

Göran Larsson är oroad över att han som rektor, som pedagogisk ledare, inte räcker till. 

Rektorernas känsla av otillräcklighet motsäger NPM-reformens förmåga att öka 

produktiviteten till reducerade kostnader (Stewart & Walsh, 1992; Gültekin, 2011). Detta 

tolkar vi utifrån den psykologiska aspekten att en person som inte hinner med arbetsbördan i 

slutändan kommer att arbeta inneffektivt och därigenom prestera sämre. 

 

Frank Stoor menar att effektivitetsåtgärderna, till följd av en minskad ekonomi, påverkat 

kvaliteten i skolan vilket stämmer överens med Almqvist (2006). Almqvist (2006) menar att 

en ökad prestation sker på bekostnad av verksamhetens kvalitet. Åsa Wiklund-Lång är oroad 

och påpekar i intervjun att ”vi har låga resultat till en dyr kostnad” vilket gör henne oerhört 

bekymrad. Detta bekräftar många kritikers syn på NPM-reformens resursfördelningförmåga, 

att det inte finns någon vetenskaplig grund för att en effektiv resursfördelning inom reformen 

existerar (Tahar & Boutellier, 2013).  

 

Tanken med barn- och ungdomsnämndens resursfördelningsmodell är som tidigare nämnt 

att rektorer ska kunna fördela resurserna på de områden där modellen inte räcker till. 

Woessman (2006) menar att skolorna skiljer sig åt och att input-mixen därav ser annorlunda 

ut för skolorna. Rektor Göran Larsson påpekar att skolorna inte får ”spreta” för mycket. Att 

det ger effekt på skolan kvalitet. BenDavid Hadar & Ziderman (2010) menar att denna 

output-orienterade fördelningsreform kan förbättra effektiviteten och ansvarigheten inom 

utbildningssystemen genom ett säkerställande regelverk.   
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Rektor Ola Johansson upplever att den nya organisationsformen problematiserar hans roll 

som rektor. Att det ansvar som lagts på rektorer inte motsvarar vad som står i regelverket. 

Vidare påpekar Ola Johansson att nivån av chefer ställer till det när det kommer till 

rektorernas ansvar. Brorström et al. (2005) menar att när verksamhetens innehåll avgörs på 

verksamhetsnivå blir styrningsrollen och den politiska rollen otydlig. Frank Stoor stödjer 

detta genom hans uttalande kring problematiken med organisationens många chefsnivåer. 

 

Huang et al. (2011) belyser vikten av en korrekt resursfördelning för att uppnå en effektiv 

resursanvändning. Försöken att effektivisera resurserna inom barn- och ungdomsnämnden har 

istället lett till en kvalitetssänkning på elevernas utbildning. Vilket enligt Cohen-Zada et al. 

(2013) påverkar den framtida fördelningen av resurser. Frank Stoor förklarar att barn- och 

ungdomsnämnden har som förslag att bemöta kvalitetssänkningen med ytterligare en 

omorganisering. Detta stödjer Mathiasens (2009) kritik om att NPM inte fungerar jämställt 

för alla organisationer.  

 

Enligt den undersökning som genomfördes av SvD Nyheter väljer rektorer att sortera ut 

elever med en låg ekonomisk bakgrund för att klara de ekonomiska målen. Denna 

problematik tas upp i den tidigare forskningen (West & Woessmann, 2006; Urquiola & 

Verhoogen, 2009) som vanligt förekommande. Ingen av respondenterna belyser detta 

förfaringssätt. Istället riktar samtliga respondenter fokus kring barn- och ungdomsnämndens 

fördelning av resurser och huruvida fördelningen anses effektiv. 

 

5.2 Styrformen och dess kritik 

Som tidigare nämnts så är syftet med NPM att förankra den offentliga organisationen med 

den fristående organisationen genom att använda sig av samma modell för att fördela resurser 

och styra informationsflödet. Enligt Hall (2012) ska en generaliserad modell fungera 

oberoende av verksamhet så länge målen uppnås. Barn- och ungdomsnämnden använder 

samma resursfördelningsmodell oavsett om skolan är kommunal eller fristående. För att 

bemöta skillnaderna, det vill säga om skolan är kommunal eller fristående, lyfts vissa medel 

centralt för de kommunala skolenheterna. För de fristående skolorna betalas medlen ut i form 

av schabloniserade belopp. Samtliga respondenter i denna studie anser att 

resursfördelningsmodellen fungerar bra men påpekar samtidigt att vissa förbättringar kan 

främja modellens transparens.  
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Utbildningssektorn är en organisation där likheterna dominerar över skillnaderna. 

Christensen et al. (2004) menar att nedtoningen framhäver möjligheten att styra olika 

verksamheter utifrån samma principer. Detta tillvägagångssätt tonar ned de skillnader som 

finns mellan den kommunala och den fristående skolan. Det som skiljer den kommunala 

skolan från den fristående är i huvudsak vinstsyftet. Ola Johansson berättar i intervjun att den 

kommunala skolan siktar mot ett nollresultat samtidigt som den fristående skolan, enligt 

rektor Johan Sennerfeldt, kan återinföra vinsten i skolan. Samtliga rektorer är överens om att 

det är elevernas måluppfyllelse som är det essentiella med verksamheten och, enligt de 

fristående rektorerna, inte huruvida verksamheten går med vinst.  

 

De skillnader som finns kan enligt Christensen et al. (2004) avfärdas som stereotyper. 

Enligt Åsa Wiklund-Lång är skillnaderna inte intressanta såvida de inte kan skapa effektivitet 

inom organisationen. Detta försvårar, vad Mathiasen (2009) beskriver som, den empiriska 

prövningen av NPM-reformen. Den övergripande fördelningen av resurser är inget nytt inom 

utbildningssektorn. Åsa Wiklund-Lång förklarar att elevpengen är något som alltid har 

funnits. Det nya inom utbildningssektorn är effektivitetsåtgärderna som ligger till grund för 

organisationens besparingskrav. Almqvist (2006) menar att inga egentliga förändringar har 

skett, problematiken flyttas istället runt till andra områden. Vidare menar Almqvist (2006) att 

NPM syftade till att minska den byråkratiska styrningen. Barn- och ungdomsnämndens 

omorganisering avsåg bemöta kommunens marknadssituation samt öka medvetenheten för 

besparingskraven. Genom oviljan att tillgodose skillnaderna inom utbildningssektorn tenderar 

organisationen istället att, som Almqvist (2006) beskriver, fortsätta i gamla (byråkratiska) 

hjulspår. Frederickson (1996) benämner detta fenomen inom NPM-reformen som ”ett 

gammalt vin i en ny falska”. Enligt Göran Larssons åsikt kan skillnaderna elimineras genom 

statligt styrda skolor och därmed erbjuda resurser som möter upp skolornas olika 

förutsättningar för att bedriva verksamhet. 

 

Samtliga skolor som får sin budget från barn- och ungdomsnämnden i Gävle tilldelas 

medel utifrån ”lagen om offentliga bidrag på lika villkor” vilket gör att de olika skolorna 

styrs under samma principer. Destin (2013) och Huang et al. (2011) menar att den 

socioekonomiska bakgrunden ligger till grund för att uppnå önskade förbättringar i 

utbildningsnivån. Barn- och ungdomsnämnden fördelar resurserna på grundval av elevernas 

socioekonomiska bakgrund. De 90 % som baseras på elevantal och ålder är menade att ge 

skolenheterna samma förutsättningar för undervisning. 10 % av den totala elevpengsramen är 
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avsedd för att bemöta elevernas olikheter. Ekonomicontrollern Monika Westlinder berättar i 

intervjun att 60 % av det socioekonomiska baseras på vårdnadshavarnas utbildningsnivå och 

40 % beräknas utifrån andel vårdnadshavare med försörjningsstöd.  

 

Rubenstein et al. (2007) förklarar att en skola med en högre andel elever som har en lägre 

socioekonomisk bakgrund erhåller mer pengar och har en högre andel lärare per elev. Dessa 

elever erhåller enligt Monika Westlinder en högre elevpeng per elev då kostnaden för dessa 

elever för att nå måluppfyllelsen är högre. Rektor Johan Sennerfeldt menar att det inte 

behöver vara så i verkligheten. Han menar att det handlar om individen och dennes förmåga 

att prestera. 

 

Samtliga rektorer angav löner, hyra och skolmat som de största kostnadsposterna för deras 

verksamhet. Skillnaden ligger i, vad Arsen & Ni (2012) kallar för skolans input-mix. Den 

kommunala skolans kostnader för exempelvis hyra hanteras centralt och de kommunala 

skolorna har oftast en lägre hyra än de fristående skolorna. För de fristående skolorna där 

kostnaderna inte hanteras centralt betalas ”pengen” ut vilket ger de fristående enheterna en 

annan valmöjlighet till lokaler. Skolornas output-mix är övergripande lika. Output kan 

likställas med antalet elever som går ut grundskolan med giltiga betyg. 

 

Resursfördelningsmodellen är framtagen på så sätt att informationen från den politiska 

nivån samt från barn- och ungdomsnämnden är densamma; oavsett om huvudmannen arbetar 

i en privat eller i en offentlig skola. Detta kan ställas i jämförelse till NPMs syfte om att öka 

transparensen inom den offentliga sektorn och dess redovisning (Almqvist, 2006: Grytten et 

al., 2014). Barn- och ungdomsnämnden upplever resursfördelningsmodellen som transparent 

och tydlig med möjlighet till en ökad kommunikation. Rektorerna beskriver modellen som 

något diffus och kräver ytterligare beskrivning. Detta motsäger NPMs syfte om en ökad 

öppenhet av styrningsprocessen (Almqvist, 2006, s. 24; Grytten et al., 2014).  
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6. Slutsats 

I detta kapitel redogörs den slutsats som dras utifrån studiens analys. Även våra reflektioner 

tas upp i detta kapitel. Avslutningsvis presenteras förslag till vidare forskning. 

 

6.1 New Public Management och resursfördelning i offentlig sektor 

Utifrån den teoretiska referensramen har vi skapat en förståelse för New Public Management 

i samband med resursfördelning inom offentlig sektor med avseende på 

resursfördelningsmodeller. New Public Management har som syfte att maximera tillgängliga 

resurser (Matei & Chesaru, 2014) för att kunna producera mer för mindre medel (Hood, 

1995). NPMs effektiviseringsåtgärder speglar en ekonomisk medvetenhet (Brorström et al., 

2005) där en korrekt resursfördelning är en viktig faktor för att uppnå effektivitet (Huang et 

al., 2011). Kritiker hävdar dock att NPMs effektivisering av resursfördelning inte kan påvisas 

då påståendet saknar vetenskaplig grund (Mathiasen, 2009; Tahar & Boutellier, 2013).   

 

Uppsatsen ämnade i huvudsak undersöka hur resursfördelningen fungerar i ett ”offentligt-

privat partnerskap”. New Public Management är den gemensamma nämnaren och barn- och 

ungdomsnämnden representerar den offentliga sektorn. Då detta är en kvalitativ studie med 

ett fåtal respondenter kan inte studiens tolkningar generaliseras. Tolkningarna avser denna 

studies grupp av respondenter och kan inte överföras på andra målgrupper. Metodvalet för 

denna studie anses vara ett korrekt beslut. En enkätundersökning hade möjligtvis resulterat i 

en högre andel respondenter men erhållit en högre risk för feltolkning av studiens frågor samt 

respondenternas svar. 

 

I denna uppsats intervjuer tolkar vi respondenternas kompetens inom området för 

resursfördelning som mycket hög. Barn- och ungdomsnämnden har dock en klar fördel när 

det kommer till kunskap om modellen. Detta i och med att förvaltningen både arbetar med 

resursfördelningsmodellen samt disponerar ut resurserna till de kommunala och fristående 

verksamheterna utifrån dem socioekonomiska viktningsvärdena. Studien visar också att 

modellens tydlighet och transparens har större genomslagskraft inom den kommunala 

verksamheten än i den fristående.  

 

Denna studie visar att resurserna fördelas ut olika beroende på om skolan är kommunal 

eller fristående. Underlaget för beräkningen av elevpengen är densamme oavsett huvudman. 
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Det är innan resurserna fördelas ut som skillnaderna uppstår. Även inom skolorna skiljer sig 

fördelningen av resurserna. Den fristående verksamheten fördelar sina resurser utifrån de 

behov som finns inom verksamheten. Den kommunala verksamheten tenderar prioritera sina 

behov utifrån dem resurser som finns. De övergripande målen däremot är densamma.  

 

Den kommunala administrativa hanteringen skiljer sig från de fristående skolorna. Detta 

finner vi intressant då ordförande Åsa Wiklund-Lång förklarar att den offentliga 

organisationen hanterar administrationen centralt i och med att rektorns huvudsakliga roll är 

att vara pedagogisk ledare. Samtidigt anser rektor Göran Larsson att det administrativa 

arbetet tar för stor plats i skolan. Att hans roll som pedagogisk ledare påverkas. Vi finner det 

intressant att de fristående rektorerna inte anses påverkas av det administrativa arbetet på 

samma sätt som de kommunala rektorerna. Denna studie visar att Arsen´s & Ni´s (2012) 

påstående om att den fristående skolan har en mer effektiv administration inte kan styrkas. En 

effektivare administration är något som Göran Larsson, rektor för den fristående skolan 

Prolympia, efterfrågar. 

 

Både inom de kommunala samt de fristående skolorna eftersträvas en effektivisering av 

elevernas kunskapsmål. Dock kan vi i denna studie utläsa att de ekonomiska målen 

genomsyrar och påverkar graden av elevernas måluppfyllelse. Respondenterna återkopplar 

resursanvändandet till den erhållna budgeten för att stämma av att deras verksamhet klarar de 

ekonomiskt uppställda målen inom de givna ramarna. Fokus hamnar enligt rektor Ola 

Johansson på budgeten istället för på skolfrågorna. ”Allt blir så budgetrelaterat att det till slut 

går ut över verksamheten” förklarar Ola Johansson i intervjun. Jämför vi detta med 

förvaltningschefen Franks Stoors utsago om den minskade kvaliteten i skolorna så kan vi ana 

ett orsak-verkan samband till skolornas minskade utbildningskvalitet.  

 

Effektivitet är något som eftersträvas inom den privata sektorn. Möjligtvis att NPM-

reformen kan anses effektiv inom de organisationer där kvaliteten inte är lika lätt påverkad av 

en ekonomisk reducering. Denna studie visar att ekvationen effektiviseringsåtgärder 

tillsammans med besparingskrav samtidigt som det ställs krav på en ökad kvalitet inte går 

ihop. Denna kombination kan istället förvärra en organisations mål med verksamheten 

(Beard, 2009; Schubert, 2009). Denna slutsats finner stöd i Almqvists bok ” New public 

management - om konkurrensutsättning, kontrakt och kontroll”. Där hävdar kritiker att 

kostnadsreduceringar sker på bekostnad av verksamhetens kvalitet (Almqvist, 2006).  
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Tidigare forskning i denna studie beskriver att NPM och den metod som används när 

utbildningssektorn fördelar resurserna till skolsystemen kan fungera som ett viktigt 

instrument för att uppnå önskade förbättringar (Destin, 2013). Denna studie visar att 

resursfördelningsmodellens besparingskrav och effektivitetsåtgärder inte möter upp den 

teoretiska definitionen av NPM. Detta påstående stöds av Almqvist (2006) som påpekar att 

NPM inte får den praktiska anknytning som förespråkas på grund av styrformens nackdelar. 

 

Denna studie visar att barn- och ungdomsnämnden anser att modellen är transparent och 

tydlig. Att modellen underlättar kommunikationen mellan medarbetarna (förskolechefer, 

rektorer, biträdande rektorer i anslutning till den politiska aspekten). Inom den fristående 

skolan anses dock resursfördelningsmodellen fördela orättvist. Att modellen har vissa 

”gråzoner” där ”lagen om offentliga bidrag på lika villkor” inte uppfylls fullt ut. Syftet med 

NPM är att öka transparensen inom offentlig sektor (Almqvist, 2006). Barn- och 

umgdomsnämndens modell har vissa poster där olikheterna, exempelvis moms- och 

hyresposterna, skiljer sig för mycket för att det ska kunna ses som en rättvis fördelning av 

medlen. Rektorerna Göran Larsson och Johan Sennerfeldt nämner i deras intervjuer att 

elevpengen är något diffus och att de saknar tydligare riktlinjer för vad som ska ingå i 

elevpengen. Inom den kommunala skolan anser huvudmännen att fördelningen hade kunnat 

ske på ett annat sätt. En mer individualiserad fördelning. Från detta kan vi dra slutsatsen att 

barn- och ungdomsnämndens resursfördelningsmodell inte är så transparent som den 

förklaras vara. Detta strider även mot lagen om ”offentliga bidrag på lika villkor”. Detta 

resultat motstrider även Halls (2012) påstående om att en generaliserad modell fungerar 

oberoende av verksamhet. 

 

Utifrån respondenternas meningsskiljaktigheter kan vi ifrågasätta oss om NPM i 

verkligheten är så effektiv som reformen anses vara teoretiskt? NPMs syfte är att 

effektivisera och binda samman den offentliga enheten med den fristående (Christensen et al., 

2004) genom att ”ta det bästa från två världar”. Effektiviseringsåtgärder betyder oftast att en 

organisation eller verksamhet får ”spara in” på något annat för att uppnå besparingskraven. 

Det vi frågar oss är om detta är möjligt? Är det möjligt att kombinera två olika verksamheter 

som är menade att styras på olika sätt och fortfarande kunna säga att resursfördelningen är 

effektivt? Speciellt inom en organisation där kvalitet är ledordet för verksamheten. 
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Enligt vår förståelse bör barn- och ungdomsnämnden se över metoden för 

resursfördelningen i och med att problematiken kring att uppnå en effektivisering av 

resurserna ligger i hur resurserna fördelas (Andersen & Mortensen, 2009). Detta för att inte 

riskera att åtgärderna ger en negativ effekt inom andra verksamhetsområden (Almqvist, 

2006). Beard (2009) och Schubert (2009) bekräftar i deras studie att vissa NPM-åtgärder inte 

är kompatibla och kan istället förvärra situationen. En mer rättvis fördelning av resurserna 

skulle kunna uppnås för att stärka resursfördelningsmodellens syfte: ”offentliga bidrag på lika 

villkor”. Genom att se till resurserna på individnivå (rektor Ola Johansson) och slopa de 

schabloniserade ersättningarna (rektor Göran Larsson) skulle modellen uppnå en mer rättvis 

fördelning. Arbetet med resursfördelningsmodellen skulle antagningsvis försvåras och även 

fördubblas till en början. I längden kan denna typ av modell effektivisera resursfördelningen. 

Genom ett delvis och djupare arbete på individnivå kan de individer som riskerar att 

misslyckas i samhället kännas igen tydligare (rektor Ola Johansson) och därmed fångas upp i 

ett tidigare skede. Detta kommer tidsvis stärka barn- och ungdomsnämndens mål med 

kunskapskraven. Samt i det långa loppet, enligt Ola Johansson, minska de 

samhällsekonomiska kostnaderna. Minskas de samhällsekonomiska kostnaderna, som 

exempelvis bidragstagare, så kommer de enskilda kommunernas kostnader att minskas. Detta 

leder till att en högre ekonomisk procent skulle kunna läggas på utbildning eller någon annan 

av de kommunala verksamheterna. 

 

En rektor kan själv, enligt Frank Stoor, lägga undan en viss procent av de ekonomiska 

resurserna med syftet att skapa en reserv. Reserven kan sedan användas till elever som är i 

behov av extra resurser. Denna studie visar att de utdelade resurserna är för låga för att 

möjliggöra för rektorer att avsätta medel i form av reserver. Studien visar även att de 

kommunala rektorerna inte har för avsikt att ha några resurser kvar vid budgetårets slut. Detta 

går emot principen och det utsagda i respondenternas intervjuer om vikten att uppnå 

elevernas kunskapsmål. Om en skola riskerar att förlora på att spara pengar så finns det en 

risk att resurserna, på en decentraliserad nivå, fördelas ineffektivt. Om en elev visar i slutet på 

året att hon eller han inte klarar målen finns det inga resurser kvar till extra hjälp eller stöd. 

Rektorer kan redan ha avsatt de kvarvarande resurserna på material som kanske inte var helt 

nödvändigt. 

 

Denna studie ser en möjlighet till att beräkna elevpengen som det görs idag för att sedan 

lyfta en viss procent centralt och ”öronmärka” dessa till en post avsedd för elever med extra 
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resursbehov. Vilket möjligtvis kan minska den ineffektiva användningen av de ekonomiska 

resurserna. Om det avsätts ekonomiska resurser för detta ändamål där huvudmän kan esska 

pengar, tillsammans med uppfyllda krav på skolans budgetanvändning, erhålls en 

resursfördelningsmodell som delvis sätts på individnivå. På så vis bibehålles en transparent 

resursfördelningsmodell samtidigt som resurserna läggs på en centraliserad nivå, där det 

behövs. Genom att skapa möjligheter för fler elever att klara kunskapskraven så sätts även en 

grund för att dessa individer, enligt Ola Johansson, får goda framtidsutsikter.  

 

Göran Larsson förde en tanke om statligt styrda skolor och därmed avskaffa det 

kommunala ansvaret för utbildning. Som det är idag styrs skolorna kommunalt där ramarna 

för utbildning sätts på en politisk nivå (Steward & Walsh, 1992; Brorström et al., 2005). 

Denna studie visar att barn- och ungdomsnämndens resursfördelningsmodell skiljer sig från 

kommun till kommun (ordförande Åsa Wiklund-Lång) vilket , enligt vår uppfattning, strider 

mot likvärdighetsprincipen: att ”utbildningen ska vara likvärdig varhelst den anordnas i 

landet”. Gävle kommun och Älvkarleby kommun använder sig av den socioekonomiska 

bakgrunden för att beräkna elevpengen (ekonomicontroller Monika Westlinder). En skola 

med en låg socioekonomisk bakgrund tilldelas högre ekonomiska resurser (Cohen-Zada et al., 

2013). Enligt vår tolkning har dessa skolor en större möjlighet att omfördela sina resurser för 

att effektivisera verksamheten än de skolor som har en högre socioekonomisk bakgrund. På 

grund av detta ges eleverna olika förutsättningar för en likvärdig utbildning då det är 

individens prestationsförmåga som ligger till grund för individens förutsättningar och inte 

den socioekonomiska bakgrunden (rektor Johan Sennerfeldt).  

 

NPM avsåg att separera politiken från verksamheterna med syftet att få verksamheterna att 

fokusera på de uppsatta målen (Almqvist, 2006). Denna studie visar att de kommunala 

skolorna sätter sina mål mot att få igenom ett nollresultat oavsett om skolan skulle kunna få 

medel kvar i slutet av året. Om skolan har medel kvar i slutet av året visar det att skolan 

klarar sina mål med mindre resurser och tilldelas därför mindre medel nästkommande år. Vi 

tolkar det som att rektorerna anser att det är mer värt att avsätta pengar på sådant som de 

egentligen inte behöver, istället för att riskera att skolan får ut mindre pengar till eleverna. 

Utifrån detta resonemang kan vi tolka det som att en decentralisering av resursansvaret är ett 

ineffektivt sätt att bemöta besparingskraven på. Detta resultat visar att det inte är så 

oförutsägbart att kvaliteten i skolorna sänks. 
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Barn- och ungdomsnämnden genomgick år 2011 en omorganisering för att effektivisera 

resurserna genom rektorsförstärkta roller. Enligt vår tolkning har problematiken kring 

effektivisering av resurserna endast flyttats från en centraliserad till en decentraliserad nivå. 

Vi vill påstå att ingen förändring för ett ekonomiskt genomslag egentligen har kommit till 

stånd (Almqvist, 2006). 

 

Denna studie visar att Hoods (1995) definition av NPMs implementering i offentlig sektor 

stämmer överens med barn- och ungdomsnämnden på samtliga punkter. Studien visar dock 

att den teoretiska definition av NPM-reformens effektivisering inte får samma empiriska 

anknytning. Med stöd av den teoretiska och empiriska referensramen kan vi dra slutsatsen att 

barn- och ungdomsnämndens resursfördelningsmodell, likt NPM, inte fungerar jämlikt 

(Mathiasen, 2009) för kommunala och fristående skolor. Denna slutsats grundar vi på att det 

finns för många parametrar som skiljer sig åt inom utbildningssektorn för att en 

effektivisering av samtliga skolenheter ska vara möjlig inom villkoret ”offentliga bidrag på 

lika villkor”.  

 

Moms- och hyreskostnaderna till de fristående enheterna sker via schabloniserade belopp 

(ekonomicontroller Monika Westlinder) vilket ger upphov till ett frågetecken kring dem 

resurser som fördelas (rektor Göran Larsson, rektor Ola Johansson & rektor Johan 

Sennerfeldt). Enligt vår tolkning kan dessa medel likväl fördelas effektivt, inom den aspekten 

att det schabloniserade beloppet täcker de  kostnader som är avsedda att täckas. 

Ineffektiviteten sker när det utbetalda beloppet är högre än kostnaden för hyra och moms. 

Överskottet ”försvinner” och bekostar istället sådant som beloppet inte var avsett att bekosta. 

Resursfördelningen blir även ineffektiv när beloppet är lägre än kostnaderna. Ineffektiviteten 

får genomslag på utbildningens kvalitet i och med att kostnaderna istället får täckas av de 

medel som egentligen är avsatta för eleverna.  

 

Administrationshanteringen samt andra centralt tillhandahållna tjänster bryter ned 

skillnaderna mellan den kommunala och den fristående skolan i flera delar. Vilket gör att 

helheten blir svår att överblicka. Dessa få skillnader som existerar kan inte undgå att minska 

känslan för det gemensamma (Hall, 2012) där barn- och ungdomsnämnden separerar skolorna 

så att de ställs mot ett ”vi och dem”. Åsa Wiklund-Lång bekräftar att det gemensamma 

separeras i och med att konkurrensen mellan skolorna inte reducerar kostnaderna. Istället 
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ökar kostnaderna för barn- och ungdomsnämnden. Detta resultat motstrider NPMs syfte med 

införandet av konkurrens i den offentliga sektorn (Hood, 1995). 

 

Denna studie visar att barn- och ungdomsnämndens effektivisering av resurserna inte 

finner något stöd i den teoretiska referensramen. Enligt vår tolkning kan inte en 

tillfredsställande effektivisering av resurserna uppnås i en organisation som innehar ett 

offentligt-privat partnerskap och där output-mixen består av utbildningens kvalitet. Denna 

slutsats finner stöd av Beards (2009) och Schuberts (2009) kritik mot att vissa NPM-åtgärder 

inte kan sammankopplas. Vår studie visar att en effektiv resursfördelning inte kan 

kombineras med målet om en ökad verksamhetskvalitet. Dock bör vi ha i beaktande att detta 

påstående inte kan styrkas då det saknar vetenskaplig grund (Mathiasen, 2009; Tahar & 

Boutellier, 2013) samt saknar en empirisk prövning (Mathiasen, 2009). Vi bör även ha i 

åtanke att resultaten inte kan generaliseras utanför denna studie samt att vår subjektiva 

tolkning kan ha överskuggat det obejktiva. 

 

I denna studie valde vi att inte nämna reformen New Public Management för 

respondenterna. Utifrån detta kan vi tolka att studiens resultat inte påverkats av 

respondenternas syn på NPM. Denna studie belyser, utifrån vår tolkning, att den teoretiska 

definitionen av ett begrepp inte behöver överensstämma med den empiriska erfarenheten. 

 

6.2 Uppsatsens bidrag 

Med denna studie vill vi bekräfta att den teoretiska definitionen inte behöver överensstämma 

med den empiriska uppfattningen av ett begrepp. Studien visar att att NPM-reformen kan ha 

en negativ inverkan på en organisations resursfördelning. Resultatet motstrider NPMs 

teoretiska definition om att implementeringen av reformen kan effektivisera den offentliga 

sektorns resurser (Christensen et al., 2004; Hood, 1995) genom resultatansvar (Brorström et 

al., 2005; Wittmann, 2006). Denna studie stödjer kritikernas påstående (Beard, 2009; 

Schubert, 2009) om att vissa NPM-åtgärder inte är kompatibla. Denna studie bidrar med att 

en effektivisering av resurser inte kan kombineras med kravet om ökad utbildningskvalitet.  

 

Denna studie stödjer även påståendet om att en effektiv resursfördelning saknar 

vetenskaplig grund (Mathiasen, 2009; Tahar & Boutellier, 2013) och därav kan inte NPM 

anses fungera jämlikt för alla organisationer (Mathiasen, 2009). Denna studie visar att en 

gemensam modell inte fungerar jämlikt för den kommunala och den fristående skolan vilket 
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motstrider Halls (2012) påstående om att en generaliserad modell ska fungera oavsett 

verksamhet. Denna studie visar även att NPMs definition av konkurrensen (Hood, 1995) inte 

är tillämplig i en organisation som innehar ett offentligt-privat partnerskap där kostnaderna 

täcks av gemensamma resurser. 

 

Med denna studie vill vi bidra med en ökad förståelse för resursfördelning inom NPM och 

insikten om att den teoretiska definitionen inte behöver vara den sanna definitionen. Med 

detta resultat hoppas vi kunna bidra till tanken om alternativa metoder för en effektiv 

resursfördelning. En empirisk undersökning tycks vara nödvändig för att utbildningssektorn 

ska kunna uppnå önskade resultat. 

 

6.3 Författarna reflektioner 

Här presenteras de reflektioner som uppkommit under studiens genomförande.  

 

6.3.1 Utbildningssektorn 

Vi föreställde oss, i undersökningens början, att skillnaderna mellan den kommunala och den 

fristående skolan var större än vad de visade sig vara. Vi antog att vi skulle finna fler 

olikheter mellan verksamheterna än vad vi skulle finna likheter. Den största skillnaden vi 

antog var att verksamheterna skulle ha olika syften. Det är mycket möjligt att vi hade en 

förutfattad mening över hur de olika skolorna bedrivs. Vi antog att den fristående skolan 

bedrevs utifrån samma grundsätt som vilken privat organisation som helst. 

 

Arbetet med denna undersökning har varit mycket lärorik och intressant. Dock är vi något 

förvånande över att en organisation som utbildningssektorn där skolorna har samma mål och 

syfte med sin verksamhet inte lyckats slopa ”gråzonerna” och helt eliminera skillnaderna. 

Skillnader som ingen av skolorna vill ska finnas men som faktiskt finns och som sätter stopp 

för att ” lagen om offentliga bidrag på lika villkor” fungerar fullt ut. Betraktar vi detta ur ett 

långt perspektiv om denna fördelning fortsätter, finns det då en risk att de fristående 

enheterna försöker ta sig bort från marknaden? Vad skapar det för en roll för konkurrensen?  

 

Våra reflektioner berör även det socioekonomiska tillägget. Då vi besitter för liten 

kunskap och inte forskat i frågan är våra spekulationer rena påståenden och antaganden. Det 

socioekonomiska tillägget är 10 % av den totala elevengsramen. I denna studie framgår det 

inte hur barn- och ungdomsnämnden kommit fram till att tillägget ska vara just 10 %. Det 
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framgår heller inte hur länge denna procent av elevpengen använts. Det vi frågar oss är om 

storleken på det socioekonomiska tillägget ändras utefter statistiken på andelen barn som 

diagnostiserats med någon form av svårighet
6,7

? Vi frågar oss även om dessa 10 % rymmer 

”oförutsedda” elever med någon form av svårighet?  

 

Varje elevs ryggsäck fylls med pengar för vad den eleven kan tänkas göra av med (i form 

av lärare, skolmat, material etc.). Dessa ryggsäckar samlas sedan ihop av rektorerna för att 

fördelas ut över verksamheten. Ska vi dra tankegången lite krasst och mycket snävt så kan vi 

hävda rent generellt att en elev med en hög socioekonomisk bakgrund inte uppnår kravet för 

extra resurser vid beräkningen av elevpengen. En elev med en hög socioekonomisk bakgrund 

beräknas göra av med en lägre peng. Drar vi gränsen för resurser till elevernas egna ryggsäck 

så finns det inget utrymme för extra stöd. Dessa resurser måste istället tas från något annat 

inom verksamheten för att hjälpa och bemöta elevernas svårigheter. 

 

 

Vi vill även passa på att fråga oss själva om det finns en risk för snedvridning av den 

socioekonomiska bakgrunden? Betraktas detta ur ett långt perspektiv så kan vi sannolikt 

förutse ett skiktat samhälle. Om resurserna tilldelas utefter elevernas socioekonomiska 

bakgrund; där huvudmännen anser sig få för lite resurser till de elever som är i behov av extra 

hjälp, så finns det en risk att huvudmännen väljer bort dessa elever. I stället vill de satsa på 

elever som inte kräver så mycket resurser. Kan det då fortfarande hävdas att 

resursfördelningsmodellen anses vara effektiv och fungera som den är avsedd att göra? Eller 

finns det en överhängande risk att resursfördelningsmodellen istället får en ineffektiv 

vändning? 

 

En annan tanke består av att slopa de fristående skolornas vinstsyfte och istället hantera de 

centrala delarna för samtliga skolor för att helt uppnå lagen om ”offentliga bidrag på lika 

villkor”. Detta kommer antagningsvis inte att accepteras av de fristående skolorna. 

Alternativet är att låta de kommunala skolorna behålla överskottet för att återinföra 

överskottet till verksamheten nästkommande budgetår. Edit: Detta tankesätt om att låta 

                                                             
6
 http://skolvarlden.se/artiklar/diagnoshysterin-dubbelt-s%C3%A5-m%C3%A5nga-utredningar-g%C3%B6rs 

2015-02-18 kl. 19:55 
7
 http://www.lararnasnyheter.se/forskolan/2010/10/05/kraftig-okning-av-diagnoser  2015-02-18 kl. 20:07 

http://skolvarlden.se/artiklar/diagnoshysterin-dubbelt-s%C3%A5-m%C3%A5nga-utredningar-g%C3%B6rs
http://www.lararnasnyheter.se/forskolan/2010/10/05/kraftig-okning-av-diagnoser
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överskottet gå tillbaka till kommunala skolor
8
 tycks redan existera. Även i form av 

kommunala friskolor
9
.   

 

6.3.2 Uppsatsens problematik 

Förutsättningarna för att genomföra denna studie har varit mycket svår. Detta p.g.a att det 

empiriska materialet kom att bli överflödig och därmed svår att arbeta med. Att koppla den 

empiriska informationen till den teoretiska blev senare en följdeffekt av de misstag som 

gjordes i början av denna uppsats. I början av studien var tidigare forskning om 

resursfördelningsmodeller inom utbildningssektorn mycket svår att få tag på. Den forskning 

som tillkom under denna studies gång är genomförd utom landets gränser. Därav var 

materialet väldigt svår att jämföra med uppsatsens empiri då flertalet aspekter kring 

resursfördelning inom utbildningssektorn skiljer sig åt. Reformen New Public Management 

är ett mycket omforskat ämne, den tidigare forskningen är därav mycket bred. En forskning 

med sammankopplingen New Public Management + Resursfördelning + Utbildningssektorn 

är näst intill obefintlig vilket har försvårat att uppnå kraven för denna uppsats oerhört mycket. 

 

Vårt eget intresse har legat till grund för denna studie. Motgångarna har varit många. När 

vår egna vardagliga kompetens brustit har utomstående expertis brustit än mer. Är det något 

vi lärt oss under arbetets gång så är det: ”Proximus sum egomet mihi” – ”Jag är mig själv 

närmast” (Citat av okänd). 

 
 

6.4 Förslag till fortsatt forskning 

Denna uppsats var tänkt att undersöka hur pass stor del av barn- och ungdomsnämndens 

budget som består av skattemedel, statsbidrag etc. för att utläsa procentuella skillnader mellan 

den kommunala och fristående skolan. Det var även tänkt att undersöka huruvida de enskilda 

skolorna fördelar resurserna internt och om fördelningen anses effektiv.  

 

Då uppsatsens val av tänkta respondenter fick ett stort bortfall kunde inte en djupare 

jämförelse genomföras. En bredare undersökning av fler skolor för att uppnå ett signifikant 

resultat kan vara värt att studera. En kvantitativ studie i form av enkätundersökning skulle 

                                                             
8
 http://www.svt.se/nyheter/regionalt/tvarsnytt/fritt-fram-for-intraprenad-pa-skolorna-i-orebro  2015-02-18 

kl. 20:33 samt: 
http://www.linkoping.se/Global/Press/pressmeddelanden/Barn%20och%20ungdom/Pressmeddelanden%202
014/2014-02-13%20Barn-%20och%20ungdomsn%C3%A4mnden%20.pdf 2015-02-18 kl. 20:37 
9
 http://www.liu.se/forskning/forskningsnyheter/1.448700?l=sv 2015-02-18 kl. 20:40  

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/tvarsnytt/fritt-fram-for-intraprenad-pa-skolorna-i-orebro
http://www.linkoping.se/Global/Press/pressmeddelanden/Barn%20och%20ungdom/Pressmeddelanden%202014/2014-02-13%20Barn-%20och%20ungdomsn%C3%A4mnden%20.pdf
http://www.linkoping.se/Global/Press/pressmeddelanden/Barn%20och%20ungdom/Pressmeddelanden%202014/2014-02-13%20Barn-%20och%20ungdomsn%C3%A4mnden%20.pdf
http://www.liu.se/forskning/forskningsnyheter/1.448700?l=sv
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kunna genomföras för att utan tidskrävande åtgärder nå ut till fler skolor i fler olika 

kommuner. En statistisk jämförelse mellan kommunerna och hur 

resursfördelningsmodellerna och kommunernas resursfördelning fungerar kan sedan 

upprättas och analyseras. 
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8. Bilagor 

 

 

8.1 Organisationpresentation av barn- och ungdomsnämnden 

Barn- och ungdomsnämndens uppgift är att ansvara för förskolor, grundskolor samt 

grundsärskola. Nämnden ansvarar även för förebyggande socialt arbete bland Barn och 

ungdom inom sitt verksamhetsområde (Barn- och ungdomsnämnden, Gävle kommuns 

hemsida). Nämnden följer de bestämmelser som står i kommunallagen. Utöver denna lag så 

har de även ett reglemente som komplement till nämndens uppgifter. Nämnden har även ett 

arbetsgivaransvar som innebär att de med fastställda riktlinjer och policydokument ansvarar 

bl.a. för personalförsörjning, kompetens, jämställdhet, mångfald etc. Vidare ansvar nämnden 

för att utfärda erforderliga instruktioner för den underliggande förvaltningen, Barn och 

ungdom i Gävle.  

 

Nämnden ansvarar även för att verksamheten bedrivs enligt de mål och riktlinjer som 

fullmäktige bestämt.  Nämnden rapporterar sedan vidare till fullmäktige hur verksamheten 

utvecklas samt hur den ekonomiska ställningen faller ut under budgetåret (Reglemente för 

barn och ungdomsnämnden s. 2-5). 
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8.1.1 Barn- och ungdomsnämndens organisationskiss 
 

    

 

 

 

 

 



 

61 
 

8.2 Organisationpresentation av barn- och ungdomsnämnden 

Barn och ungdoms verksamhetsplan för 2012 omfattar de mål som Barn- och 

ungdomsnämnden har satt upp för verksamheten. Nämnden har fått sina 

kommunövergripande mål och ramar 2012 fastställda av kommunfullmäktige. 

Verksamhetsplanen är grunden för vad Barn och ungdom ska åstadkomma under 

verksamhetsåret inom de fyra perspektiven: medborgare och brukare, medarbetare, hållbart 

samhälle samt ekonomi.  

 

Barn och ungdom är en vertikal organisation (horisontell organisation), och använder sig av 

en resursfördelningsmodell i deras budgetering. De har en förvaltningschef i toppen. Under 

förvaltningschefen finns en chef för grundskola, en chef för förskola och de har i sin tur 

rektorer och förskolechefer. De, i sin tur har biträdande rektorer samt biträdande förskolechef 

under sig. Det finns en chef, rektor eller biträdande rektor/förskolechef på varje enhet. 

Nackdelen med denna organisation enligt Stoor är att medarbetarna kan få det svårt att veta 

vem det är som bestämmer. Detta grundas på alla de olika chefer med olika ansvarsområden 

som finns inom organisationen. Fördelen å andra sidan är att organisationen, för att minimera 

risken för missuppfattningar, stärker kommunikationen mellan linjerna, d.v.s. 

kommunikationen mellan cheferna (Intervju med Förvaltningschefen Frank Stoor).  

 

8.3 Organisationpresentation av Prolympia 

Prolympia är en F-9 skola (Från förskola upp till årskurs 9) och har funnit sedan 2005. 

Prolympia använder sig av nyckeltal vad gäller budgeten. År 2005 fanns ingen F-6. Sedan år 

2008 har verksamheten expanderat. Idag finns det 520 elever där huvuddelen går i högstadiet 

(Rektor Göran Larsson).  Prolympia har, som alla andra skolor krav på sig. De har i princip 

samma mål. Det som skiljer Prolympia åt från de andra skolorna är deras profil. Prolympias 

profil är idrott och hälsa, de skräddarsyr idrottsutbildningen från årskurs 6 och har idag 18 

olika idrotter där de samverkar med externa tränare. Idrott som exempelvis konståkning, 

ridning, dans och gymnastik.  

 

Verksamhetsplanen och målen för Prolympia i Gävle ser något annorlunda ut. Deras 

måluppfyllelse har icke finansiella mål: trygghet, kärlek, kunnande och stolthet 

(Kvalitetsredovisning, 2009 s. 4). 
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Prolympia är en pyramidorganisation, vertikal organisation. I toppen finns huvudansvarige 

rektor. Under rektorn finns två biträdande rektorer, en biträdande för F-5 och en biträdande 

för 6-9. Förutom biträdande rektorer, så har rektorn studievägledare, speciallärare, 

vaktmästare och administration direkt under sig. Sedan har biträdande rektorer lärarna under 

sig i form av arbetslag. Det är fyra arbetslag uppe på ”storskolan”, d.v.s. den verksamhet som 

avser högstadiet, som biträdande rektorer ansvarar för. Arbetslagen är kopplade mot dem 

klasser som lärarna undervisar i. Arbetslagen har alltid samma elever att diskutera fast om 

olika ämnen. På så vis får man en nära uppföljning på eleverna. Denna typ av organisation 

bildar en pyramidorganisation: rektor, biträdande rektorer och arbetslag.  

 

Fördelarna med den här organisationsformen är att kommunikationen går snabbt. Även 

skolans organisatoriska beslut går snabbt. I och med att det är så pass många som är delaktiga 

i beslutsprocessen så man behöver aldrig förklara varför man genomför en process. Detta är 

det som de som har varit i en kommunal verksamhet ser som en fördel, säger Göran Larsson. 

 

Nackdelen med en pyramidorganisation där rektorn har allt ansvar, och även ansvarar för 

genomförandet, räcker inte till för alla ämnen. Göran Larsson menar att även om han har 

assisterande hjälp så är det knappt att han själv räcker till. I kommunens organisation så finns 

det en övergripande rektor och sedan har de en biträdande rektor och Göran Larsson förstår 

inte hur en rektor hinner med allt det där.  

 

8.3.1 Prolympias organisationskiss 

Eftersom Prolympia inte har någon färdig organisationsskiss, så ritade rektor Göran Larsson 

upp en och visar därigenom hur deras organisationsform ser ut idag: 
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8.4 Organisationpresentation för Älvboda Friskola 

Johan Sennerfeldt, rektor för Älvboda Friskola, startade skolan för 13 år (år 2013) sedan. 

Älvboda Friskola är en privat styrd skola som använder budget för att kunna fördela resurser 

till olika enheter. De använder de nationella proven som styrmått för att kontrollera elevernas 

måluppfyllelse. Friskolan är belägen i Skutskär. Verksamheten arbetar efter den läroplan som 

gäller i Sverige för förskoleklass och till och med årskurs 9. Verksamhetsplanen har funnits 

sedan år 2010. Älvboda Friskola är avgiftsfri och öppen för barn från 6 år upp till 16 år. 

Verksamheten erbjuder även barnomsorg för barn i åldrarna 1 år till och med 5 år. Älvboda 

Friskola har ca 300 elever på skolan. Grunden för verksamhetens arbete är att ge eleverna 

mycket goda läs-, skriv-, och matematiska kunskaper. Målsättningen med verksamheten är att 

ingen elev ska lämna skolan utan behärska dessa färdigheter. 

 

Älvboda Friskola en ekonomisk förening, ett personalkooperativ vilket innebär att det är 

personalen som äger föreningen. De som sitter i föreningen, vilket även kan vara personalen, 

bildar en styrelse. Styrelsen är överst i organisation och består av ordförande och fyra 
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ledamöter. Under styrelsen har organisationen en rektor som har en ledningsgrupp under sig. 

Under rektorn finns skolan med dess medlemmar, vilka bildar styrelsen. 

 

Johan Sennerfeldt, rektor för Älvboda Friskola, menar att den här typen av verksamhet har 

sina fördelar och nackdelar. Fördelarna är att alla vet vad som sker inom verksamheten. Detta 

beror på att föreningen är ett personalkooperativ. Nackdelen enligt rektor Johan Sennerfeldt 

är att det kan bli svårt med rollerna ibland i och med att de anställda är medlemmar i 

föreningen. Det är styrelsen som utser rektor och de kan även avsätta rektorn om styrelsen 

anser det nödvändigt. En annan nackdel enligt Johan Sennerfeldt är beslutsordningen. 

Styrelsen är chef för rektorn samtidigt som rektorn är chef till de anställda. De anställda är i 

sin tur medlemmar i styrelsen. Detta kan ha en inverkan på beslutsfattandet inom föreningen. 

Osäkerheten om besluten motverkas genom att ha en utomstående representant som kan delge 

en annan syn på den aktuella situationen eller frågan. När det gäller ansvarsfördelning är det 

rektorn som ansvarar för verksamheten men det yttersta ansvaret ligger hos styrelsen, berättar 

Johan Sennerfeldt. 

 

8.4.1 Älvboda friskolas organisationskiss 
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8.5 Organisationpresentation för Sörbyskolan 

Sörbyskolan är en kommunal skola på Sörby i Gävle. Sörbyskolan använder sig av kalenderår 

när det gäller budgeten. Skolan har funnits sedan i mitten av 1960-talet. Verksamheten 

innefattar förskoleklass, årskurs 1-9, fritidshem och fritisklubb. Det finns dessutom två 

grupper för elever inom autismspektrumet i årskurs 1-6 samt årskurs 7-9. 

 

Mål och resultat: Sörbyskolan styrs av lagar och regler. Några av reglerna är på nationell nivå 

som gäller för alla skolor i hela Sverige och andra regler har skolan skapat själva; såsom 

trivsel och ordning. Sörbyskolans vision är: ”Sörbyskolan är en skola med harmonisk lärande 

miljö och arbetsklimat för elever och medarbetare. Vi strävar efter att ha en skola som 

präglas av energi, arbetsglädje, nyfikenhet och där samtliga elever har behörighet till 

gymnasiestudier”. 

Enligt rektor Ola Johansson ingår de under organisationen Barn och ungdom. Ola Johansson 

berättar att han även ansvarar för Andersbergskolan och Hemlinsbyskolan. Detta kallas för 

Sörby rektorsområde. När det gäller ansvarsfördelning inom organisationen berättar Ola 

Johansson att han har det övergripande ansvaret över hela området med nästan 900 elever och 

140 anställda. Ola Johansson har även ansvar för budgeten samt ser till att skollagen följs och 

att skolan når elevernas kunskapsmål. Ola Johansson har en organisation med fyra biträdande 

rektorer. Verksamheten använder sig av ansvarsfördelning där rektorn har ett ansvar och 

sedan delegerar ansvaret vidare, en delegationsordning. Vissa frågor kan inte delgeras utan 

där är det rektorn som har det fulla ansvaret (Intervju med Ola Johansson). 

 

Rektor Johansson berättar att han anser att det är svårt att se många fördelar med 

verksamheten. Däremot ser han många nackdelar. En av nackdelarna är att hans uppdrag som 

rektor. Rektorstjänst är nästan den enda tjänstemannen som nämns i lagtext. ”I lagtext står det 

vad en rektor ska göra vilket kan leda till konflikt med högre uppsatta chefer”, säger Ola 

Johansson. ”Det står i lagtext vad jag ska göra, men det står inte i lagtext vad de ska göra. Det 

står inte att de ska finnas över huvud taget”. Johansson menar att enligt kommunallagen ska 

det finnas en förvaltningschef och under förvaltningschefen ska rektor finnas. I verkligheten 

är leden från förvaltningschef till rektor fler och detta, enligt Johansson, krånglar till 

kommunikationen mellan enheterna. 

OBS! Sörbyskolans organisationsskiss saknas då sådan för tillfället inte finns. 
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9. Intervjufrågor 
 

9.1 Intervjufrågor Barn och ungdomsnämnden 

 

Åsa Wiklund-Lång 2012-03-19  Kl: 10:00-11:00 

 

Inledande frågor  

 

1. Vilken ställning har du/ni inom organisationen? 

2. Vilka arbetsuppgifter ansvarar ni för? 

3. Hur länge har ni varit verksam inom organisationen? 

Budgetprocessen 

 

4. Använder ni er av kalenderår vad gällande budgeten? 

5. Vilka deltar i budgetarbetet? 

6. Hur genomförs budgetuppställandet? 

7. Hur fördelas budgeten ut till de olika enheterna? 

8. Vilka faktorer påverkar budgetens storlek? 

9. Hur sker uppföljning och analys av budgeten? 

10. Vad är syftet med budgeteringen? 

Övriga frågor 

 

11. Vad anser ni vara viktigt att mäta? 

12. Vilka kostnadsställen finns det i organisationen? 

13. Hur tycker ni att styrningsprocessen fungerar idag? 

14. Anser ni att det finns förbättringsmöjligheter? 

15. Har den nya skollagen påverkat organisationsstrukturen?.  

16. Har den nya skollagen påverkat resursfördelningen ut till skolenheterna? 

17. Hur ser framtiden ut med tanke på att det till synes föds fler och fler barn? 

18. Planeras det nya omorganiseringar i framtiden? 

19. Finns det några skillnader när det gäller budgeteringen för kommunala skolan jämfört 

med den fristående skolan? 

20. Har den fristående verksamheten någon påverkan på den kommunala verksamheten? 
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9.2 Intervjufrågor barn- och ungdomsnämnden fortsättning 

 

Monika Westlinder 2012-04-02 Kl: 10:30 – 12:00 

 

Inledande frågor: 

 

1. Vilken ställning har ni/du inom organisationen? 

2. Vilka arbetsuppgifter ansvarar ni för? 

3. Hur länge har ni varit verksam inom organisationen? 

 

Styrningsprocessen 

 

4. Vad anser ni vara en bra/effektiv styrning? 

5. Använder ni er av kalenderår vad gällande budgeten? 

6. Vilka styrmått använder ni er av? 

7. Vilka deltar i budgetarbetet? 

8. Hur genomförs budgetuppställandet? 

9. Hur fördelas budgeten ut till de olika enheterna? 

10. Vilka faktorer påverkar budgetens storlek? 

11. Hur sker uppföljning och analys av budgeten? 

12. Vad är syftet med budgeteringen? 

13. Vad anser ni vara viktigt att mäta?  

14. Vilka kostnadsställen finns det i organisationen? 

15. Hur tycker ni att styrningsprocessen fungerar idag? 

16. Anser ni att det finns förbättringsmöjligheter? 

 

Internredovisning 

 

17. Använder ni er av internredovisning? 

18. Vilket syfte har internredovisningen? 

19. Vilka kostnadsställen finns det inom internredovisningen? 

20. Vilka ansvarar för internredovisningen? 

 

Organisationsformen: Frank Stoor 2012-04-02 12:15-13:00 
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21. Vilken ställning har ni/du inom organisationen? 

22. Vilka arbetsuppgifter ansvarar ni för? 

23. Hur länge har ni varit verksam inom organisationen 

24. Hur ser organisationsformen ut idag? 

25. Finns det några för-/nackdelar i organisationsmodellen? 

26. Använder ni er av ansvarsfördelning? * 

27. Hur ser ansvarsfördelningen ut? 

 

Övriga frågor 

 

28. Har den nya skollagen påverkat organisationsstrukturen? 

29. Har den nya skollagen påverkat resursfördelningen ut till skolenheterna? 

30. Hur ser framtiden ut med tanke på att det till synes föds fler och fler barn? 

31. Planeras det nya omorganiseringar i framtiden? 

 

* Ansvarsfördelning är ett centralt styrmedel inom ekonomistyrning. Två viktiga principer för 

ansvarsfördelning är påverkbarhets- respektive befogenhetsprincipen. Det finns fyra 

huvudområden av ekonomiskt ansvar: Lönsamhetsansvar, Resultatansvar, Intäkts- eller 

bidragsansvar samt Kostnadsansvar 

 

 

Tack för Er tid! 
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9.3 Intervjufrågor Prolympia  

 

Göran Larsson, Rektor på Prolympia 2012-04-24 Kl:13:00-14:00 

 

Inledande frågor 

 

1. Vilken ställning har ni/du inom organisationen? 

2. Vilka arbetsuppgifter ansvarar ni för? 

3. Hur länge har ni varit verksam inom organisationen? 

 

Styrningsprocessen 

 

4. Vad anser ni vara en bra/effektiv styrning? 

5. Använder ni er av kalenderår vad gällande budgeten? 

6. Vilka styrmått använder ni er av? 

7. Vilka deltar i budgetarbetet? 

8. Hur genomförs budgetuppställandet? 

9. Vilka faktorer påverkar budgetens storlek? 

10. Hur sker uppföljning och analys av budgeten? 

11. Vad är syftet med budgeteringen? 

12. Vad anser ni vara viktigt att mäta? 

13. Vilka kostnadsställen finns det i organisationen? 

14. Hur tycker ni att styrningsprocessen fungerar idag? 

15. Anser ni att det finns förbättringsmöjligheter? 

 

Internredovisning 

 

16. Använder ni er av internredovisning? 

17. Vilket syfte har internredovisningen? 

18. Vilka kostnadsställen finns det inom internredovisningen? 

19. Vilka ansvarar för internredovisningen? 

 

Organisationsformen 
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20. Hur ser organisationsformen ut idag? 

21. Finns det några för-/nackdelar i organisationsmodellen? 

22. Använder ni er av ansvarsfördelning? * 

23. Hur ser ansvarsfördelningen ut? 

Övriga frågor 

 

24. Har den nya skollagen påverkat organisationsstrukturen? 

25. Har den nya skollagen påverkat resursfördelningen? 

26. Hur ser ni på elevpengen? 

 

* Ansvarsfördelning är ett centralt styrmedel inom ekonomistyrning. Två viktiga principer för 

ansvarsfördelning är påverkbarhets- respektive befogenhetsprincipen. Det finns fyra 

huvudområden av ekonomiskt ansvar: Lönsamhetsansvar, Resultatansvar, Intäkts- eller 

bidragsansvar samt Kostnadsansvar. 

 

Tack för Er tid! 
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9.4 Intervjufrågor Älvboda Friskola 

 

Rektror Johan Sennerfeldt 2013-06-27 kl.09:00 

 

Inledande frågor 

 

1. Vilken ställning har ni/du inom organisationen? 

2. Vilka arbetsuppgifter ansvarar ni för? 

3. Hur länge har ni varit verksam inom organisationen? 

 

Styrningsprocessen 

 

4. Vad anser ni vara en bra/effektiv styrning?  

5. Använder ni er av kalenderår vad gällande budgeten?  

6. Vilka styrmått använder ni er av?  

7. Vilka deltar i budgetarbetet?  

8. Hur genomförs budgetuppställandet? 

9. Hur fördelas budgeten ut till olika enheterna?  

10. Vilka faktorer påverkar budgetens storlek?  

11. Hur sker uppföljning och analys av budgeten?   

12. Vad är syftet med budgeteringen?  

13. Finns det några för-/nackdelar med budgetering?  

14. Vad anser ni vara viktigt att mäta?  

15. Vilka kostnadsställen finns det i organisationen?  

16. Hur tycker ni att styrningsprocessen fungerar idag?  

17. Anser ni att det finns förbättringsmöjligheter?  

 

Internredovisning. 

 

18. Använder ni er av internredovisning?  

19.  Vilket syfte har internredovisningen?  

20. Vilka kostnadsställen finns det inom internredovisningen?  

21. Vilka ansvarar för internredovisningen?  
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Organisationsformen 

 

22. Hur ser organisationsformen ut idag?   

23. Finns det några för-/nackdelar i organisationsmodellen?  

24. Använder ni er av ansvarsfördelning?   

25. Hur ser ansvarsfördelningen ut?  

 

Övriga frågor 

 

26. Har den nya skollagen påverkat organisationsstrukturen?  

27. Har den nya skollagen påverkat resursfördelningen?   

28. Vad tycker ni om den resursfördelningsmodellen som kommunen har?  

29. Hur ser ni på elevpengen?   

 

 

* Ansvarsfördelning är ett centralt styrmedel inom ekonomistyrning. Två viktiga principer för 

ansvarsfördelning är påverkbarhets- respektive befogenhetsprincipen. Det finns fyra 

huvudområden av ekonomiskt ansvar: Lönsamhetsansvar, Resultatansvar, Intäkts- eller 

bidragsansvar samt Kostnadsansvar. 

 

 

Tack för Er tid! 
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9.5 Intervjufrågor Sörbyskolan 

 

Intervjufrågor Sörby skolan 

 Rektor Ola Johansson 2013-06-24 kl. 13:00 

 

Inledande frågor 

  

1. Vilken ställning har ni/du inom organisationen?  

2. Vilka arbetsuppgifter ansvarar ni för?  

3. Hur länge har ni varit verksam inom organisationen?  

Styrningsprocessen 

 

4. Vad anser ni vara en bra/effektiv styrning?  

5. Använder ni er av kalenderår vad gällande budgeten?  

6. Vilka styrmått använder ni er av?  

7. Vilka deltar i budgetarbetet?  

8. Hur genomförs budgetuppställandet?  

9. Hur fördelas budgeten ut till olika enheterna?  

10. Vilka faktorer påverkar budgetens storlek?  

11. Hur sker uppföljning och analys av budgeten?  

12. Vad är syftet med budgeteringen?  

13. Finns det några för-/nackdelar med budgetering?  

14. Vad anser ni vara viktigt att mäta?  

15. Vilka kostnadsställen finns det i organisationen?  

16. Hur tycker ni att styrningsprocessen fungerar idag?  

17. Anser ni att det finns förbättringsmöjligheter?   

 

Internredovisning 

 

18. Använder ni er av internredovisning?  

19. Vilket syfte har internredovisningen?  

20. Vilka kostnadsställen finns det inom internredovisningen?  
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21. Vilka ansvarar för internredovisningen?  

 

Organisationsformen 

 

22. Hur ser organisationsformen ut idag?  

23. Finns det några för-/nackdelar i organisationsmodellen?  

24. Använder ni en av ansvarsfördelning?  

25. Hur ser ansvarsfördelningen ut?  

 

Övriga frågor 

 

26. Har den nya skollagen påverkat organisationsstrukturen?  

27. Har den nya skollagen påverkat resursfördelningen?  

28. Vad tycker ni om den resursfördelningsmodellen som kommunen har?  

29. Hur ser ni på elevpengen?   

 

 

 

* Ansvarsfördelning är ett centralt styrmedel inom ekonomistyrning. Två viktiga principer för 

ansvarsfördelning är påverkbarhets- respektive befogenhetsprincipen. Det finns fyra 

huvudområden av ekonomiskt ansvar: Lönsamhetsansvar, Resultatansvar, Intäkts- eller 

bidragsansvar samt Kostnadsansvar. 

 

 

Tack för Er tid! 

    


