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Sammanfattning 
 
Under de senaste 15 åren har antalet fristående skolor ökat markant. Det finns flera skäl till 
varför det anses vara viktigt med friskolor. De bidrar till mångfald och skapar konkurrens 
inom skolutbildningen. Men vissa tycker att det finns nackdelar med friskolor. De påstås ha 
en segregerande effekt och motarbeta integrering i det svenska samhället. Den stora 
skillnaden mot ett ”vanligt” tjänsteföretag är att prissättningen på tjänsterna är fastställd av 
den enskilda kommunens skolförvaltning, som både beräknar och utbetalar ersättningarna till 
friskolan. Detta gör att friskolan blir en starkt budgetkopplad organisation. Stabilitet i 
organisationen ger större trygghet för eleverna, föräldrarna och personalen. Vinster som 
uppstår i friskolor är ett resultat av ett bra arbete i hela organisationen, genom att använda 
resurserna så effektivt som möjligt. Det är ett tecken på att verksamheten är välskött. En 
lyckad ekonomistyrning i sig kan utlova ett bra resultat i verksamheten. Det finns ingen 
teoretisk föreställningsram som berättar hur en fristående skolas ekonomistyrning bör 
utformas. Det finns friskolor som utvecklas med positivt resultat, men det finns även de andra, 
som kämpar hårt för att överleva.  
 
Denna uppsats har vi skrivit på uppdrag av styrelsen för Språkskolan i Umeå ekonomisk 
förening. Syftet är att framställa ett ekonomisystem med hjälp av en utarbetad teoretisk 
föreställningsram anpassad för en mindre fristående skola. I denna studie har vi utvärderat 
företagets befintliga ekonomisystem, och kopplat ihop det med den utarbetade teoretiska 
föreställningsramen, samt givit ett förslag på eventuella förbättringar, vilka kan leda till att de 
ekonomiska resurserna kan användas på ett effektivare sätt.  
 
Vid författandet av uppsatsen har vi positivistisk kunskapssyn och har använt ett deduktivt 
angreppssätt. Vid insamling av empiriska material har vi använt oss av intervjuer med 
avdelningsföreståndarna och ekonomiska rapporter under de tre senaste åren.  Vi har nyttjat 
Umeå universitetsbibliotek när det gäller litteratursökning.   
 
I den teoretiska referensram som ligger till grund för vårt arbete har vi använt oss av en 
traditionell uppfattning av ekonomisystem med kompletteringar från andra teorier som 
påläggskalkylering, budgetering och redovisning med tagen hänsyn till tjänsteföretag.   
 
Resultatet av vår undersökning har visat att det finns en del möjligheter till förbättringar av 
verksamheten. Företaget bör tänka på strategisk styrning och ha väldefinierade 
verksamhetsplaner på både kort och lång sikt. Budgetering bör göras enligt iterativa metoden 
och resultatansvaret ska vara centralt för hela företaget. När det gäller kalkylering har 
företaget dålig uppfattning om hur mycket ett barn kostar i förhållande till lärarkostnad och 
övriga rörelsekostnader. Men det är inte enbart ett bra fungerande ekonomisystem som avgör 
resultatet, utan även andra faktorer påverkar det ekonomiska resultatet. Det är inte enbart 
formella styrmedel som påverkar resultatet utan också de andra faktorerna, exempelvis 
avdelningsklimat, samarbetsförmåga mellan friskolor och olika myndigheter, mm. 
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1 Inledning 
 

I detta kapitel ger vi läsaren en inblick i det valda ämnet. I första delen introducerar vi 

betydelsen av friskolor under senaste åren, och olika syn på detta fenomen. Därefter 

klassificerar vi friskolor som en budgetkopplad organisation och visar betydelsen av effektiv 

ekonomisk styrning. Avslutningsvis lägger vi fram att det inte finns något tydlig teoretisk 

föreställningsram för ekonomisk styrning av friskolor. Här redogör vi för uppsatsens 

problem, syfte och avgränsningar. 

1.1 Problembakgrund 
 
Under de senaste 15 åren har antalet fristående skolor ökats markant. Under år 2004-2005 
fanns det cirka 575 fristående grundskolor och 250 fristående gymnasieskolor runt om i 
landet. Under läsåret 2005 startades 51 nya friskolor, detta motsvarar en ökning på ca 9 % 
Detta är en enorm utveckling som skett under de senaste åren.1 En tredjedel av alla fristående 
grundskolor finns i Stockholms län 2, i Umeå däremot är antalet fristående grundskolor bara 5. 
Det finns få friskolor i Umeå men friskolans snabba trendutveckling har nu nått Västerbotten, 
dock inte i samma omfattning som i södra Sverige. Därför är det mycket intressant att 
undersöka hur ekonomistyrningen ser ut i friskolor. 
 
Enligt Svenskt Näringsliv finns det flera skäl till varför det anses vara viktigt med friskolor. 
Det första som sägs att det bidrar till mångfald och det andra är att det skapas konkurrens 
inom skolutbildningen, vilket i sin tur betyder att utbildningskvalitén höjs både i friskolor och 
i kommunala skolor. Det tredje skälet är att företagandet i samhället främjas. 3 Motivering till 
detta lyder följande; fler friskolor innebär att fler företag skapas, detta i sin tur leder till att 
arbetstillfällena blir flera och spridningseffekter gör att ännu fler företag inom andra 
branscher startas. Dessutom bidrar friskolor till ett företagstänkande, vilket präglar 
utbildningen. Slutligen innebär förekomsten av friskolor att den enskildes valfrihet ökar.  
 
Det finns andra som tycker att det finns nackdelar med friskolor. De påstår att friskolorna 
också kan medföra problem. Exempelvis kan vi nämna att friskolor påstås ha en segregerande 
effekt och det kan göra att barn till väletablerade föräldrar går i en typ av skola, medan barn 
som har det sämre ställt går i en annan skola. Även religiösa friskolor skapar segregering och 
motarbetar integrering i det svenska samhället. Kommunala skolor kan få det sämre 
ekonomiskt till följd av att friskolor tar resurser från kommunerna. Antalet elever minskas och 
stora lokaler måste stå tomma. Det debatteras även om att betygssättningen vid fristående 
skolor är mer generös än i kommunala skolor, och det ifrågasätts om det är en rättvisande och 
likvärdig betygssättning 4 . Vid en pågående utredning från regeringskansliet framgår att 
friskolor inte ska ta ut vinster ur verksamheten hur som helst, utan det ska återinvesteras i 
skolan eller stanna kvar i verksamheten.5 
 
Friskolornas inkomst består av en fastslagen ersättning per elev från kommunen som 
motsvarar beräknade kostnaden per elev i de kommunala skolorna, och en ersättning för 
                                                 
1 
http://sn.svensktnaringsliv.se/sn/publi.nsf/Publikationerview/EA2C181B564771C2C12571CA0031D9AF/$File/
PUB200608-002-2.pdf 
2 http://www.friskola.se/vad/siffror.asp 
3 http://www.svensktnaringsliv.se/ 
4 http://www.skolverket.se/sb/d/396/a/1118 
5 http://www.regeringen.se/ 
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lokalkostnader beroende på antal barn, som baseras på ett schablonmässigt belopp fastställd 
från kommunen6. Friskolan påminner oss om en typ av professionella tjänsteföretag som ofta 
kallas kunskapsföretag, där tjänsten är knuten till de anställdas kompetens men skillnaden är 
att prissättningen på tjänsterna inte sker på marknadsmässiga grunder utan är fastställd. Detta 
gör att friskolan blir en starkt budgetkopplad organisation som måste hushålla med 
ersättningar från kommunen på ett mer effektivt sätt än kommunen gör för att vinster som 
uppstår i friskolor är ett resultat av att man gör ett bra arbete i hela organisationen genom att 
använda resurserna effektivt.  
 
Möjligheten att ge avkastning och skaffa kapital ger friskolan viktig ekonomisk stabilitet där 
intäkts - och kostnadskontroll spelar oerhört viktig roll i styrningen av denna sort av 
verksamhet.  Däremot ger konkurrens mellan skolorna en naturlig begränsning av 
vinstmarginalerna. En sund ekonomisk plattform innebär långsiktighet, utveckling och 
stabilitet i organisationen. Detta ger större trygghet för eleverna, föräldrarna och personalen. 
Vinst är i stort sett alltid ett tecken på att verksamheten är välskött. Detta kan uppnås genom 
att organisationen använder sig av en bra fungerande ekonomistyrning, vilket innebär sådana 
delar som planering av verksamheten, uppföljning och kontroll, samt bearbetning av 
ekonomisk information. 7 
 
I praktiken brukar det vara svårt att ange vad som egentligen är orsaken till varför en 
verksamhet går bra eller dåligt. En fungerande ekonomistyrning är en viktig del av detta, men 
den lever inte ett eget liv utan är sammankopplad till andra processer i verksamheten, som 
organisering, personalhantering, företagskultur etc.8 Däremot vill författarna visa att en lyckad 
ekonomistyrning i sig kan lova att verksamheten uppnår ett bra resultat.  
 
Det finns ingen tydlig teoretisk föreställningsram som berättar hur en fristående skolas 
ekonomistyrning bör utformas, eftersom en sådan typ av organisation har uppkommit under 
de senaste åren. Det finns friskolor som utvecklas med positivt resultat, som regel medelstora 
eller stora friskolor, som har vuxit fram genom årlig utökning av elevintäkter, men det finns 
även de andra, i regel de mindre friskolor som kämpar hårt för att överleva. Problemet uppstår 
exempelvis av; brist av tillgång till lämpliga lokaler, ledningen tvingas att säga upp personal 
till följd av besparingarna, mm. 9 Allt detta gör att det känns mycket relevant och intressant att 
utarbeta en lämplig modell av ekonomisystem för en mindre fristående skola, utifrån andra 
befintliga teorier och samtidigt undersöka friskolans nuvarande ekonomistyrning.  
 
Språkskolan i Umeå ekonomisk förening är ett exempel på en av de mindre fristående 
skolorna som kämpar hårt för att stabilisera den ekonomiska situationen på företaget. Under 
de senaste tre åren har företaget haft ett mycket varierande resultat. Styrelsen har därför gett 
oss i uppdrag att ta reda på vad dessa variationer kan bero på, och hur ett ekonomisystem för 
en mindre fristående skola kan se ut.  
 
 

                                                 
6 Ornbrant R, Tegnestrand K , mfl Fristående grundskolor, 2001  
7 Ornbrant R, Tegnestrand K , mfl Fristående grundskolor, 2001  
8 Kullven H, Ekonomisk styrning – grunder och perspektiv, 2001, s 15 
9 
http://sn.svensktnaringsliv.se/SN/Publi.nsf/AutonomyPublikation/6e0b06117f882535c1257117002fa8f2/$FILE/
PUB200602%2D007.pdf  
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1.2 Problem  
 
”Hur bör ett system för ekonomistyrning utformas för att bidra till att Språkskolans styrning 
och ekonomiska resultat förbättras?”  

1.3 Syfte 
 

Huvudsyftet med vår uppsats är att ta fram ett ekonomisystem för Språkskolan i Umeå 
ekonomisk förening.  
 
Första delsyftet är att utarbeta en teoretisk föreställningsram anpassad för en mindre friskola 
utifrån befintliga teorier. 
 
Andra delsyftet är att utvärdera det befintliga ekonomisystemet på företaget Språkskolan i 
Umeå ekonomisk förening (ett studiefall). Vi kommer att granska deras befintliga 
ekonomisystem och koppla ihop det med den teoretiska föreställningsram som vi har 
utarbetat. Vi ska även ge ett förslag på eventuella förbättringar som kan leda till att de 
ekonomiska resurserna används på ett effektivare sätt. 

1.4 Avgränsningar 
 
Uppsatsen skrivs på uppdrag av styrelsen i Språkskolans ekonomiska förening, som har planer 
på en eventuell expansion av verksamheten. I detta sammanhang är styrelsen intresserad av att 
granska om de ekonomiska resurserna har använts på ett effektivt sätt under de senaste åren 
och för att kunna investera i den planerade tillväxten av verksamheten. Planer på expansion 
finns, men frågan är om deras planer är realistiska, med hänsyn till att företaget har visat 
ojämna resultat från år till år. Därför har vi i denna uppsats bestämt oss för att koncentrera på 
de formella styrmedel som används inom ekonomistyrningen, för att det är den ekonomiska 
informationen som är mest relevant i detta fall. Vi är medvetna om att det inte är enbart 
formella styrmedel som påverkar resultatet utan andra faktorer av kvalitativ karaktär spelar 
också roll, så som organisationskultur, ledningsstil, belöningssystem, affärsidé och strategier 
som företaget utövar. Som en följd av vårt starka intresse till ekonomistyrningen valde vi att 
undersöka följande: budgetering, kalkylering och redovisning, de har ett starkt samband, 
påverkar och är beroende av varandra och kommer att ge oss den eftertraktade finansiella 
informationen.   
 

1.5 Uppsatsens fortsatta disposition 
Här kommer vi att redogöra uppsatsens uppbyggnad för att ge en bättre förståelse till vårt 
arbete.  
 
I nästföljande metod kapitel går vi igenom ämnesval och berättar för läsaren varför vi har valt 
detta ämne och vilken kunskapssyn som vi har haft under arbetets gång. Här tas även upp 
metod för datainsamling. Vi kommer att redogöra hur vi har gått tillväga, för att angripa vårt 
problem. Vi förklarar även val av litteraturkällor, samt källkritik och access. Detta gör vi för 
att ge läsaren förståelse för hur vi har tänkt oss att få fram den information som har varit 
nödvändig för uppsatsens genomförande.  
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Teori kapitlet är egentligen svar på vårt första delsyfte. Detta krävs för att kunna gå vidare till 
empirikapitlet och försöka tillämpa de framtagna kunskaperna på ett fall företag och kunna få 
svaret på den framställda frågan. Vi börjar från ekonomisystemets uppbyggnad, därefter 
diskuterar vi ekonomistyrning i tjänsteföretag. Vi fortsätter vår diskussion med presentation 
av olika styrmedel som används för att nå ekonomiska mål, och klargör att formella styrmedel 
är grundstenarna för företagets ekonomisystem. Därefter presenterar vi följande formella 
styrmedel; produktkalkylering, budgetering, och redovisning, en efter en och slutligen 
presenterar vi vår uppfattning om hur ett ekonomisystem för en friskola bör ser ut. Vi har 
tänkt oss att använda teoretisk utgångspunkt som en norm när vi utvärderar det befintliga 
ekonomisystemet vid Språkskolan.  
 
I empirikapitlet börjar vi med att beskriva organisationen och det befintliga ekonomisystemet. 
Vi inriktar oss på formella styrmedel som kalkylering, budgetering och redovisning. Därför 
presenterar vi dessa delar i följande ordning; först avbildar vi nuvarande situation utifrån 
ekonomiska rapporter, sedan analyserar vi intervju svar, och avslutningsvis jämför vi dessa 
med vår framtagna föreställningsram, där analyserar vi och ger förslag på förbättringar. I 
slutet av varje avsnitt drar vi sedan de enskilda slutsatserna.  
 
I kapitlet slutdiskussion presenterar vi reflektioner över vårt arbete i sin helhet. Här ger vi 
även förslag på eventuell framtida forskning. 
  
I detta sista uppsatskapitel granskar vi och kritiserar vårt arbete vilket leder till en diskussion 
kring kvaliteten på uppsatsen.  
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2 Metod  
 

I detta avsnitt ska vi klargöra för läsaren på vilket sätt vi ska komma fram till en lösning av 

det framställda problemet ”Hur bör ett system för ekonomistyrning utformas för att bidra till 

att Språkskolans styrning och ekonomiska resultat förbättras”. Vi går igenom ämnesval och 

berättar för läsaren varför vi har valt detta ämne och vilken kunskapssyn som vi har haft 

under arbetets gång. Vi kommer att förklara hur vi har gått tillväga, för att angripa vårt 

problem och förklarar val av litteraturkällor samt tar upp källkritik och access.  

2.1 Ämnesval 
 
Efter vår femte termin på civilekonomprogrammet vid Umeå universitet, har vi bestämt oss 
för att fördjupa oss i ämnet ekonomistyrning och på uppdrag skriva en uppsats. Detta är 
medvetna val, eftersom en av skribenterna redan jobbar på en mindre friskola som ekonom 
och har ambitioner att förbättra ekonomiska situationen på företaget. Efter diskussion med 
friskolans styrelse har vi bollat fram och tillbaka olika ämnesavgränsningar inom ämnet 
ekonomistyrning och slutligen har vi bestämt oss för att koncentrera oss på de formella 
styrmedlen för att den ekonomiska informationen är eftertraktad inom ekonomiyrket.  
 
Det finns olika tillvägagångssätt för att skriva en uppsats. För ett bra arbete krävs det att 
författarna följer upp visa fastställda normer. För det första är det viktigt att hitta ett område 
där man kan göra vetenskapliga undersökningar, och samtidigt kunna ställa frågor som har ett 
möjligt svar. Detta uppnås i vårt arbete genom att friskolor inte ännu har studerats i 
ekonomistyrningssammanhang, men vi kan dra paralleller med befintliga teorier om 
tillverkande och tjänsteföretag och framställa ett ekonomisystem. För det andra ska 
författarna kunna formulera ett problem som är tillräckligt begränsat till en studie.  I vårt fall 
försökte vi flera gånger att få fram ett problem med lagom stor avgränsning. Det gäller att 
hitta en balans mellan uppdragsgivare och lämpliga forskningsområden. För det tredje gäller 
det att hitta ett område där det är någorlunda lätt att få tillgång till nödvändig information och 
att processen av datainsamling inte tar alldeles för lång tid. 10 Det finns en fördel att skriva på 
uppdrag, då har skribenterna tillgång till den information som behövs i undersökningen, 
exempelvis kan det vara personalen som ställt upp på intervjuer och tillgång till ekonomiska 
rapporter som kan vara känslig information.   

2.2 Uppdragsskrivandet 
 
Uppsatsen skrivs utifrån styrelsens perspektiv eftersom de har ansvar för det ekonomiska 
styrsystemet. Styrelsen har i uppgift att se till att företaget sköts på ett bra sätt, och att det 
finns fungerande rutiner för den ekonomiska redovisningen. Styrelsen har även ansvar för 
användandet av föreningens pengar och den är formellt ansvarig för den ekonomiska 
styrningen.  Kraftigt varierande resultat under de senaste tre åren visade på ett akut behov att 
se över nuvarande ekonomisystem med syfte att stabilisera och förbättra situationen på 
företaget.  
 
Vi är medvetna om att uppdragsskrivandet kan leda till att uppdragsgivaren på ett eller annat 
sätt kan påverka vårt arbete, men detta kan även innebära att vi får stöd och råd från 
uppdragsgivaren. Med negativ påverkan menar vi att vi kunde bli styrda av styrelsen och våra 

                                                 
10 Nyberg R, Skriv vetenskapliga uppsatser och avhandlingar – med stöd av IT och Internet, 1999, s 44 
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egna värderingar och inte vara helt objektiva. Däremot med positiv påverkan menar vi att vi 
skulle få tillgång till all nödvändig ekonomisk information inom företaget, samt att 
föreståndarna lovat ställa upp och medverka i intervjuer under denna studie.  
 
Vi kommer att koncentrera oss på att utarbeta en teoretisk föreställningsram och tillämpa den 
i empiriska delen utan att blanda in våra egna värderingar. Uppdragsgivarens önskemål är att 
uppsatsen ska ge svaret kring frågeställningar om nuvarande ekonomisystem, vad ska 
förändras för att få bättre resultat med hänsyn till de formella styrmedlen. Därför har vi inte 
upplevt att uppdragsgivaren under vår studie försökt påverka resultat av vårt arbete. Det ligger 
i styrelsens intresse att resultatet avspeglar verkligheter, detta krävs för att kunna förbättra 
verksamheten.  

2.3 Förföreställningar   
 
När en forskare bestämmer sig för att undersöka ett problem, kan undersökningen vara styrd 
av vilka erfarenheter och förföreställningar forskaren har. Det finns olika typer av 
förförståelse som byggs på forskarens utbildning, praktiska erfarenheter och sociala 
bakgrund.11 Samspelet mellan den förståelse forskaren har om det valda ämnet, samt egna 
erfarenheter och den miljö forskaren lever i påverkar utformningen av en studie. Vi tror att 
vår utbildning och arbetslivserfarenhet har en stor betydelse för hur vi utformar studien och 
angriper problemet. Här kommer en kort presentation av författarnas bakgrund för att läsaren 
ska få en bättre förståelse för författarnas allmänna förföreställningar.  
 
Mirella Alvarez kommer från El Salvador och har redan en femårig utbildning inom nationell 
ekonomi. Under de senaste två åren har hon även jobbat som redovisningskonsult efter att ha 
läst 50 poäng företagsekonomi vid Umeå universitet, för att kunna komplettera sin examen 
och bli attraktiv för den svenska arbetsmarknaden.  Via sitt arbete har Mirella fått kännedom 
om ekonomistyrningen i små och medelstora företag, samt olika branscher, vilket ger oss 
värdefull praktisk erfarenhet för detta arbete.  
 
Larissa Kitaeva kommer från Ryssland och har redan femårig teknisk utbildning som 
civilingenjör inom maskinteknik. Arbetsmarknaden gynnade inte konstruktörer med utländsk 
examen, därför bestämde sig Larissa för att ändra inriktning mot ekonomi på grund av starkt 
intresse för ämnet. Resultaten blev studier vid Umeå universitet på civilekonomprogrammet 
som genomfördes parallellt med deltidsarbete som ekonom på en mindre fristående skola, där 
har Larissa fått kännedom om företagets styrkor och svagheter. Vi tror inte att detta faktum 
har påverkat vårt arbete negativt utan att det varit positivt och underlättat vår empiriska 
undersökning.  
 
När vårt arbete påbörjades hade vi redan grundläggande kunskaper inom området tack vare 
författarnas yrkesmässiga bakgrund, och teoretiska föreställningsram som är inhämtade från 
läroböcker, artiklar, föreläsningar. Under studien arbetsgång har vi fördjupat oss ytterligare i 
ämnet via den litteratur som finns inom ämnet ekonomistyrning.  

2.4 Kunskapssyn  
 
När forskaren skriver vetenskapliga rapporter måste han/hon bestämma sig för vilken 
kunskapssyn som ska användas. Kunskapssyn är ett tillvägagångssätt hur forskaren uppfattar 

                                                 
11 Holme I, Solvang, Forskningsmetodik - om kvalitativa och kvantitativa metoder, 1991, s. 95  
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verkligheten, och det delas upp i flera kategorier och kännetecknas av ett antal olika skolor 
som studerar kunskapssynen. I vår uppsats kommer vi att diskutera de två kategorier som 
används mest i undervisningen; nämligen hermeneutik och positivism.12 Detta val gjordes 
mest av bekvämlighet och att vi har bättre förståelse för dessa kunskapssyner. Här ska vi 
presentera läsaren en kort introduktion om vad dessa kunskapssyner innebär. 
 

Hermeneutik handlar främst om att tolka och försöka förstå grunderna för den mänskliga 
existensen. Forskaren med hermeneutisk kunskapssyn söker förståelse genom handlingar, 
texter, symboler eller upplevelser. I detta sammanhang var det viktigt att påpeka, att vid 
tolkning används all information, även bakomliggande faktorer, som kan förklara fenomenen. 
Vid hermeneutisk kunskapssyn är det inte ovanligt att forskare växlar mellan olika delar och 
helhetsperspektiv, då uppstår motsättningar i varje avsnitt som man läser. Tolkandet av den 
aktuella delen kan leda till ett nytt sätt att förstå tidigare avsnitt. 13 
 

Positivism handlar om att alla vetenskapliga påståenden ska kunna prövas empiriskt, och ska 
vara en avbild av verkligheten.14 Metoden ska ge tillförlitlig kunskap, och det skall finnas 
kausala samband, som betyder att förklaringar skall ges i termer av orsak – verkan. Forskaren 
ska vara objektiv i sin studie och ska inte påverka undersökningsobjektet med sina personliga 
åsikter och vilken forskare som helst ska kunna göra denna undersökning upprepande antal 
gånger och komma fram till samma slutsats. 15 Forskningsstudier i verkligheten är oftast en 
blandning mellan positivistisk och hermeneutisk kunskapssyn, detta sker till följd av att enbart 
positivistisk kunskapssyn i form av avbildning av verkligheten inte ger svaret på framställda 
frågan utan det krävs ytterligare information i form av förståelse för problemet som 
kännetecknar hermeneutisk kunskapssyn och enbart blandning av de båda metoderna kan ge 
svaret på forskningsfrågeställningar. Beroende på syfte och problemställning övervägs den 
kunskapssyn som är mer lämpad vid just detta tillfälle.  
 
När det gäller val av kunskapssyn i vårt arbete, är vi positivister därför att i vårt arbete 
kommer vi inte att tolka eller söka förståelse för något, utan målsättningar är att utarbeta ett 
ekonomisystem utifrån de teorier vi har valt. Genom granskning av företaget med hjälp av vår 
utarbetade modell, ska vi utvärdera befintliga ekonomisystem, och vi ska ge ett förslag på 
eventuell förbättring utifrån den framställda modellen. Vi ska sträva efter att genomförandet 
av undersökningen ska vara så objektivt som möjligt, utan att blanda in våra egna värderingar.  
Vi genomför även kvalitativa intervjuer med syfte att avbilda verkligheten, som visar hur 
nuvarande ekonomistyrningen fungerar på företaget. Vi tror att intervjuer kan ge en bra insikt 
i verksamheten, och kommer att hjälpa oss på väg till slutsatser. Risken finns att intervjuade 
respondenter kan påverkas på ett eller annat sätt, men vi strävar efter under hela uppsatsens 
arbetsgång att hålla objektiviteten på så hög nivå som möjligt. 

2.5 Angreppssätt  
 
För att kunna komma fram till den empiriska verkligheten krävs det att forskaren använder sig 
av ett övergripande angreppssätt. Det finns två angreppssätt att komma fram till verkligheten, 
som blir föremål för empiriska studier; induktivt och deduktivt. 
  

                                                 
12 Johansson M, Lindfors M – B Att utveckla kunskap, 1993, s 10-11 
13 Wallén G, Vetenskapsteori och forskningsmetodik, 1996, s 33 
14 Andersson S, Positivism kontra hermeneutik, 1979, s 53 
15 Wallén G, Vetenskapsteori och forskningsmetodik, 1996, s 26 
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Induktivt angreppssätt handlar om att komma från empiri till teori. Detta sätt är den subjektiva 
verklighetsuppfattning, som baseras på förståelsen och tolkning. Förståelsen skapar kunskap 
och tolkningen används som redskap i forskningsprocessen på väg från empiri till teori. 
Induktivt angreppssätt förutsätter oftast hermeneutisk kunskapssyn i följd av liknande 
tolkningssätt. 16  Induktion i praktiken innebär att forskaren kommer fram till ny kunskap 
genom att samla in fakta vilket utgör grunden till undersökningen. Detta uppnås med hjälp av 
mätningar och tolkningar av verkligheten vilket sker via en rad upprepande observationer. All 
data bearbetas med hjälp av hållbara statistiska metoder och slutligen kommer forskaren fram 
till nya teorier.   
 

Deduktivt angreppssätt handlar om att komma från teori till empiri. För att närma sig den 
empiriska verkligheten använder forskarna i förväg uppställda teorier om hur verkligheten ser 
ut och vad som krävs för att identifiera teorier. Deduktivt angreppssätt förutsätter som regel 
en positivistisk kunskapssyn.17 Men vi ska komma ihåg att hermeneutikens kunskapssyn kan 
ha också deduktivt angreppssätt, på samma sätt som positivistisk kunskapssyn kan ha 
induktivt angreppssätt. En forskningsuppgift söker svaret på framställda frågor eller 
hypoteser, och detta betyder att forskaren tillämpar den lämpligaste kunskapssynen och 
angreppssättet som kan ge ett svar eller en bekräftelse. Deduktivt angreppssätt prövar 
empiriskt framställda hypoteser, och tar ställning till lagmässiga förklaringar. Tanken bakom 
detta angreppssätt, är att utföra en tankemässig slutledning på ett logiskt sätt. Detta innebär att 
utifrån teorier ställer forskarna fram de hypoteser som ska undersökas i verkligheten. Via 
observationer och med hjälp av hållbara statistiska metoder prövas hypoteser och ger 
forskarna underlag för logiska slutsatser.  
 
I vårt arbete använder vi oss av deduktivt angreppssätt eftersom vårt mål inte är att utveckla 
nya teorier, utan vi har valt istället att studera verkligheten och försöka tillämpa framtagna 
teorier. Vi utgår ifrån teori till empiri för att kunna närma oss till den empiriska verkligheten. 
Utgångspunken i vår undersökning är att utarbeta en teoretisk föreställningsram med hjälp av 
befintliga teorier. Därigenom kommer verkligheten att jämföras mot de framställda teorierna, 
och det befintliga ekonomisystemet kommer att granskas. Vi kommer att ställa en diagnos på 
verkligheten och därmed ge eventuella förslag på förbättringar av det befintliga 
ekonomisystemet, som är baserad på vår framtagna teoretiska modell.  

2.6 Insamling och bearbetning av data 
 
Vid undersökningar strävar forskare efter en så hög kvalitet som möjligt. Kvaliteten uppnås 
på olika sätt, det pratas ofta om kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder. ”Vid 
kvalitativa metoden läggs tyngden på ord och inte på siffror vid insamlig och analys av data 
och handlar om att få förståelse för problem genom intervjuer”.18 Den kvantitativa metoden 
innebär att vid insamling och analys av data läggs tyngden på kvantifiering. 19 I vårt arbete 
tillämpar vi den kvalitativa metoden. Vi tror att den hjälper oss att få en fullständig avbildning 
av det nuvarande ekonomisystemet, från olika sidor, både från ekonomiavdelningens 
synvinkel samt avdelningarnas.  

                                                 
16 Jonsson Lindfors M-B, Att utveckla kunskap, Om metodiska och andra vägval vid samhällsvetenskaplig 

kunskapsbildning, 1993, s 58 
17 Jonsson Lindfors M-B, Att utveckla kunskap, Om metodiska och andra vägval vid samhällsvetenskaplig 

kunskapsbildning, 1993, s 56 
18 Bryman A, Bell B, Företagsekonomiska forskningsmetoder, 2005, s 591 
19 Bryman A, Bell B, Företagsekonomiska forskningsmetoder, 2005, s 592 
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Intervjuer: 

 

För att avbilda verksamheten på ett så bra sätt som möjligt använder vi oss av den kvalitativa 
metoden genom att utföra intervjuer med personalen, främst avdelningsföreståndarna. Syftet 
med intervjuerna är dels att avbilda verkligheten från de anställdas uppfattning av 
verksamheten, dels att få fram kompletterade information kring befintliga ekonomisystem, 
samt dess betydelse och användning på avdelningarna. Intervjuer anses vara ett nödvändigt 
hjälpmedel i vår undersökning, och utgör sekundärdata.  
 
Vid intervjuerna har vi använt oss av en intervjuguide se bilaga 1. Intervjuer kan se ut på 
olika sätt, de kan vara strukturerade och enkätliknande eller ostrukturerade där respondenterna 
talar fritt. Vid konstruering av vår intervjuguide ville vi få en god avbildning av 
verksamheten, därför har vi fördelat intervjufrågor till flera kategorier som vi ville få svar på, 
med utgångspunkt i den teoretiska föreställningsram och de formella styrmedel vi har valt att 
titta på. Intervjuguiden har fyra delar. Den inledande delen består av allmänna frågor om 
företaget. Del två till fyra inriktar sig på de formella styrmedel vi har valt att undersöka i vår 
uppsats. Vi har valt att använda oss av öppna frågor vilka är konstruerade på ett sådant sätt att 
respondenterna fick berätta själva. Detta gjordes för att få en bättre bild av det nuvarande 
ekonomisystemet och företaget i allmänhet.  
 
Dessa intervjufrågor har vi skickat till respektive föreståndare i god tid före intervjutillfället så 
att de kunde vara förberedda inför intervjun. Valet av respondenter berodde på uppsatsens 
avgränsningar, då målet var att koncentrera oss på formella styrmedel. Detta kunde vi uppnå 
enbart vid intervjuer med avdelningsföreståndare respektive rektor. Alla tillfrågade godkände 
att samtalet spelades in. Sammanlagt blev det fyra intervjuer med samtalslängd ca 30-40 
minuter. Alla intervjuer dokumenterades med bandspelare av Larissa Kitaeva som även 
intervjuade respondenterna. Att vi valde Larissa som frågeställare berodde på att vi antog att 
respondenterna skulle vara mera motiverade att svara ärligt på frågorna, än om intervjun 
gjordes av någon för dem obekant person. Vi är dock medvetna om att detta kan medföra ett 
objektivitetsproblem, då risken finns att vi får vinklade svar från respondenterna till följd av 
att Larissa omedvetet styr frågor, men vi försökte under intervjuerna vara så objektiva som 
möjligt. Genom öppna frågor lät vi respondenterna tala fritt utan att ställa styrande frågor som 
kan leda till subjektivitet i undersökningen.  
 
Platsen för intervjuerna valdes med omsorg där respondenterna kände sig hemma, detta 
skedde på respektive avdelningar i enskilda rum då övrig personal och barn blev ombedda att 
inte störa. Vi har även kommit överens om att deras intervjuer inte kommer att tas med i 
uppsatsen, eftersom de ville vara anonyma och med tanke på storleken på verksamheten kan 
det vara enkelt att räkna ut vem som sagt vad. Svaren från alla respondenter är inte 
ordagranna utan de har sammanställts i uppsatsen utifrån syftet. Detta gjordes för att de 
intervjuade respondenterna skulle kunna slappna av och känna sig trygga. Bearbetningen av 
intervjuerna skedde i flera steg, där vi försökte hålla en objektiv inställning och inte påverkas 
av våra egna värderingar. Först sammanställdes och utvärderades svaren från alla 
respondenter av Mirella Alvarez. Se bilaga 1 intervjufrågor. Hon har bearbetat alla inspelade 
intervjuer, då Larissa Kitaeva inte kunde påverka resultatet, vilket i sin tur innebär att vi har 
fått objektiva svar på sammanställningen av intervjuerna. Steg två var att jämföra 
respondenternas svar med varandra och ta hänsyn till flera kategorier som frågorna handlat 
om; allmänna frågor om företaget, redovisning, kalkylering och budgetering. Steg tre 
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resulterade i den slutliga version som presenteras i uppsatsen där vi analyserade 
respondenternas svar med hänsyn till olika frågor.    
 
Ekonomiska rapporter: 

 
När det gäller att kartlägga företagets befintliga ekonomisystem har vi använt oss av 
företagets ekonomiska rapporter, som är primärdata i vår uppsats. Vi har då fått en helhetsbild 
av hur företaget har gått resultatmässigt under senaste de tre åren. Under arbetets gång har vi 
använt oss av Balans- och Resultatrapport för period 2004-2006, företagets årsredovisningar, 
och budgeteringsunderlag. Därifrån har vi fått en uppfattning om vilket ekonomisystem 
företaget använder sig av, hur det utformas, samt vilken BAS- kontoplan tillämpas. Företagets 
befintliga kalkyler gav oss insikt i vad som har gjorts sedan tidigare, och hur målsättningar 
motiverades med framställning av en eller annan kalkyl. I samband med framtagning av 
ekonomiska rapporter noterade vi hur budgeteringen utfördes från år till år. Vi har också fått 
bättre insikt i de interna ekonomiska rapporter som företaget har. All information i dessa 
frågor inhämtades från ekonomiavdelningen och utgör grunden till vår empiriska 
undersökning. Framtagning av dessa ekonomiska underlag var någorlunda enkelt till följd av 
systematiserade pärmar och befintliga ekonomiprogram som redan används på företaget. 
Denna information tycker vi är tillräcklig för att få en god uppfattning om befintliga 
ekonomisystem på företaget från ekonomiavdelningens sida. 

2.7 Litteratursökning  
 
För att kunna uppnå syftet med vårt uppsatsarbete och ta fram en teoretisk föreställningsram 
för ett ekonomisystem i en friskola, började vi söka efter lämplig litteratur för att kunna 
utveckla en passande teori. Sökningen gjordes främst på Umeås universitetsbibliotek med 
hjälp av sökverktyg som Album, artikelsök och databaser som Helecon och EconLit. Vid 
informationsökningen har vi använt oss av olika kombinationer av sökord för att få bra 
matchning till våra behov. Sökord som vi har använt oss av var bland annat ekonomistyrning, 
ekonomisystem, friskolor, tjänsteföretag, kunskapsföretag, formella styrmedel, budgetering, 
kalkylering, redovisning, små företag, nyckeltal, mm. Valet av rätta sökord var svårt och en 
stor del av vår tid ägnade vi åt att söka det ”rätta” sökordet. Efter genomförd sökning har vi 
upptäckt att det fanns en stor mängd litteratur som behandlat just ekonomistyrning i överlag, 
däremot inget alls om styrning i friskolor, och vi fick ett litet utfall på kunskapsföretag.  
 
När det gäller vetenskapliga artiklar fick vi inga träffar till följd av att fristående skolor är ett 
nytt fenomen, därför kunde vi inte hitta några vetenskapliga studier som handlar om just 
ekonomistyrningen på en fristående skola, däremot finns det redan ett antal studier som 
behandlar ekonomistyrning och ekonomisystem i mindre företag, exempelvis kan vi nämna 
studien ”Ekonomisystem i mindre företag” 20, som berör mindre tillverkande företag.  
Internet var till stor hjälp, där hittade vi vår inspirationskälla, främst på skolverkets och 
friskolans hemsidor. När det gäller tidigare forskning har vi inte hittat något som handlar om 
ekonomisk styrning i friskolor, detta fick vi även bekräftat när vi personligen ringde till 
Skolverket och Friskolornas riksförbund. Däremot fanns det rapporter som handlat om 
jämförelse mellan kommunala och fristående skolor. Vid detaljerad granskning av sådana 
rapporter kom vi fram till att det inte fanns något relevant information som vi kunde använda 
oss av i våra teoretiska utgångspunkter. Vi har även letat efter tidigare forskning inom 
kunskapsföretag, och hittat en hel del intressant information, men tyvärr fanns det inget om 

                                                 
20 Bergst I, Ekonomisystem i mindre företag, 2004 
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formella styrmedel. Däremot har vi hittat mycket bra forskningsstudier som handlar om 
personalens betydelse i tjänsteföretag, där vikten läggs på de indirekta styrmedlen. Vi vill 
påminna läsaren om att målet med vår studie är att koncentrera oss på formella styrmedel och 
i detta sammanhang var det inte relevant att använda dessa studier. Det vill vi säga att denna 
uppsats som läsaren håller i sina händer är unik på sätt och vis. Vi är en av de första 
skribenterna som skriver om ekonomisk styrning i friskolor. 
 

2.8 Källkritik och access   
 
Vi är medvetna om att när man skriver en uppsats på uppdrag, kan det vara väldigt styrd av 
uppdragsgivaren och det har ett både positivt och negativt inflytande på arbetet. Vi har inte 
upplevt att uppdragsgivaren har försökt påverka resultatet av vår uppsats i följd av att 
styrelsen är intresserad att resultatet avspeglar verkligheten på ett så bra sätt som möjligt.  
 
Trots att en av författarna arbetar inom företaget försökte vi vara så objektiva som möjligt och 
inte blanda in våra egna värderingar eller påverkas av andra faktorer. I vår empiriska 
undersökning försökte vi titta på företaget med ”nya” ögonen utifrån de teoretiska 
utgångspunkter som vi har utarbetat.  Det var till stor hjälp att vi hade accessen till 
informationen, denna faktor har underlättat mycket i uppsatsens arbetsgång, då kunde vi 
koncentrera oss bättre på det valda ämnet.  
 
Personalen inom företaget har ställt upp med intervjuer och insamling av nödvändig 
information. Bearbetning av intervjuer gjordes med stor omsorg och respondenterna fått även 
läsa intervjusammanfattningen och bekräfta att vi har avspeglat deras svar på samma sätt vad 
som sagts vid intervju tillfällena, därför tycker vi att intervjuerna har stor trovärdighet.  
 
När det gäller litteratursökning är urvalet av litteratur som använts i uppsatsen valt med 
hänsyn till relevans och lämplighet till det valda ämnet, detta avgjorde vi själva under 
uppsatsens arbetsgång. Vid granskning av litteratur brukar forskarna titta på källans 
trovärdighet. Vi har ansträngt oss för att hitta de nyaste teorierna, men upptäckte att 
ekonomistyrning var ett aktuellt ämne redan på 1960 talet, och fram till dess talar böcker och 
forskningsstudier om ungefär samma grundmetoder som används vid ekonomistyrningen. Allt 
detta gör att vi tillåtit oss att i vissa fall använda de ”äldre” upplagor som i sin tur utifrån vår 
synvinkel inte ger oss mindre trovärdighet än de nyare upplagorna. När det gäller teorier kring 
kunskapsföretag, kom vi fram till att i detta sammanhang är det mer relevant att använda de 
nyare teorierna som speglar forskarnas och myndigheternas intresse för det nya fenomenet.  
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3 Teoretisk föreställningsram  
 

I detta kapitel lägger vi fram vår teoretiska utgångspunkt som ligger till grund för vårt arbete. 

Här ska vi utarbeta en teoretisk föreställningsram för ett ekonomisystem som kan tillämpas 

på en mindre friskola. Vi ska koncentrera oss på teorier om kalkylering, budgetering och 

redovisning, som underlag för vårt framtagna ekonomisystem.  

3.1 Ekonomisystem  
 
För att uppnå framgång måste ett företag arbeta med andra faktorer än bara intäkter och 
kostnader. Företaget som vill vara långsiktigt lönsamt måste tänka på att utveckla sina 
kundrelationer, medarbetarnas kompetens, samarbetet med leverantörer och mycket 
annat. I detta sammanhang pratar vi om så kallade mål- och styrkort (Balanced 
Scorecard) som är ett relativt nytt men effektivt hjälpmedel för företag. Tanken bakom 
denna metod är att identifiera områdena som är viktiga för företaget, och sedan 
formulera mål, nyckeltal och handlingsplaner som leder mot långsiktig lönsamhet. Med 
hjälp av Balanced Scorecard skapas värden för olika områden, och dessa värden kan 
även mätas och följas upp med hjälp av utarbetade nyckeltal som anpassats efter olika 
verksamheter. När det gäller skolbarnomsorg i offentlig sektor kan dessa mål i Balanced 
Scorecard ser ut följande: 21  
 
Inriktningsmål: 
∗ Bra barnomsorg till alla barn. 
Effektmål: 
∗ Alla barn ska garanteras barnomsorg i den form föräldrarna önskar senast år 2009. 
∗ 90 % av föräldrarna ska vara nöjda med verksamhetens kvalitet. 
Produktionsmål: 
∗ Nuvarande produktionskapacitet utökas så att efterfrågan kan tillgodoses. Detta innebär 
ytterligare: 
* 50 daghemsplatser/år i området. 
* 5 platser i familjedaghem/år i området. 
Resurser: 
∗ Området disponerar brutto 75 000 kronor per utnyttjad daghemsplats 2002. Beloppet räknas 
upp enligt konsumentprisindex årligen 

 
Målet med vår uppsats är att utarbeta ett system för ekonomistyrning för Språkskolan i Umeå 
ekonomisk förening som påminner oss i verksamhetsbemärkelsen kommunal verksamhet. Vi 
lägger dock fokus på formella styrmedel och det är ekonomisk information som är mest 
relevant i vårt fall. Vi kommer att koncentrera oss på just kostnader och intäkter som vi tror är 
viktiga i vårt arbete. Detta är en liten del av hela metoden, därför tänker vi inte tillämpa 
Balanced Scorecard. 
 
Varje företag oavsett storlek, företagsform eller verksamhetsinriktning har ekonomiska mål 
som betyder överlevnad och framtida utveckling av verksamheten. För att uppnå ett gott 
resultat krävs effektiv ekonomistyrning. Med ekonomistyrning menas all planering och 

                                                 
21 Pihlgren, Gunnar & Svensson, Arne, Målstyrning – 90-talets ledningsform för offentlig verksamhet,  
1992, s 47 
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uppföljning av resultat som bedrivs i ett företag där måttenheten är pengar 22 . 
Ekonomistyrning har flera uppgifter och olika typer, och de kan sammanfattas kort som att 
företaget måste planera, och följa upp verksamheten mot ställda ekonomiska mål. Följande 
typer av ekonomistyrning visar läsaren hur företaget ska styra sin verksamhet med hänsyn till 
tidsaspekten:  
 
Strategisk styrning innebär att företaget har ett väldefinierat mål, affärsidé och 
affärsstrategiplanering. Det första steget är att bestämma företagets mål. Det visar vad 
företaget vill uppnå på lång och kort sikt. Den andra viktiga delen är att fastställa i detta 
sammanhang företagets affärsidé, som visar riktlinjer om vad som skiljer ett företag från den 
andra, och inom vilken bransch företaget ska vara verksam. Affärsidén är den viktigaste 
nyckeln till tjänsteföretagets framgång. Det sista är affärsstrategiplanering som är en 
beskrivning på hur företaget ska vara verksam och uppnå sina affärsidéer. 23 
 

Verksamhetsplanering, budgetering och prognoser har kortare tidsperspektiv och 
kallas även för ettårsstyrning. Ettårsstyrning handlar om att beräkna resurser som 
behövs för att tillhandahålla tjänster inom ett år, där budgetering är det viktigaste 
verktyget, så som kalkyler och andra finansiella beräkningar. Verksamhetsplanering 
behövs för att kartlägga företagets interna förhållanden, samt för att kunna uppfylla 
de strategiska målsättningarna. 24 
 

Operativ styrning syftar till att organisera och planera de dagliga aktiviteterna. Det 
handlar om hur det löpande arbetet ska ske under närmaste period, vad vi ska 
sälja/tillverka idag, imorgon, eller om en timme. Grunden för dessa beslut är riktlinjer 
som verksamhetsplaneringen satt upp. 25 
 
För att komma fram till uppfyllelse av framställda mål, går företag igenom mängden 
information som ska sammanställas och tolkas, för att kunna sedan analyseras i syfte att ta 
fram exempelvis eventuell åtgärdsplan. För att uppnå ekonomisk effektivitet krävs ett bra 
fungerande ekonomisystem, ett system för insamling, bearbetning, lagring och rapportering av 
all data som inträffar i vardagliga affärsverksamheten.  
 
Ekonomisystemet är ett informationssystem som samlar alla formaliserade delar av 
ekonomistyrningen som budgetering, kalkylering, och redovisning i en sammanhängande 
process. Betydelsen av redovisningssystemet är stor och det utgör grunden för hela 

ekonomisystemet. I redovisningssystemet sker registrering av alla ekonomiska händelser i 
företaget, här bearbetar vi data och tar fram önskad information för intressenter.26   
 
I ett bra fungerande ekonomisystem finns det ett starkt samband mellan budgetering, 
redovisning och produktkalkylering. Alla dessa delar påverkar och är starkt beroende av 
varandra. Budgeteringsystemet i detta sammanhang bedömer företagets ekonomiska situation 
och det underlag vi behöver för budgeten tar vi fram ur kalkyler och redovisning. 
Budgeterings- och kalkylsystemen är anpassade efter verksamheten och ger nödvändig 
information vid prissättning av varor eller tjänster, uppföljning, projektredovisning och 
mycket annat.  

                                                 
22 Edström N F, Samuelsson L A, Böök O K, Ekonomiordbok, 1987, s 38 
23 Lars A Samuelsson, Controllerhandboken, 2003 s. 31 
24 Lars A Samuelsson, Controllerhandboken, 2003 s. 31 
25 Lars A Samuelsson, Controllerhandboken, 2003 s. 31 
26Johansson S-E, Samuelsson L, Industriell kalkylering och redovisning, 1997, s 15 
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I ekonomisystemet utförs för- och efterkalkyler. Förkalkyler sammanställer ett kalkylobjekts 
förväntade lönsamhet, och görs för utförande av tjänster och har som syfte att ge underlag för 
beslut. Budgeten kan ses som en total förkalkyl som upprättas med hjälp av olika kalkyler 
under en viss period för hela företaget. Efterkalkyler görs efter utförandet av tjänster med 
syfte att följa upp, utvärdera och kontrollera verksamheten. Redovisningen blir en form av 
efterkalkyl, där registreras det ekonomiska händelseförloppet. Kalkyler i sin tur kan påverka 
redovisningen exempelvis vid lagervärdering. 
 
De tre ekonomiska styrdelar som budgetering, kalkylering och redovisning är en grund till 
ekonomisystemet, och har dominerat inom olika branscher under en lång tid. För att uppnå det 
bästa resultatet krävs att dessa delar i ekonomisystemet ska fungera som en helhet. 27 
Sammanfattningsvis presenterar vi för läsaren ett ekonomisystem i Figur 1 nedan.  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 Ekonomisystemet 28 

3.2 Tjänsteföretag  
 
Syftet med vårt arbete är att utveckla ett ekonomisystem för en mindre friskola. I detta 
sammanhang är det viktigt att påpeka att ett ekonomisystem ska anpassas efter 
verksamhetsinriktning för att uppnå det bästa resultatet. Friskolan är ett tjänsteföretag och 
begreppet tjänsteföretag är stort och innefattar olika sorter av verksamhet. För att särskilja 
tjänsteföretag utifrån företagets yrkesutövning, finns det en indelning i olika kategorier, med 
tagen hänsyn till hur kunskaps- och kapitalintensiva de är. Professionella tjänsteföretag är 
oftast kunskapsintensiva, därför kallas de för kunskapsföretag, exempelvis konsultföretag, 
advokatbyråer och utbildningsföretag. Deras tjänster är unika och knutna till de enskilda 
anställdas kompetens, därför krävs det att medarbetarna ständigt kompetensutvecklas. Detta 
bidrar till förbättring av effektivitet och produktivitet på företaget inom valda branscher. 
Kunskapsföretagets överlevnad är starkt beroende av dagligt samarbete mellan anställda och 
ledningen. 29  Friskolor är kunskapsföretag, vilken kännetecknas av hög kunskaps- 
kompetensintensiva och arbetsintensiva nivåer. Ekonomistyrningen i tjänsteföretag riktar sig 

                                                 
27 Andersson G, Kalkyler som beslutunderlag, 2005, s.35  
28 Johansson S-E, Samuelsson L, Industriell kalkylering och redovisning, 1997, s 15 
29 Samuelsson L, Controller handboken, 2001, s 808 
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mot ekonomiska mått som vinstmarginal och immateriella tillgångar, dvs. anställdas 
kompetens. Effektivt utnyttjande av personalen ställer särskilda krav på planering och 
uppföljning av verksamheten. Tjänsteföretag kännetecknas av flera huvudtyper av ekonomiskt 
ansvar; 30 investeringsansvar som riktar sig mot aktieägarnas avkastningskrav, resultatansvar 
som styr enheter mot resultat i förhållande till intäkter, kostnadsansvar vilket innebär att för 
en slutförd uppgift, har enheten i förhand framställda kostnader, vilka också kallas för 
standardkostnadsansvar, och intäktsansvar som i sin tur innebär målsättningar och krav i 
termer av intäkter.  

3.3 Formella styrmedel  
 
För att ett tjänsteföretag ska kunna uppnå sina ekonomiska mål måste de använda sig av ett 
bra fungerande ekonomisystem, vilket innebär att alla delar av ekonomistyrningen ska arbeta 
ihop. Detta uppnås med hjälp av styrmedel för styrning av tjänsteföretag i riktning mot de 
fastställda ekonomiska målen. Styrmedel delas upp i olika huvudgrupper beroende på 
karaktär, och det kan skiljas på direkta och indirekta styrmedel. 31

 Begreppet indirekta 

styrmedel är konstruerade mönster eller abstraktioner av de direkta styrmedlen. Exempel på 
sistnämnda är affärsidé och strategi, organisationsstruktur, belöningssystem och ledningsstil 
och kultur 32 Direkta styrmedel är hjälpmedel som även kallas för formella styrmedel och 
innefattar produktkalkylering, budgetering, intern redovisning, dvs grundstenarna för 
företagets ekonomisystem.  

3.4 Kalkylering  
 
När det gäller kalkyleringen finns det knappast något företag som klarar sig utan någon form 
av kalkylsystem. Syftet med kalkylering är att vara underlag för olika beslut och 
kostnadskontroll. Detta underlag ska ge information rörande prissättning och val av tjänster 
som företaget kommer att ta ställning till. Begreppet kalkyl innebär en sammanställning av 
intäkter och/eller kostnader för ett visst kalkylobjekt i en specifik situation. I denna uppsats 
kommer vi att behandla de teoretiska utgångspunkterna om kalkylering enligt de speciella 
förutsättningar som gäller i tjänsteföretag.  
 
För att kunna spegla verksamheten på ett så bra sätt som möjligt krävs det att de valda 
kalkylmodellerna ska avbilda den verkliga situationen och ge en så detaljerad bild av 
verksamheten som möjligt, förutom det ska kalkylmodellen vara enkel och lätt att konstruera 
och hantera. Historiskt har diskuterats mycket om vilka typer av kalkyler som bör användas i 
olika kalkylsituationer. Bidragskalkyler har varit mest förespråkade i ekonomisk mikroteori, 
men i praktiken föredras självkostnadskalkyler. Argument för självkostnadskalkyl är att den 
ger en bättre grund för prissättningsbeslut och andra produktrelaterande beslut än 
bidragskalkyl. Bidragskalkyler i sin tur är mer flexibla och enklare än självkostnadskalkyler.33  
 
I slutet av 1980 talet kom till Sverige en ny och mycket omdebatterad metod, ABC-
kalkylering (Activity Based Costing), som anses vara effektivare än självkostnadskalkyler och 
visar mer korrekt och rättvisande kostnadsfördelning.  
 
                                                 
30 Magnusson Å, Utveckling av ekonomisystem enligt RP, 1995, s 37 
31 Lind J, Nilsson G Ekonomistyrningens metoder, sammanhang och utveckling, 2005, s 101 
32 Lind J, Nilsson G Ekonomistyrningens metoder, sammanhang och utveckling, 2005, s 98 
33 Ask U, Ax C, Produktkalkylering i litteratur och praktik en beskrivande studie av svensk verkstadsindustri, 
1997, s 44 
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Med denna metod beskrivs företag som ett antal aktiviteter, med detta menas uppgifter som 
utförs i företaget med syfte att uppnå ett visst mål. För att aktiviteterna kunde genomföras 
krävs det resurser till exempel lokaler, maskiner, arbetskraft. Dessa resurser hänförs till 
respektive aktivitet med hjälp av resursdrivare, exempelvis antal arbetstimmar, vilket hjälper 
att beräkna kostnad för varje aktivitet. Därefter beräknas hur mycket av de olika aktiviteterna 
som varje kostnadsobjekt i kalkylerna förbrukar. Kostnadsobjekt är en anledning för att utföra 
aktiviteter inom en organisation exempelvis kunder, projekt, eller avtal. Vid beräkning av hur 
mycket aktiviteter varje kostnadsobjekt förbrukar används begreppet kostnadsdrivare som 
bestämmer storleken på arbetet som krävs för att utföra en aktivitet. 34 I ABC - kalkyleringen 
kan alla kostnader hänföras till en aktivitet och man börjar med slutprodukten och identifierar 
vilka aktiviteter som krävs för att framställa slutprodukten. Tillämpningsområdet för denna 
metod är främst inom tillverkningsindustrin, där markanta förändringar i marknaden och 
hårdare konkurrens, har tvingat företagen att satsa på effektiva tillverkningsmetoder och 
koncentrera sig på kostnadseffektivitet.  
 
Fördelar med denna metod är att företaget får förbättrad kostnadsfördelning till produkterna. 
35 Metoden underlättar ekonomisk styrning genom att ge en mer realistisk kostnadsbild än de 
andra kalkylmetoderna, och kostnadsmedvetenheten ökar i följd av att företaget är bättre 
informerat om kostnaderna. Dock finns det även nackdelar med ABC – kalkyleringen som 
anses vara tids - och resurskrävande, exempelvis kan vi nämna att för implementera ABC – 
system på ett företag kan det ta upp från 3 - 15 månader. ABC – kalkylering är skapad för 
långsiktiga besluttagandet och alla kostnader är särkostnader. Vid behov av kortsiktiga beslut 
krävs det komplettering av ytterligare speciella kalkyler som kan ta hänsyn till fasta och 
rörliga kostnader. ABC – kalkylering är komplex och mest lämpad för industriföretag.  
 
I vårt arbete har vi valt bort denna metod medvetet. Att utarbeta en sådant ABC – 
kalkylsystem för ett tjänsteföretag är möjligt, men mycket tidskrävande, det kunde vara en hel 
uppsats som handlar just om ABC – kalkylering i en fristående skola, dock vi har syftet att 
utarbeta ett ekonomisystem, där ska vi koncentrera oss på de formella styrmedlen. För det 
andra har vi inte hittat stöd i den svenska litteraturen när det gäller ABC – kalkylering i 
tjänsteföretag, däremot hittade vi information när det gäller självkostnadskalkyler i 
tjänsteföretag. I följande avsnitt kan läsaren få ytterligare motivering för 
självkostnadskalkylering.   
 
Vid val av kalkylmodell måste vi ta hänsyn till de speciella förutsättningar som finns i 
tjänsteföretag. Tjänsteföretag definieras som företag som inte är varuproducerade eller 
handelsföretag, dvs. att deras produkter inte är varor utan producerar någon form av 
service/tjänster, exempelvis kan vi nämna serviceföretag, konsultföretag eller liknande.36  
För att kunna utforma en bra fungerande kalkylmodell för en friskola som erbjuder tjänster 
som utbildning och omsorg till kunden genom arbetsinsatser, måste vi ta hänsyn till de 
speciella förutsättningar som präglar verksamheten. Tjänsteföretag är olika, därför blir det 
nästan omöjligt att utforma generella kalkylmodeller.  
 
Enligt teorier om tjänsteföretag finns det i grunden två kalkylmodeller. Divisionskalkyl är en 
enkel modell som beräknar priset av tjänsten utifrån det totala budgeterade kostnaden och den 
önskade vinstmarginalen. Denna typ av kalkylmodell används i företag med ett fåtal tjänster. 

                                                 
34 Ax - Ask, Cost management, 1995, s 59 
35 Ax - Ask, Cost management, 1995, s 65 
36 Olsson G, Företagskalkyler, 2001, s 144 
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Om det finns flera tjänster ska i stället användas en påläggskalkyl med omkostnadsfördelning. 
Valet av kalkylmodell är styrt av antalet tjänster som företaget utför.  
 
Påläggskalkyl 

Denna modell rekommenderas i de fall då faktureringen för utförda tjänster görs till ett fast 
pris, dvs. för utfört arbete oavsett hur många timmar som läggs ned. Vi har nämnt tidigare att 
friskolan har ett givet fastpris, därför bör påläggskalkyl tillämpas i detta fall. Tjänsteföretag 
ger service till kunder genom arbetsinsatser, därför är löner till anställda de huvudsakliga 
kostnaderna, men det tillkommer även kostnader för lokaler, administration och försäljning.37 
Påläggskalkylen byggs på principen om fullständig kostnadsfördelning. Kostnader delas upp i 
direkta och indirekta. De direkta kostnaderna belastar kalkylobjekten direkt i kalkylerna. 
Indirekta kostnader fördelas först på kostnadsställena och sedan fördelas på tjänsterna i form 
av pålägg, som beräknas procentuellt.  Figuren 2 nedan exemplifierar hur påläggsmodellen 
ser ut för ett tjänsteföretag.  
 
Direkt lön  
+ Direkta kostnader utrustning (kapitalintensiva tjänsteföretag) 
+ Tjänsteomkostnader 
+ Speciella direkta kostnader  
= Projektkostnad 
+ AO - pålägg 
+ FO - pålägg 
= Självkostnad 
+ Vinstpålägg 
= Pris 
 
 
Figur 2 En tjänsteanpassad påläggsmodell 

38
 

 
Här ska vi förklara figurens beståndsdelar. Direkt lön är löner till de anställda som utför 
tjänsten. Direkta kostnader utrustning är avskrivningar och räntekostnader. Företaget är ett 
kapitalintensivt tjänsteföretag om det har investerat stora belopp i anläggningstillgångar. 
Exempelvis kan vi nämna gruvföretag, tandläkarfirmor, tryckerier, åkerier, mm. 
Tjänsteomkostnader är en omkostnadspost som avser övriga indirekta kostnader som 
tillkommer i verksamheten utom administrativa och försäljningskostnader, exempelvis lön till 
indirekt personal, lokaler, utrustning, mm. Speciella direkta kostnader är andra övriga 
kostnader i samband med utförande av tjänster, exempelvis resekostnad, anbudsgivning, 
speciella lokaler, konsulter, mm. AO – pålägg är samtliga administrativa omkostnader som 
tillkommer, och  FO – pålägg är försäljningsomkostnader. Vinstpålägg är den förväntade 
vinstmarginalen. 
 
Uträkning av pålägg framkommer ur bilaga 2.  
 
Omkostnadsfördelning är påläggskalkylers svåraste moment. Att fördela de indirekta 
kostnaderna på ett rättvist sätt är ett stort bekymmer för företaget, för hur du än gör kommer 
påläggskalkylerna att innehålla en schablonmässig fördelning. 39 
 

                                                 
37 Andersson G, Kalkyler som beslutunderlag, 2001, s 124 
38 Olsson G, Företagskalkyler, 2001, s 153 
39 Olsson G, Företagskalkyler, 2001, s 117 
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I detta sammanhang vill vi påminna läsaren om förkalkyler och efterkalkyler. Förkalkyler ska 
göras om företaget behöver göra ett beslutsunderlag för prissättningen eller en offert på varan 
eller tjänst. Efterkalkyler används med förbättringssyfte exempelvis för att identifiera olika 
slag av kostnadsavvikelser och vad som orsakade dem. I företag med starkt kundinriktad 
verksamhet krävs noggranna granskningar av lönekostnader, utvecklingskostnader och 
materialpriset vid varje förkalkyltillfälle, därför passar efterkalkyler bättre i sådana företag för 
att efter genomförande av beslut kan verkliga intäkterna och kostnaderna beräknas, och detta 
ger underlag till analys av eventuella avvikelser. 40 

3.5 Budget och budgetering  
 
Ordet budget har historiska kopplingar till förvaring av pengar eller hantering av intäkter och 
kostnader. Nuförtiden finns det följande definition av detta begrepp: ”En budget uttrycker 

förväntningar och åtaganden för en organisation, om ekonomiska konsekvenser för en 

kommande period.”41  Med andra ord kan vi säga att budgeten är en handlingsplan, som 
fastställer de beslut som ska fattas inom en viss period, med hänsyn till gjorda förutsättningar, 
för att nå fastställda ekonomiska mått.  
 
Budgeteringen har olika syften från företag till företag. Att upprätta en budget är både tids - 
och resurskrävande, därför är det viktigt att företaget avgör vilket syfte den ska uppfylla för 
att uppnå sina målsättningar. Ett viktigt syfte är planering, som med hjälp av budgetering ger 
oss en överblick av hur verksamheten kommer att utvecklas under kommande år.  Det andra 
viktiga syftet vid budgeteringen är samordning och kommunikation som uppnås genom 
samarbete mellan budgetsansvariga och olika avdelningar, och på detta sätt skapar gemensam 
förståelse för företagets behov. Budgetering på detta sätt ger anställda möjlighet att visa 
ledningen sina åsikter om verksamheten, och medarbetarna kan dela med sig av sina idéer och 
synpunkter. Vi kan också nämna andra viktiga syften med budgetering; uppföljningsunderlag, 
resultatprognoser, resursfördelning, motivation, och incitamentsystem. 42   
För att utforma en budget för en verksamhet, ska man veta hur budgeten ska vara uppbyggd. 
En budget ska fungera som en förenklad modell av verksamheten. Vid budgetens arbetsgång 
ska hänsyn tas till de olika förutsättningar som finns i verksamheten, och därefter kunna 
förutsäga de effekter, som dessa har på resultat och likviditet. Företaget använder sig av tre 
typer av huvudbudgetar som hänger ihop och påverkar varandra: 
 
Den första är resultatbudgeten som beskriver förväntade intäkter och kostnader för 
verksamheten under en framtida period. När det gäller resultatbudgeten måste vi använda oss 
av olika kalkyler för att försöka få fram tänkbara intäkter och kostnader, och för det gäller att 
ta fram tidigare års rapporter och räkna ut procentsatser som kan användas vid prognostisering 
av resultat för nästkommande år.   
 
Den andra budgeten är likviditetsbudgeten som utgör en bedömning för framtida kassaflöde. 
Med detta menas de in- och utbetalningar som inträffar under en viss period. Detta är 
nödvändigt för att kunna förutsäga om företaget har några likvida medel för att kunna betala 
sina kostnader i god tid. Tjänsteföretagets största kostnader utgörs av personalkostnader, 
därför är det viktigt att noga kunna beräkna dessa i en likviditetsbudget.  
 

                                                 
40 Ax, Christian, Johansson, Christer £ Kullven Håkan, Den nya ekonomistyrningen, s 193-194 
41 Ax, Christian, Johansson, Christer £ Kullven Håkan. Den nya ekonomistyrningen, s 369 
42 Jan, Bergstrand, Ekonomisk styrning, 2003, s 103  
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Den tredje huvudbudgeten är balansbudget som visar vilka tillgångar, skulder och eget kapital 
som finns vid periodens ingång och utgång. Denna budget brukar ses som en summering av 
de två ovan nämnda huvudbudgetarna.43 Där kan man se hur intäkter och kostnader påverkar 
balansräkningen.  
 
De ovanstående huvudbudgetarna bygger på ett antal delbudgetar som tillämpas med hänsyn 
till olika sorts verksamhet. I tjänsteföretag läggs vikten på medarbetarna, där personalen står i 
centrum och utgör de största resurserna, därför är det viktigt att planera insatser av personal. 
De viktigaste delbudgetarna för ett tjänsteproducerande företag är personalbudget, 
försäljningsbudget och administrationsbudget. I tjänsteproducerande företag är 
personalbudgetar det mest centrala, och det gäller att budgetera personalen i olika kategorier. I 
dessa kategorier kan vi nämna personal som är direkt producerande och utför själva tjänsten, 
indirekt stödjande personal vilken vanligtvis är övrig personal som inte har direkt med 
utförande av tjänsten att göra, och den sista kategorin är vikarierande personal. 44  I fall 
företaget har flera enheter bör självständiga delbudgetar, som exempelvis resultatdelbudgeter 
upprättas per respektive avdelning. Detta ger oss en effektivare styrning av företaget mot de 
fastställda ekonomiska målen för respektive avdelning, som i sin tur leder till förbättring av 
situationen på hela företaget.   
 
För att kunna framställa en budget krävs följande steg; budgetsutformning, 
budgetuppställande, budgetuppföljning och budgetanalys, den så kallade budgetcykeln. 

3.5.1 Budgetutformning 

 
Inför budgetutformningen ska företaget göra en nulägesanalys, för att kunna utforma en 
välfungerande budget. Det anses vara det viktigaste steget i budgetsarbetet.   
För att kunna göra en bra bedömning hur de närmaste åren ska se ut måste vi göra 
nulägesanalys, som blir vår grund till budgetarbetet. Det första vi gör är att kolla upp de tre 
senaste årens räkenskaper. Därifrån får vi information som vi använder oss för statistisk 
analys och för att få en uppfattning av hur företaget har utvecklat sig under senaste åren. I en 
fullständig nulägesanalys ingår interna lönsamhetsuppföljningar, analys av produkter, kunder, 
marknader och konkurrentanalys.  
 

I nulägesanalysen använder vi oss av nyckeltalsanalys som ett verktyg i den ekonomiska 
styrningen vilket företaget använder sig av, för att kunna jämföra historisk prestation mot 
företagets uppställda mål. 45  Nyckeltalsanalys ger en bättre analys och en effektivare 
företagsstyrning och ge stöd i beslutsfattandet. Om nyckeltal används i företagets rapporter 
underlättar det bedömningen för andra intressenter, till exempel en bank, som kan vara 
intresserade av företagets utveckling och ekonomiska ställning. Vilka nyckeltal som är 
lämpliga att använda för ett företag beror bland annat på storlek, inriktning, bransch, antal 
anställda och företagsform. Nyckeltal utformas utifrån insamlad data från olika källor från de 
senaste räkenskapsåren. 46  Detta används bl. a för att kunna jämföra företaget med andra 
inom samma bransch och för att se hur företaget har utvecklats med tiden.  
 
Det finns en mängd olika nyckeltal som används vid en noggrann nyckeltalanalys. Här ska vi 
beskriva de lämpliga nyckeltal som är mest förekommande i tjänsteföretag och kan tillämpas i 

                                                 
43 Ax, Christian, Johansson, Christer £ Kullven Håkan. Den nya ekonomistyrningen, s 383-384 
44 Ax, Christian, Johansson, Christer £ Kullven Håkan . Den nya ekonomistyrningen,  s 410 
45 Nilsson H, Isaksson A, Företagsvärdering med fundamental analys, 2002, s 128  
46 Nilsson H, Isaksson A, Företagsvärdering med fundamental analys, 2002, s 132 
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friskolor. Det första nyckeltalet som visar företagets förmåga att betala sina skulder i det takt 
de förfaller till betalning kallas för likviditet 47 . Det är viktigt att ha en bra koll på 
likviditetsströmmen eftersom brist i likviditet kan leda till konkurs. Nyckeltal beräknas som 
en relation mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. Se bilaga 3 uträkning av 

nyckeltal. Det andra nyckeltalet som analyserar företagets överskott, en så kallad intäkts- och 
kostnadskalkyl (Resultat efter finansnetto/person) Här använder vi oss av resultat efter 
finansnetto dividerad med genomsnittligt antal årsanställda som visar hur mycket vinst varje 
anställd genererar. 48 Nästa nyckeltal är årets personalkostnad relaterad till omsättningen. 
Den visar om företaget är personalintensivt eller kapitalintensivt och hur företaget påverkas 
av löneutvecklingen. Sista nyckeltalet som vi kommer att behandla ger en analys av företagets 
långsiktiga betalningsförmåga för att överleva resultatnedgångar, så kallade soliditet. ”Det 
mäter andel beskattat eget kapital i förhållande till totalt kapital.”49  
 
Det finns också interna nyckeltal i tjänsteföretag som har till syfte att underlätta styrning av 
olika delar av organisationen. Utformning av sådana nyckeltal är fritt, huvudsaken att den ger 
nytta för företaget i form av underlag för beslutfattandet. I personalintensiva tjänsteföretag är 
de mest relevanta nyckeltal som arbetskraftkostnad, rörelseresultat före avskrivningar, och 
resultat per anställd 50. Arbetskraftskostnad är ett mått för att mäta hur effektivt företagets 
personal bidrar till omsättningen, här ingår både lönekostnad och sociala avgifter. Nyckeltalet 
används över tiden och ska vara så lågt som möjligt. I fall att detta nyckeltal ökar, kan det 
exempelvis bero på ökad korttidssjukskrivning. För effektivare ekonomistyrning 
rekommenderas att analysera orsakerna till förändringarna. Resultat per anställd används 
främst av tjänsteföretag, med syfte att jämföra sig med andra företag som arbetar i samma 
bransch. Uträkning av dessa nyckeltal kan ni även se i bilaga 3 
 
Förutom de finansiella nyckeltalen finns det även icke finansiella nyckeltal som 
personaltillfredställelse, omsättning av personal/barn, väntetider. Detta ska vi inte behandla i 
vårt arbete i följd av att det inte tillhör uppsatsens syfte.  
 
När vi är färdiga med nyckeltalsanalysen måste vi identifiera företagets problemområden och 
ge förslag till eventuella åtgärder som ska vidtas vid det kommande budgetåret.  

3.5.2 Budgetuppställande 

 
För att kunna samordna olika budgetar och delbudgetar med varandra i olika 
verksamhetsgrenar krävs det budgeteringsmetoder. Valet av budgeteringsmetod är beroende 
av interna och externa förutsättningar relaterade till företagets verksamhet och det är med 
hjälp av dessa förutsättningar som budgeteringssyftet formuleras.  För att kunna göra 
budgeten måste vi kolla upp alla förutsättningar som kommer att påverka utfallet, t ex 
marknadsbedömning, löneavtal, investeringsbehov, konkurrensen, övriga rörelsekostnader 
och utdelningar.51   
 
Här presenterar vi de budgeteringsmetoder som används på de flesta företag så som 
uppbyggnadsmetoden, nedbrytningsmetoden och iterativa metoden. Se bilaga 4 
budgeteringsmetoder. Det är svårt att avgöra vilken är dem är den bästa metoden, utan det 

                                                 
47 Hallgren Ö, Finansiell strategi och styrning, 2002, s 49  
48 Tjänsteförbundet, Tjänsteföretagens värden, 1993, s 23 
49 Nilsson H, Isaksson A, Företagsvärdering med fundamental analys, 2002, s 153 
50 http://www.expowera.se/mentor/foretaget/organisera_nyckeltal.htm 
51 Kenneth, Andersson, & Liber AB, Budgetering – en introduktion, 1997, s 125 
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beror på varför företaget behöver en budget. När företaget upprättar budgeten måste 
huvudmotiven fastställas, för att utifrån detta avgöra vilken modell företaget ska använda. 
Olika krav ställs på den ekonomiska informationen i budgeten, beroende på om man söker ett 
budgeteringssystem för motivation och arbetstillfredställelse, eller om man söker uppnå ett 
gott samordningsinstrument, eller för beslutsfattandet.  
 
Uppbyggnadsmetoden Det är en metod som är enklare att tillämpa i ett företag som saknar 
rutiner för budgetuppställandet. Budgetarbete börjar ”nedifrån uppåt” detta innebär att 
underordnade avdelningar upprättar sina delbudgetar i sin verksamhet med hjälp av riktlinjer 
som kommer från ledningen, och därefter sammanställs dessa budgetar för hela 
organisationen till huvudbudgetar. Denna metod byggs utifrån medarbetarnas perspektiv, och 
har en nackdel, då budgeten utarbetas av underordnade avdelningar och uppfyller inte alla 
företagsledningens krav.52 
 
Nedbrytningsmetoden Den metoden ställer stora krav på företagsledningen. Ledningen 
fastställer huvudbudgetar, nu ska de underordnade avdelningarna upprätta sina egna 
delbudgetar utifrån företagsledningens riktlinjer. Totalbudgeten bryts ned uppifrån. Denna 
metod byggs utifrån företagsledningens perspektiv.53 
 
Iterativa metoden Denna metod är en kombination av uppbrytningsmetoden och 
nedbrytningsmetoden. I praktiken används inte renodlade versioner av dessa metoder 
eftersom för bra fungerande uppställning av huvudbudgetar krävs det samspel mellan 
företagsledningen och medarbetarna där överordnade mål möter lokala förutsättningar. Se 
Iterativa metoden 54 
 

Efter budgeteringsarbetet är klart, kan de förutsättningar och antagandena som vi har tagit 
hänsyn till, förändras radikalt, exempelvis kan vi nämna ökning av inflationen, förändring i 
löneavtal, valutakursförändring, politisk situation i landet. Därför är det viktigt att agera och 
anpassa budgeten till de nya förutsättningarna. Detta gör att budgeten blir aktuell och så nära 
verkligheten som möjligt. 55   Efter att vi har tagit hänsyn till all ovanstående information 
utformar vi budgeten som företaget kommer att använda i sin styrning av verksamheten. 56 
Budgeten brukar vanligtvis fastställas två månader före räkenskapsårets början. 57 

3.5.3 Budgetuppföljning  

 
I denna del av budgetarbetet görs fortlöpande avstämningar under året, där budgeterade 
värden jämförs med verkligt utfall, men det är i slutet av räkenskapsåret som det utförs en mer 
omfattande budgetuppföljning. Resultatet företaget får, berättar för oss vad som har gått bra 
eller dåligt och på detta sätt lär man sig av de misstag som har begåtts. Det finns olika syften 
med budgetuppföljning, bl. a kan vi nämna att den ger information om hur eventuella 
avvikelser från budget kan åtgärdas, och ger underlag för nya kommande budgetar, den 
hjälper att ställa medarbetarna till ansvar för avvikelserna, ge diskussionsunderlag för vad 
som bör göras i verksamheten, och kan vara en grund för belöningssystem.58  

                                                 
52 Bergstrand J, Olve N-G, Styr bättre med bättre budget, 1994, s 41 
53 Bergstrand J, Olve N-G, Styr bättre med bättre budget, 1994, s 42 
54 Bergstrand J, Olve N-G, Styr bättre med bättre budget, 1994, s 40 
55 Kenneth, Andersson, & Liber AB, Budgetering – en introduktion, 1997 s 127 
56 Widebäck G, Budgetering ett medel för effektiv företagsplanering, 1973, s 68 
57 Lars A Samuelsson, Controller handboken, 2003, s.216 
58 Ax, Christian, Johansson, Christer £ Kullven Håkan. Den nya ekonomistyrningen, s 450 - 451 
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3.5.4 Budgetanalys 

 
En budgets främsta uppgift är att fungera som ett styrinstrument i företaget. Här analyserar vi 
skillnaderna mellan utfall och budgeterat värde, för att lista ut varför avvikelserna uppstod 
och på detta sätt drar vi lärdomar av hur företaget fungerar. Om det gick bättre än vad 
företaget hade budgeterat kommer företagets överskott att disponeras på olika sätt som gynnar 
företagets framgång, t ex placera i värdepapper, avbetala eventuella lån, göra framtida 
investeringar etc. 59 Ibland kan det hända att innehållsavvikelserna förekommer som följd av 
glömska då vissa poster inte är med i budgeteringen eller att det har bokförts på andra konton. 
Avvikelserna från budgeten har inte alltid direkt koppling till dålig budgetering, utan kan bero 
på olika andra externa faktorer, t ex att efterfrågan på tjänster/varor har minskat, företaget har 
förlorat marknadsandelar, företagets pengar har förskingrats etc, och interna faktorer som att 
det har tillträtt en ny VD, det har varit långtids- och ofta förekommande 
korttidssjukskrivningar, att företaget har missbedömt prisutvecklingen, inköpspriserna har 
förändrats, löneutvecklingen har varit högre än budgeterad, och det har utbetalats för många 
övertidtimmar etc. 60 

3.6 Redovisning  
 
Redovisningen ger oss information som vi använder som hjälpmedel i styrningen av 
företagets verksamhet. Redovisning enligt nationalencyklopedin betyder en metod för att 
informera om en organisations ekonomiska och finansiella förhållanden och har som syfte att 
rapportera information som visar ekonomisk ställning och resultat i företaget till 
interna/externa intressenter. Den informationen presenteras i form av finansiella rapporter 
som blir ett underlag för jämförelse och uppföljning av resursanvändning i de budgetar och 
förkalkyler som har upprättas. Dessa finansiella rapporter används även som mätinstrument 
och underlag för beslutfattande i organisationen för intern styrning av företaget.  
 
Redovisningsplan (RP) som används av Mekanförbundet från 1970 - talet. RP är en 
systematiserad redovisning av all ekonomisk information, och har ett syfte att ge nödvändiga 
rapporter om den ekonomiska utvecklingen av företaget över tiden. Dessa rapporter tas fram 
via inlämnad ekonomisk data som bearbetas, registreras och sammanställs under en 
redovisningsprocess. Redovisningsarbetet sker enligt detaljerade instruktioner som består av 
fyra delar; transaktionsplan, kodplan, lagringsplan och rapportplan. 

3.6.1 Transaktionsplan 

 
Den första är transaktionsplanen som visar vilka transaktioner som ska redovisas, vilka 
uppgifter om transaktionerna ska registreras, vad som skall finnas i varje transaktion och 
tidpunkter för olika moment av transaktionernas behandling. Exempelvis kan vi nämna 
inkommande fakturor, följesedlar, övrigt bokföringsunderlag. Utifrån redovisningens 
synpunkt ska händelserna grupperas på olika sätt utifrån företagets huvudfunktioner och med 
hänsyn till verksamhet; 61 till exempel i produktion används material som företaget erhåller 
fakturor på, administration där sköts personalernas löner, mm.  

                                                 
59 Lunden B, Smitterberg A-B, Budget handbok för små företag, 2003, s 31 
60 Ax, Christian, Johansson, Christer £ Kullven Håkan. Den nya ekonomistyrningen, s 35 
61 Magnusson Å, RP redovisningsplan, 1975, s 36 
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3.6.2 Kodplan  

 
Den andra är kodplanen som anger vilka koder som ska användas för de olika uppgifterna om 
transaktionerna. Med andra ord är det BAS-kontoplan som är en plan för systematisering och 
kontering av affärshändelser. Den kan användas av företag och organisationer oberoende av 
storlek, typ av verksamhet och juridisk form, och är anpassad till bokföringslagen, 
årsredovisningslagen, skattelagstiftningen och gällande redovisningsrekommendationer. 
Förutom det innehåller kontoplanen även generella anvisningar för utformningen av intern 
information för företagets styrning. 62 BAS-kontoplanen är ett nödvändigt hjälpmedel för att 
kunna samla in informationen i bokföringen och innehåller alla nödvändiga konton som ett 
företag behöver för att kunna registrera affärshändelser med omvärlden.  Den utformas efter 
företagets egna behov och är anknuten till bokföringslagens krav på resultat - och balans 
rapporter. BAS-kontoplanen har 8 kontoklasser för affärsredovisningen; som kan förklaras 
enligt följande; kontoklass – 1 finns till för att kunna sammanställa företagets tillgångar, 
kontoklass – 2 visar företagets skulder och eget kapital, kontoklass - 3 sammanställer alla 
intäkter som kommer på företaget under en viss period, och kontoklass - 4-8 skapad för att 
kunna sammanställa olika typ av kostnader som företaget har under perioden. 63 
 
Kontoplanens struktur bygger på decimalklassificering och ställning i kontoplanen anges med 
en sifferposition. Första siffran anger kontoklassen, exempelvis kontoklass 7 – Kostnader för 
personal, avskrivningar, mm. De två första siffrorna är kontogruppen, exempelvis kontoklass 
72 – Löner till tjänstemän och företagsledare. Fyra siffror som avslutas med två nollor anger 
ett gruppkonto, vilket innebär att det används bara ett konto för alla transaktioner som hör till 
gruppkonton i fråga, exempelvis kontoklass 7200 – Löner till tjänstemän och företagsledare. 
Fyra siffror som avslutar med en nolla anger ett huvudkonto, exempelvis 7210 – Löner till 
tjänstemän. Fyra siffror som avslutas av siffrorna 1-9 anger underkonton, exempelvis 7212 – 
Vinstandelar till tjänstemän. 64 Exempel på baskontoplan kan ni se i bilaga 5. 
 
Vid internredovisning i tjänsteföretag som är personalintensiva är det viktigt att kunna få 
information om vad det kostar att utföra olika tjänster. Detta underlättas genom effektiv 
användning av olika kontoklasser och anpassade underkonton. Exempelvis kan det vara att 
olika tjänster som kopplas direkt till inkomstkontona i klass 3 och till de olika 
personalkostnadskontona i klass 7. Om organisationen är uppdelad på olika avdelningar är det 
väldigt fördelaktigt att koppla kostnader och intäkter i respektive kostnadsställen. I vårt fall 
har företaget fyra avdelningar, och för att få en rättvisande bild av situationen i varje 
avdelning sker bokföringen av intäkter och kostnader på befintliga konton, men fördelas till 
olika kostnadsställen, i detta fall varje avdelning. I praktiken innebär detta att avdelning 1 blir 
kostnadsställe 1 och så vidare.  
 
BAS-kontoplan skapar på ett snabbt sätt de rapporter som innehåller all nödvändig 
information och tillgodoser företagens behov av vägledning för det praktiska arbetet med 
redovisning och ekonomistyrning. 65  BAS-kontoplan skapar enhetlighet gentemot andra 
företag genom att i redovisningen används samma baskontoplan med hänsyn till interna 
avvikelser som sker i skapandet av underkonton som namnges enligt behov. 66 

                                                 
62 http://www.bas.se/ 
63 Bas 2005 Bas kontoplan med instruktioner, 2005, s 22 
64 Bas 2005 Bas kontoplan med instruktioner, 2005, s 23 
65 Bohlin H, m. fl Redovisning BAS planen,  1984, s 26 
66 Bohlin H, m. fl Redovisning BAS planen,  1984, s 25 
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3.6.3 Lagringsplan 

 
Den tredje är lagringsplanen som beskriver hur länge och på vilket sätt uppgifterna ska finnas. 
Här pratar vi om den löpande bokföringen och det finns ett antal rekommendationer från; BFL 
bokföringslagen (1999:1078), ÅRL årsredovisningslagen (1995:1554) och BFN 
bokföringsnämndens rekommendationer om hur affärshändelserna ska bokföras så att de kan 
presenteras i grundbokföring och i systematisk ordning. 67 

3.6.4 Rapportplan  

 
Den fjärde är rapportplanen som visar hur och när data ska sammanställas, rapporteras, vilka 
rapporter som skall upprättas, vad dessa rapporter skall innehålla och hur lagrade data ska 
bearbetas. Extern redovisning beskriver hela företagets ekonomiska ställning och presenteras i 
form av olika rapporter. Det första är resultaträkningen som mäts i form av utförda händelser 
och prestationer som är skillnaden mellan intäkter och kostnader under en period. Det andra är 
balansräkningen som visar sammanställning av alla tillgångar skulder och eget kapital som 
finns i företaget vid en viss tidpunkt. Den tredje rapporten är likviditetsrapport som visar in 
och utbetalningar i likvida medel på företaget under en period.68 Information som finns i alla 
ovanstående rapporter är ämnat främst för externa intressenter som kan vara långivare, 
kapitalplacerare, eller statliga myndigheter. Enligt svensk lagstiftning är det obligatoriskt att 
registrera företagets transaktioner. Den främsta lagen är bokföringslagen som kräver att alla 
som utövar näringsverksamhet är bokföringsskyldiga.  Företaget ska även ta hänsyn till de 
andra lagar och rekommendationer, som ställer sina krav på utformningen av finansiella 
rapporter exempelvis årsredovisningen. 69   
 

Intern redovisning i tjänsteföretag är annan frivillig information som behandlar händelser inne 
i företaget och används i internbruk. För personalintensiva företag är det viktigt att utforma 
statistiska rapporter och personalredovisning som visar kostnader för utbildning av personal, 
sjukfrånvaro, personalomsättning, etc. Sådana rapporter ska utformas speciellt utifrån 
företagets interna behov som underlag till beslutfattande, uppföljning och planering. Syftet 
med en sådan rapportering är att få bättre styrning genom uppföljning av verksamheten. Med 
detta menar vi att företaget ska kunna styra upp ansvaret till avdelningar och hantera interna 
händelser så som beslut om anställning, utbildningsprogram, omplacering, etc.70 I nuläget 
med de moderna redovisningssystemen är både extern och internredovisningen 
sammankopplade. Detta innebär att i bokföringsprocessen skapas ytterligare underkonton för 
respektive avdelningar som finns i organisationen, och denna information används till 
internredovisningen och jämförs med den beräknade budgeten per avdelning. Trots detta finns 
det skillnader på den information som ingår i den interna redovisningen mot den externa. 
Internredovisningen har ett annat urval av händelserna, exempelvis kan vi nämna interna 
transaktioner inom företaget som aldrig tas upp på extern redovisning men används för internt 
bruk. Internredovisningen har en annan form av periodisering, exempelvis är 
personalutbildning en tillgång i internredovisningen men inte i extern, då det bokförs direkt 
som en kostnad.71 

                                                 
67 SRF boken, 2005, s 585 
68 Magnussons Å, RP Redovisningsplan, 1975, s 22 
69 Holmblad K, Ekonomistyrning -  om mått, makt och människor, 2005, s 61 
70 Magnussons Å, RP Redovisningsplan, 1975, s 23 
71 Ax, Christian, Johansson, Christer £ Kullven Håkan . Den nya ekonomistyrningen, s 510-512 
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3.7 Sammanfattning   
 
Under teorikapitlens arbetsgång har vi framställt ett ekonomisystem som vi kommer att 
tillämpa i vår fallstudie. Tyngdpunkten läggs på formella styrmedel som ger oss riktlinjer för 
verksamhetsplanering, för att uppnå företagets framställda ekonomiska mål. Den framtagna 
modellen består av kalkylering, budgetering och redovisning, och är anpassad till ett 
tjänsteföretag, nämligen en friskola. Här presenterar vi vår uppfattning utifrån befintliga 
teorier hur ett ekonomisystem för en friskola bör ser ut se figur 3.  
 
Vid kalkyleringen används för- och efterkalkyl som påläggskalkyl i följd av att intäkterna är 
fasta. Detta ger oss bättre förståelse för att identifiera och åtgärda de eventuella avvikelserna, 
exempelvis minska på personalomsättningen, eller övriga kostnader. Budgeteringen ska ske 
för varje avdelning enligt iterativa metoden, för att ett samarbete mellan avdelningarna och 
ekonomiavdelningen ökar förståelsen för verksamheten hos medarbetarna genom deras 
deltagande. Totalbudget för hela verksamheten också ska göras för att få en helhetsbild. 
Delbudgetar som personalbudget, intäktsbudget och kostnadsbudget ska utföras per avdelning 
och hela företaget. Budgetuppföljning och budgetanalys per respektive avdelning och hela 
företaget ska genomföras månadsvis, terminsvis och årsvis i följd av verksamhetens 
inriktning. Redovisning ska ske i enlighet med utarbetad redovisningsplan (RP), då 
avdelningarna bidrar till att all ekonomisk information kommer i god tid på ekonomikontoret, 
som i sin tur systematiserar all ekonomisk information med hjälp av BAS- kontoplan och i 
enlighet med olika rekommendationer. Denna information framställs i form av olika interna 
och externa rapporter och presenteras till avdelningarna, skolchef och andra intressenter.  
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 3 Ekonomisystem för en friskola, författarnas egen uppfattning 
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4 Empiri 
I empirikapitlet börjar vi med att beskriva organisation och befintligt ekonomisystem. Vi 

inriktar oss på de formella styrmedlen som kalkylering, budgetering och redovisning, därför 

presenterar vi dessa delar i följande ordning; först avbildar vi den nuvarande situationen 

utifrån ekonomiska rapporter, därefter analyserar vi intervjusvar, och avslutningsvis jämför 

vi allt detta med vår framtagna föreställningsram, där vi analyserar och ger förslag på 

förbättringar. Efter varje delavsnitt i kapitlet drar vi också slutsatser.  

 

4.1 Allmänt om organisationen 
 
Målet för studien blev Språkskolan i Umeå ekonomisk förening, en fristående skola. 
Verksamheten bedrivs som en ekonomisk förening utan vinstintresse och startades 1995 med 
förskoleverksamhet.  
 
De första förskoleavdelningarna var Vulkanen och Draken. Dessa avdelningar ligger centralt 
och har plats för 20 barn per avdelning. Förskoleverksamheten bedrivs som en strukturerad 
pedagogik med inriktning mot språk och kommunikation för barn i ålder från 1,5 till 5.  
Platserna är väldigt eftertraktade och i nuläget beräknas ca 100 barn stå i kö till dessa 
förskolor. Personalstyrkan på dessa avdelningar består av 4 heltidstjänster per avdelning och 
två lokalvårdare anställda på deltid. Avdelningsföreståndare finns per respektive avdelning 
och ingår i en av heltidstjänsterna.  
 
Som naturlig fortsättning på förskoleverksamheten och till följd av efterfrågan på unik 
språkundervisning, startades i augusti 2002 grundskola på Olofsdal med två klasser, en 
förskoleklass och en klass från årskurs ett till två, med syfte att få in 20 elever från 6 år och 
uppåt i varje klass. Grundskolan har en inriktning mot naturvetenskap och språk, och tanken 
bakom uppstarten var att barnen från förskolorna ska fortsätta i grundskolans förskoleklass 
och studera vidare upp till årskurs 9. Detta är tänkt att uppnås med en årlig utökning med en 
klass och läsår. Grundskolverksamheten består av undervisning halva dagen enligt schema 
och eftermiddagens fritidsverksamhet. Tyvärr gick det inte som var tänkt och från år 2002 till 
2006 var elevunderlaget varierande, vilket medförde att två årskurser var tvungna att ha en 
lärare och rymmas i en klass. I nuläget finns det en förskoleklass och årskurserna ett till fyra 
med sammanlagt 30 elever som går i grundskolan. Grundskolans personalstyrka består av tre 
grundskollärare, en rektor anställd på deltid som kompletterar sin tjänst med lärartjänsten i en 
förskoleklass samt två deltidsfritidspedagoger. Grundskolan har ett måltidsbiträde som 
kompletterar sin tjänst som lokalvårdare på grundskolan och en deltidsanställd skolsköterska  
 
International Preschool är en ny avdelning som bedriver engelskspråkig förskoleverksamhet. 
Den öppnades 2003 i samma byggnad som grundskolan befinner sig i. Avdelningen har i 
nuläget 18 barn och har fler barn i kö. Personalstyrkan består av två heltidstjänster och två 
deltidstjänster samt en lokalvårdare anställd på deltid. Avdelningen har också en föreståndare 
som ingår i en heltidstjänst.  
 
Företaget bedrivs som ekonomisk förening och har en styrelse, bestående av ordförande och 
styrelseledamöter som arbetar inom företaget och representerar grundskole- och 
förskoleverksamheten.   
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Företaget har en skolchef som har en huvuduppgift att kontinuerligt se till att alla avdelningar 
fungerar korrekt utifrån verksamhetens pedagogiska och ekonomiska mål. Detta uppnås med 
hjälp av avdelningsföreståndarna och rektor. Deras roll är omfattande och innefattar; att 
bedriva förskole- och grundskoleverksamhet enligt framställda pedagogiska riktlinjer, planera 
och följa upp verksamheten, räkna fram personalbehov, samt se till att avdelningens ekonomi 
är tillfredställande.  
 
 
Ekonomiavdelningen på företaget består av en ekonom och fungerar som hjälpmedel i 
skolchefens arbete. Huvuduppgiften är bearbetning och framställning av allt ekonomiskt 
underlag till skolchef, och andra externa intressenter exempelvis sjukfrånvarostatistiken till 
SCB. I arbetsuppgifter ingår bland annat lönehanteringen, administration och kommunikation 
med omvärlden.  
 
För att läsaren ska få en bättre bild av företaget, framställde vi ett organisationsschema för 
Språkskolan i Umeå ekonomisk förening i figur 4.  
 

 
 
Figur 4 Organisationsschema för företaget Språkskolan i Umeå ekonomisk förening. 
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Föreningens ekonomi var under perioden 2002-2005 varierande, som följd av ostabilt 
elevunderlag på grundskolan samt uppstartkostnader för grundskolan och International 
Preschool. Verksamhetens intäkter baseras på antalet inskrivna barn och elever på förskolorna 
och grundskolan. 
 
År 2003 gick företaget med förlust, nästa år visade positiva resultat i följd av någorlunda 
stabilt elevunderlag på grundskolan och år 2005 gick det i princip plus minus noll. 
Anledningen till detta kan vara att grundskolan efter uppstarten 2002 hade varierande antal 
elever från termin till termin, och personalen blev föräldralediga vid ett antal tillfällen mitt i 
terminsstarten. Dessa faktorer har inneburit att lärartätheten per elev varit extra hög, och 
personalkostnaderna var betydligt större än ekonomiavdelningen hade planerat. International 
Preschool har också gått med förlust under dessa år till följd av budgetöverskridande 
kostnader. Deras problematik ligger inte i minskande antal elever då alla platserna är 
uppfyllda, däremot har avdelningen höga personalkostnader till följd av hög sjukfrånvaro och 
efterföljande vikariekostnader samt övriga rörelsekostnader som starkt överskred budgeten 
utarbetad av ekonomiavdelningen per respektive avdelning. Avdelningarna Vulkanen och 
Draken har under dessa år gått plus med en liten marginal vilket kan förklaras av stabil 
personalstyrka och att de följt budgeten. 
 

4.2 Ekonomisystem 
 
För att kunna förbättra situationen på företaget blev inriktningen därför att utarbeta ett system 
för ekonomistyrning för Språkskolan i Umeå ekonomisk förening. I nuläget har företaget 
väldefinierad affärsidé vilket innebär att ge undervisning till barnen, där individen står i fokus 
och tonvikten läggs på engelska språket. Företaget har även mål på lång sikt som innebär att 
utvidga verksamheten till årskurs 9, dock i nuläget är detta omöjligt till följd av brist på 
lokaler, vilket i sin tur också påverkar elevunderlaget. Dagliga aktiviteter planeras per 
respektive avdelning och följs upp av avdelningsföreståndarna/rektor och skolchef veckovis. I 
början av varje termin utarbetas planer för kommande halvår. Verksamhetsplanering sker 
oftast på ekonomiavdelningen i samråd med skolchef, där beräknas resurserna som behövs för 
att kunna tillhandahålla tjänster under en ettårsperiod med hjälp av olika redskap främst 
budgeteringen.  
 
Företaget tillämpar ett ekonomisystem som innehåller fölande delar; budgetering, kalkylering 
och redovisning. Figur 5 nedan ger läsaren bättre förståelse för nuvarande ekonomisystem. 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figur 5 Nuvarande ekonomisystem för Språkskolan 
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Redovisning på företaget sker löpande, på ekonomiavdelningen, dit hamnar allt underlag från 
avdelningarna. Under året tillämpas internredovisning på avdelningarna i form av preliminär 
resultatrapport. Där särredovisas löpande alla kostnader per respektive avdelning. För att 
underlätta internredovisningen tillämpas följande resultatenheter; ”Skolan”, ”International 
Preschool”, ”Vulkanen” och ”Draken”. Nackdelen ligger dock i att det tillkommer andra 
kostnader som ej enbart tillhör en avdelning utan flera, och det är svårt att fördela sådana 
kostnader på ett ”rättvist” sätt per respektive avdelning. För att lösa detta problem skapades 
ett separat resultatenhet ”Gemensamma kostnader”. Dit hamnar bland annat administrativa 
kostnader, exempelvis löner till ekonomiavdelningspersonal, skolchef, och övriga 
rörelsekostnader som belastar hela företaget och som är svåra att fördela till någon speciell 
avdelning. Exempel på sådana är företagsförsäkringar, revisionsarvode, kontorsmaterial, mm. 
Företaget får inga medel för att kunna betala sådana kostnader, därför är intäkterna på 
resultatenhet ”Gemensamma kostnader” månadsomföringar från andra resultatenheter med ett 
visst belopp, som baseras på antal barn per respektive avdelning. 
 

Redovisningen i Språkskolan i Umeå ekonomisk förening sker per avdelning för att underlätta 
intern kontroll, men årsredovisningen sker för hela företaget där alla avdelningar i slutet av 
året summeras ihop och ger en bild av hela företaget, vilket medför att eventuella vinster från 
avdelning Vulkanen och Draken försvinner och resultatet ändå blir negativt. Exempel på 
externa rapporter är årsredovisning, balansräkning och resultaträkning.   
 
Under åren har ekonomiavdelningen försökt utarbeta olika ekonomiska lösningar med syfte 
att förbättra verksamheten. Årligen görs verksamhetsbudget som består av delbudgetar för 
resultatenheter som; ”Gemensamma kostnader”, ”Grundskolan”, ”International Preschool”, 
”Vulkanen” och ”Draken”.  För att kunna budgetera avdelningars kostnader tillämpas olika 
typer av kalkyler; intäktskalkyl, kostnadskalkyl och personalkalkyl. Alla kalkyler utförs med 
hjälp av program Excel. 
 
Intäktskalkylen framställs för varje avdelning separat. Detta beror på att intäkterna som 
kommer under året är varierande. Fastslagen ersättning från kommunen till förskolor består av 
olika belopp. Vid kalkyleringen av intäkter för förskolorna tas nuvarande barnunderlag fram, 
och intäkterna kalkyleras med hänsyn till barnens ålder från 1,5 år upp till 3 år och från 4 till 5 
år.  Dessa intäkter summeras ihop och utgör intäkterna för nästkommande år. Problemet ligger 
dock i att dessa intäkter är preliminära och om barnen under året fyller år, minskas 
ersättningen från kommunen enligt deras fastställda normer. Därför är det svårt att ta fram en 
exakt intäktskalkyl. Ersättning från kommunen för grundskoleverksamhet innebär tre olika 
ersättningsnivåer; för förskoleverksamhet, för grundskoleverksamhet från åk 1, och för 
fritidsverksamhet. Ersättning för förskoleverksamhet avser enbart elever i åldern 6 år. För 
grundskoleelever varierar beloppet beroende på elevernas ålder. Exempelvis är ersättningen 
någon lägre för elever från åk 4 till 6, än för elever från åk 1 till 3. Fritidsverksamhet är 
beroende från ålder och ersättningen är högre för elever i åldern 6 år än för övriga elever. 
Därför tas vid budgetering av grundskolans intäkter, hänsyn till antal inskrivna barn vid 
början av kalenderår och vid grundskolans start på hösten. Detta innebär att vid kalkyleringen 
tas hänsyn till flera aspekter; antal barn per termin, ålder samt elevunderlag för höstterminen. 
Att veta hur många elever som kommer att vara kvar till hösten och hur många som ska börja 
är svårt att förutsäga.  Vilka barn slutar och börjar grundskola under läsåret, till följd av olika 
externa faktorer, exempelvis att man flyttar till ett annat område, eller att man börjar i en 
annan skola, för att där finns flera kamrater. Elever är mycket rörliga, man kan flytta mellan 
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olika skolor inom kommunen utan begränsningar. Dessa delbudgetar räknas fram, summeras 
ihop och framställer årets intäkter för grundskola.  
 
När det gäller personalkalkyler är det personalkostnad som utgör största posten i företagets 
kostnader och i nuläget finns det ca 30 anställda samt en del vikarier. Vid budgetering av 
personalkostnader tas hänsyn till ett förutbestämt antal heltidstjänster per avdelning som 
räknas fram utifrån elevunderlag och behov av speciell personal, exempelvis för barn med 
speciella behov anställs en personlig assistent. I personalkostnader ingår löner, sociala 
avgifter, semester, övriga pensionskostnader, samt kompetensutveckling. Total 
personalkostnad för företaget beräknas med hjälp av kalkyler och slutligen genom summering 
av delbudgetar på samtliga enheter och administration och tagen hänsyn till löneökningar från 
perioden augusti till december varje år.  
 
Kostnadskalkyl utarbetas också för varje avdelning separat och för resultatenhet 
”Gemensamma kostnader”. Till ”Gemensamma kostnader” hänförs de kostnader som gäller 
för hela företaget och är svåra att fördela per respektive avdelning. Kostnadskalkylering 
beräknas med hjälp av; dels information från gångna år och dels från uppskattningar för nästa 
år via fakturaunderlag och olika avtal och förbindelser. Vid kalkylering av kostnader tas 
hänsyn till varje konto per respektive avdelning från BAS- kontoplan som utför övriga 
rörelsekostnader och ligger mellan konto 5000- 6999. Slutligen summeras olika delbudgetar 
och utgör en kostnadsbudget för hela företaget, som framställs med hjälp av en mängd 
kalkyler. 
 
Efter framtagning av intäktskalkyler, personalkalkyler och övriga kostnadskalkyler 
sammanställs en budget per avdelning och slutligen genom summering av samtliga 
avdelningars och administrationens delbudgetar får företaget fram årsbudget, vilken läggs upp 
i SPCS administrationsprogram, ett bokföringsprogram dit all ekonomisk data matas in, med 
uppdelning per resultatenhet och för hela företaget. 
 
Redovisningen i Språkskolan i Umeå ekonomisk förening sker per avdelning för att underlätta 
intern kontroll, och detta uppnås med hjälp av uppföljning av resultatenheternas budgetar med 
utfall som sker månadsvis via preliminära resultatrapporter per resultatenhet samt per hela 
företaget. För att öka medvetenheten från anställdas sida, framställs även förenklade varianter 
av de oftast inträffade övriga kostnaderna, exempelvis förbrukningsmaterial, läromedel, 
livsmedel och annat. Interna rapporter framställs per avdelning och därifrån framkommer 
information på ett mer tydligt sätt, till exempel hur mycket har avdelningen disponerat från 
januari till december och hur mycket som var budgeterat under denna period, samt hur mycket 
som är kvar. Sådana rapporter är enkla hjälpmedel för användning då anställda kan planera 
vardagen lite bättre. Exempelvis under januari köptes förbrukningsmaterial för 2000 kr fast 
det bara fanns 1500 budgeterat, på saldosida står då – 500 kr. För februari månad vet 
avdelningen att de bara har 1000 kr att disponera med hänsyn till deras ”skuld” för januari.  
 
I följande avsnitt går vi igenom varje del av de formella styrmedlen; kalkylering, budgetering 
och redovisning. Vi avbildar nuvarande situation både med hjälp av den ekonomiska 
informationen baserad på utfall under tre senaste åren samt intervjuer med 
avdelningsföreståndarna/rektorn som vi namnger som respondenterna A-D.  Slutligen jämför 
vi nuvarande situation med vår utarbetade teoretiska föreställningsram och drar slutsatser. 
 



Ekonomistyrning i tjänsteföretag, uppdrag friskola 
 

 35 

4.3 Kalkylering  

4.3.1 Nuvarande situation 

 
Vi har redan berättat om befintliga kalkyler som finns på företaget; intäkts, kostnads- och 
personalkostnadskalkyl. Språkskolan i Umeå ekonomisk förening är ett tjänsteföretag där 
personalen är den största kostnaden. Därför läggs vikten på hur stor kostnaden är på 
respektive avdelning. Följande variabler används; månadslön med hänsyn tagen till eventuell 
löneökning, semesterersättning, arbetsgivaravgift, kostnader för pension och försäkring. 
Syftet var att ta fram ett underlag för budgeteringen för nästkommande år.  
 
Intäktskalkylen framställs i samband med budgeteringen. Hur det går till har vi redan 
beskrivit för läsaren. Huvudvariabler i intäktskalkylen är antal barn, ålder och fastställd 
ersättning från kommunen. Dock vill vi påpeka att det är mycket svårt att kalkylera framtida 
intäkter i följd av att barnen slutar på grundskolan, eller avslutar enbart fritids eller fyller år. 
Däremot tas vid kalkyleringen fram elevunderlag och elevålder som ger en mer rättvisande 
bild och under året görs korrigeringar i kalkyler. Budgeten utförs i augusti då elevantalet är 
känt. I praktiken innebär detta att när eleverna fyller år minskas ersättningen med ett antal 
hundra kronor. Detta påverkar det ekonomiska läget då intäkterna sjunker mer än budgeterat. 
För att undvika detta räknas intäkterna om och budgeten korrigeras.  
 
Övriga rörelsekostnader fördelas enligt en fördelningsnyckel. Kostnaderna tas ej enbart ifrån 
föregående års utfall eller fakturor, utan det sker en utvärdering av hur mycket varje avdelning 
lägger på exempelvis städ och renhållning för hyrd lokal. Där tas hänsyn till lokalyta, samt 
hur mycket i genomsnitt avdelningarna har förbrukat under det gångna året delat med totalt 
antal barn på företaget. Där får vi en siffra som jämförs (om det finns möjlighet) med 
kommunernas intäktsberäkningar, och rimlighetsbedömningen. Till sist får vi fram ett belopp 
per elev. I delbudgeten multipliceras detta belopp med antalet inskrivna barn. På ett liknande 
sätt sker kalkylering av rörelsekostnaderna.   

4.3.2 Synpunkter från avdelningsföreståndare 

 
Intervjuande respondenterna har dålig kännedom om de kalkyler som ekonomiavdelningen 
gör. Respondent A svarade att hon har ”ingen aning” om vilka kalkyler som görs på företaget. 
Liknande svar har vi fått från andra respondenter. Respondent B ”antar att företaget gör 
kalkyler men vet inte vilka, för att allt ekonomiarbete utförs på ekonomiavdelningen”. 
Respondent C vet inte exakt om företaget gör kalkyler, men antar att de finns. Respondent D 
påpekar att hon inte har sett några kalkyler överhuvudtaget. 
 
Det framkom under intervjutillfällena att respondenterna skulle vilja veta mer om vilka 
kalkyler som företaget gör och hur de utförs, för att kalkylering enligt intervjuade 
respondenterna ger svaret på den viktiga frågan ”hur stora alla kostnader per respektive intäkt 
ska vara”. Enligt Respondent A bör kalkylerna göras, för att det kan ge bättre uppfattning om 
vad verksamheten kostar, och vad som kan förbättras i verksamheten. För respondent B skulle 
det vara intressant att se personal- och intäktskalkyler. Respondent C anser att kalkyler är bra 
verktyg för att framställa de verkliga kostnader som uppstår på företaget. Respondent D anser 
att kalkyler underlättar budgeteringen och ekonomisk planering på företaget och per 
respektive avdelning.  
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Sitt deltagande i kalkyleringsprocessen beskriver respondenterna som passiv, genom 
inlämning av all ekonomisk information till skolchef.  Respondent B svarar att hon ej deltar i 
kalkyleringen, därför vet hon inte vad som bör förbättras. Respondent C tror att via inlämning 
av löpande ekonomisk information, som vid en senare bearbetning framställer utfallet, deltar 
hon i kalkyleringen för framställning av kostnadskalkyler. När det gäller förbättringar i 
kalkyler har vi inte fått något svar från de andra respondenterna pga. dålig kännedom om 
befintliga kalkyler.  
 
På frågan om hur mycket kostar din avdelning per månad och hur mycket intäkter kommer in 
varje månad svarade respondenterna att de alla har bra kännedom om detta via de interna och 
externa månadsrapporterna per respektive avdelning, vilka presenteras av skolchefen en gång 
per månad.  

4.3.3 Jämförelse med utarbetad föreställningsram, analys och förslag för 
förbättringar 

 
Nuvarande kalkyler på företaget uppfyller syftet att veta hur stora kostnaderna är och är ett 
hjälpmedel vid budgeteringen, däremot svarar de inte mot förväntningarna att ge svaret på 
frågan vad avdelningen kostar per elev och hur stor kostnaden borde vara för att fånga in 
balansen mellan intäkter och kostnader. Det företaget får är en blandning av olika kalkyler 
som inte riktigt ger ett rättvisande bild.  
 
Enligt vårt utarbetade ekonomisystem ska företaget göra för- och efterkalkylering i form av 
påläggskalkyl. Förslagsvis kan vi erbjuda Språkskolan i Umeå ekonomisk förening följande 
arbetsgång: varje avdelning ska framställa kalkyler enligt figuren 6 nedan. Där ska det tas 
hänsyn till alla kostnader som belastar avdelningen. Företaget särredovisar redan ekonomisk 
information per avdelning. Alla personalkostnader och övriga rörelsekostnader ska tas upp 
utifrån gångna årets utfall, vilket ger oss en avdelningskostnad. Vi kan se att avdelningarna 
International Preschool, Vulkanen och Draken har liknande förskoleverksamhet, vilket 
innebär att övriga rörelsekostnader per barn borde vara lika. Till detta ska läggas olika sorter 
av omkostnader som i nuläget redovisas till gemensamma kostnader. Exempel på sådana 
kostnader är administrativa kostnader och övriga företagets kostnader som 
företagsförsäkringar, utställningar, mm, vilket omfattar alla avdelningar.  
 
För en rättvisande bild skall alla kostnader som i nuläget hänförs till ”Gemensamma 
kostnader” fördelas procentuellt lika mellan avdelningarna, eftersom personalkostnaderna 
som är största posten på resultatenheten ”Gemensamma kostnader” i lika utsträckning avser 
administration, ekonomi och övrig personal på alla avdelningar. Med andra ord blir det 25 % 
pålägg på administrativa omkostnader och intäktsomkostnader. Efter summeringen får vi en 
självkostnad för avdelningen.  
 
Utöver detta ska det läggas ett femprocentig vinstpålägg och den slutliga siffran jämförs med 
nuvarande intäkter. I fall självkostnaden överskrider nuvarande intäkter borde det utredas vad 
detta kan bero på och post efter post i kalkyleringen gås igenom för att minska eller eliminera 
de kostnader som påverkar kalkylen negativt. Här ska vi nämna att förskoleverksamhet har 
likartade förutsättningar och kan jämföras mellan avdelningarna; Vulkanen, Draken och 
International preschool.  
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Lön till tjänsteman (lärare, administration) 
+ Lön till kollektivanställda (lokalvårdare) 
+ Övriga kostnader rörliga; lokaler, utrustning, mm 
+ Övriga kostnader fasta; lokaler, utrustning, mm 
+ Lön till vikarier  
= Avdelningskostnad 
+ Intäktsomkostnaderna  
+ Administrativa omkostnader 
= Självkostnad 
+ Eventuellt vinstpålägg 
= Intäkt 
 
 
Figur 6 Kalkylmodell per avdelning, författarnas eget 

4.4 Budgetering  

4.4.1 Nuvarande situation 

 
Huvudsyftet med budgeteringen på Språkskolan i Umeå ekonomisk förening är att planera hur 
verksamheten skall utvecklas under kommande år och att fördela resurser per enheter. 
Företaget har en resultatrapport för hela företaget och även för varje enhet, för att kunna 
fastställa förväntade intäkter och kostnader för verksamheten under ett år.  
 

Budgetuppställande: 

Budgeteringsarbetet utförs en gång per år, vanligtvis börjar budgeteringsarbetet på 
ekonomiavdelningen i november och sträcker sig fram till och med januari. Hittills genomförs 
budgeteringen med hjälp av nedbrytningsmetoden och ingen nyckeltalsanalys har gjorts. 
Ekonomiavdelningen har kännedom om de flesta förutsättningar och får under året ytterligare 
förutsättningar för budgetering från skolchefen. Budgetuppställandet sker med hjälp av olika 
delbudgetar som i sin tur framställs med hjälp av kalkyler. 
 
När det gäller intäkter tas det fram aktuellt antal inskrivna barn och aktuell ålder per 
respektive avdelning. Kostnaderna fördelas på fasta och rörliga. Fasta kostnader budgeteras 
med hänsyn till inflation dvs. pålägg 2 % på nuvarande kostnader, och utifrån aktuella avtal. 
Rörliga kostnader planeras utifrån genomsnitts beräkning för de två senaste årens utfall och 
med tagen hänsyn till nuvarande förutsättningar. Personalkostnaderna utgör den största posten 
i budgeteringen, och beräknas utifrån variabler som de anställdas: månadslön, semesterlön, 
arbetsgivaravgifter, pension och försäkringskostnader. När det gäller budgetering av 
kostnader för vikarier har företaget från år 2007 även börjat budgetera vikarierande personal, i 
form av procentuellt pålägg på ordinarie personaldelbudget. Uppställd budget presenteras till 
avdelningarna och läggs in i ett dator baserat ekonomisystem - SPCS Administration.  
 

Budgetuppföljning: 

Företaget gör på ekonomiavdelningen fortlöpande avstämningar under året och drar ut 
preliminära resultatrapporter per respektive enhet, där budgeterade värden jämförs med 
verkligt utfall. Eventuella avvikelser tas upp och presenteras för avdelningarna av skolchefen i 
syfte att åtgärda avvikelser eller ta hänsyn till dem i framtiden. På slutet av räkenskapsåret 
utförs en mer omfattande budgetuppföljning mellan ekonomiavdelningen och skolchef. Denna 
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presenteras separat för respektive avdelningar för att kunna åtgärda eventuella avvikelser för 
avdelningarna och ge ekonomiavdelningen underlag för nya kommande budgetar.  
 

Budgetanalys: 

Skolchef och ekonomikontoret analyserar skillnaderna mellan utfall och budgeterat värde 
månadsvis och varje år och försöker hitta svaret på varför avvikelserna uppstod och hur 
företaget ska undvika dem nästa år. Årets resultat har hittills varit varierande, och företagen 
drar slutsatsen att kostnaderna överskrider intäkterna i följd av minskade barnantal på skolan, 
och ökade personalkostnader.  

4.4.2 Synpunkter från avdelningsföreståndare 

 
Under intervjutillfällena har framkommit att respondenterna har olika grad av kännedom för 
hur budgeteringen på företaget går till och hur utgifterna budgeteras. Respondent A har svarat 
att hon inte vet hur budgetering går till, därför att budgeteringsarbete sköts på 
ekonomiavdelningen. Respondenten B ”vet på ett ungefär” hur budgeteringen går till, till följd 
av eget intresse, men har aldrig själv deltagit i processen. Budgeten görs på 
ekonomiavdelningen, enligt respondenter, där budgeteras utgifterna. Avdelningschefen gör en 
stor beställning av material per termin, utifrån pedagogiska önskemål inför nästkommande 
period. Respondent C tror att budgeteringen görs på så sätt, att vid framställande av budgeten 
använder ekonomiavdelningen sig av föregående års utfall och lägger till ändrade 
förutsättningar när det gäller intäkter eller kostnader. Enligt respondenten görs budgeten av 
skolchef. Respondent D vet på ett ungefär hur budgeteringen går till och antar att detta 
baseras på förra årets utfall, som analyseras och till detta tas hänsyn till nya förutsättningar i 
siffror och utifrån detta görs rimlig bedömning som ligger till grund till budgeten. Budgeten 
sköter skolchef tillsammans med ekonomiavdelningen. Ingen av intervjuade respondenter 
kunde ge ett tydligt svar utan allt byggdes på respondenternas ”antagande”. 
 
Avdelningsföreståndarna inser hur viktigt det är med budgeteringen, då avdelningarna 
använder det som redskap vid planering av verksamheten månadsvis, terminsvis och när det 
gäller större investeringar även årsvis.  

 
Enligt respondent A sker planering av resurser för nästkommande period i samband med 
beräkning av elevunderlag inför HT respektive VT, utifrån detta beräknas antal 
undervisningstimmar och behov av personalen. Respondenterna B, C och D planerar resurser 
för nästkommande period på ett likartat sätt terminsvis, då på planeringsdagen två gånger om 
året tas fram aktiviteter som kommer att genomföras under perioden. Avdelningarna gör 
inventeringen av material och inventarier, där framgår vilket material som saknas. Det läggs 
till en inköpslista. Respondenten C tillämpar dock i samband med planeringen två begrepp; 
”önskelista” och ”behovlista”. Det första som köps in är material från ”behovlista”, och om 
resurserna finns kvar utifrån budgeterat underlag, och beräknade kostnader, köps material in 
från ”önskelista”.  
 
Enligt alla respondenterna bör företaget göra en budget. Enligt respondent A är budgeten bra 
för att kunna ha kontroll på utgifterna. Respondent C anser att det är bra med budget, då kan 
man planera arbetet utifrån de förutsättningar som företaget har, dvs. att man kan uppskatta 
intäkter och påverka de rörliga kostnaderna. Respondent D poängterar att budgeten ger en 
övergripande bild av hur avdelningen ska gå till. Med hjälp av detta har avdelningen kontroll 
på hur mycket resurser de kan tillhandahålla och detta ger ett större ansvar för pengarna, trots 
att avdelningen hanterar pengar i form av fakturor. 
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Nuvarande budget per avdelning anses vara mer eller mindre tillfredställande och främsta 
synpunkten är att avdelningarna vill ha mera pengar att disponera till rörliga huvudkostnader 
som förbrukningsinventarier och material. Respondent B tycker att budgeten ser rimlig ut men 
tilläger att det skulle vara bra om de kunde få mera pengar att röra sig med. Respondent D har 
önskemål om att få mera pengar till avdelningen för inköp av exempelvis material och 
inventarier, men samtidigt förstår hon att intäkterna inte kan ökas, därför försöker 
avdelningen tänka ekonomiskt och enligt respondenten C är det är inte så mycket att göra 
utom att agera kostnadsmedvetet och räkna ”varje öre”. 
 

Utifrån intervjuerna fick vi fram att intervjuade respondenterna deltar passivt i 
budgeteringsprocessen. Sitt deltagande i budgeteringen beskriver respondent C som ”passiv 
genom inlämning av ekonomisk information och ändrade förutsättningar”.  
 
Däremot sker budgetuppföljning månadsvis, terminsvis och årsvis. Uppföljning av resultatet 
sker på samma sätt i alla avdelningar och sker vid flera tillfällen under året. Där sker analys 
av verkligt utfall mot budgeterat värde och eventuella avvikelser diskuteras och det framställs 
en åtgärdsplan. Varje vecka har skolchefen fastställd tid för varje avdelning. All personal från 
avdelningen inklusive respondenter har träff där skolchefen informerar om utfall under 
perioden och presenterar månadsrapporterna. Därefter diskuteras månadsutfall med 
medarbetarna och alla poster som avviker från budgeten tas fram och letas fram en förklaring 
till avvikelserna och det framställs eventuell åtgärdsplan. Om kostnaderna inte går att åtgärda 
till följd av olika förutsättningar, till exempel att livsmedelsleverantörer höjt priser på sina 
varor, eller att elever slutar meddelas ändringar till skolchef. Enligt respondent C, 
avvikelserna som uppstod under period, åtgärdas redan nästkommande månad. Kostnaderna 
som är svåra att påverka, som t ex vikariekostnad i fall någon är sjuk försöker man åtgärda så 
att avdelningen ställer upp för varandra och gör om schemat på så sätt att det ska inte behövas 
tas in fler vikarier.  

4.4.3 Jämförelse med utarbetad föreställningsram, analys och förslag för 
förbättringar 

 
För Språkskolan i Umeå ekonomisk förening är huvudsyftet med budgetering planering av 
verksamheten för nästkommande period. Företaget ska göra en resultatbudget som beskriver 
de förväntade intäkterna och kostnaderna för verksamheten under en framtida period, för att 
kunna prognostisera verksamhetens framtid.  Språkskolan i Umeå ekonomisk förening ska 
även göra en likviditetsbudget för att bedöma framtida kassaflöde, och företagets förmåga att 
betala personalkostnader, den största posten i budgeteringen, och övriga utgifter för att kunna 
bedriva verksamheten. Balansbudgeten är en sammanställning av resultatbudget och 
likviditetsbudget och ett praktiskt redskap för ledningen för att planera framtida investeringar. 
Alla dessa budgetar byggs på ett antal delbudgetar. I nuläget har Språkskolan i Umeå 
ekonomisk förening redan likviditetsbudget, men saknar resultatbudget och balansbudget på 
grund av att ingen har tänkt på det tidigare.  
 
Vid framställande av budget används följande steg enligt våra teoretiska föreställningsramar; 
budgetsutformning, budgetuppställande, budgetuppföljning och budgetanalys. Vi ska gå 
igenom varje steg där ska vi ge rekommendationer och peka på eventuella brister.  
 
Budgetsutformning  
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Det saknas i Språkskolans budgeteringsarbete och vi vill uppmuntra företaget att göra det i 
enlighet med vår utarbetade teoretisk föreställningsram, dvs. att utföra den nulägesanalys som 
anses vara grund för budgeteringsarbetet. För detta krävs att verksamhetens utfall för de 
senaste tre åren tas fram, för att kunna räkna fram olika nyckeltal som sedan kan jämföras 
med likartad verksamhet exempelvis på sina egna avdelningar. Följande nyckeltal ska 
beräknas för hela verksamheten och per avdelning, för att Språkskolan i Umeå ekonomisk 
förening ska få bättre uppfattning om hur verksamheten har gått till; likviditet, resultat efter 
finansnetto/person, personalkostnad relaterad till omsättningen, soliditet.  De viktigaste 
nyckeltalen i en sådan typ av verksamhet är arbetskraftskostnad och resultat per anställd om 
företaget vill underlätta styrning av olika delar organisationen. Dessa nyckeltal ger underlag 
för beslutfattandet och via analys av orsaker till förändringar av nyckeltal blir 
ekonomistyrningen mer effektiv. 
 

Budgetuppställande: 
 
Ekonomiavdelning har gjort budget enligt nedbrytningsmetoden, och budgeteringsarbetet 
påbörjades i god tid. Språkskolan i Umeå ekonomisk förening borde budgetera enligt iterativa 
metoden som är uppbyggd på samarbete mellan avdelningarna och ekonomikontoret. Det kan 
ge positiv effekt i form av att avdelningarna via sitt deltagande ska få större förståelse för 
verksamheten, samt att ledningen ska få bättre förståelse för vilka behov avdelningarna har 
och de anställdas tänkesätt.   
 

Budgetuppföljning och Budgetanalys: 

 
När det gäller budgetuppföljning finns det inte så mycket att tillägga, för att budgeten följs 
upp månadsvis, terminsvis och årsvis. Detta framkommer även från intervjuer med 
avdelningsföreståndarna och tyder på att företaget gör löpande avstämningar och reder ut 
uppkomna avvikelser. Budgeten fungerar redan på företaget som styrsinstrument och har 
positiv inverkan hos avdelningsföreståndarna. Det som ska göras på företaget enligt teoretiska 
utgångspunkter är att avstämningar görs fortlöpande under året, där budgeterade värden 
jämförs med verkligt utfall, och i slutet av räkenskapsåret ska utföras mer omfattande 
budgetuppföljning. Budgetuppföljningen ska koncentrera sig på resultatet för hela företaget 
och per respektive avdelning och reda ut vad som har gått bra eller dåligt för att lära av de 
misstag som har begåtts. Budgetuppföljningen ger ett underlag för nya kommande budgetar 
och sätter igång tankar på vad som bör göras i verksamheten för att kunna förbättra.  
 
Vid budgetanalys analyseras skillnaderna mellan utfall och budgeterat värde, och listar ut 
varför avvikelserna uppstod.  Är det något som borde åtgärdas? Vad som har hänt som gör att 
intäkterna är mindre än budgeterat och hur kan vi påverka detta? I en mindre verksamhet kan 
dessa frågeställningar med rätt åtgärd spela stor roll i form av ökade intäkter och mer 
genomtänkta kostnader.  
 

4.5 Redovisning   

4.5.1 Nuvarande situation 

 

Transaktionsplan: 

All underlag samlas från avdelningarna löpande. En gång per vecka träffar skolchef varje 
avdelning för planering av löpande aktiviteter. Avdelningsföreståndarna har befogenhet att 
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beställa livsmedel och det material de behöver i verksamheten.  Avdelningsföreståndarna 
samlar in löpande underlag i form av fakturor för de inköpta varorna, tids- och 
frånvarorapporteringen för personal, och övrigt ekonomiskt underlag, och överlämnar detta 
till skolchefen, där granskas informationen och lämnas in på ekonomiavdelning för bokföring. 
Ekonomiavdelning i sin tur går igenom varje underlag och bokför det löpande. Exempelvis 
inkomna fakturor bokförs efter faktureringsdatum. Underlaget med utgifter/kostnader som 
tillhör ej någon avdelning hänförs till resultatenheten ”Gemensamma kostnader” för att då är 
det förmodligen hela verksamheten som avses.  
 

Kodplan:  

Företaget använder BAS- kontoplan 2003 för redovisningen. För att kunna särskilja kostnader 
som tillhör till de olika enheter, skapades fem resultatenheter, som vi har nämnt tidigare; 
”Gemensamma kostnader”, ”Skolan”, ”International Preschool”, och så vidare för respektive 
avdelning. Exempelvis kommer en faktura som avser inköp av kontorsmaterial då hamnar den 
på konto 6110 och bokföringen förs in i ”Gemensamma kostnader”, som innebär att 
ekonomiavdelningen bland annat har denna kostnad. Varje avdelning markerar på ett eller 
annat sätt att kostnaderna tillhör dem, i övriga fall görs en utredning.   
 

Lagringsplan: 

Språkskolan i Umeå bedrivs som ekonomisk förening och är bokföringsskyldig därför följer 
bokföringslagen i sin redovisning. Årsredovisning sker i enlighet med årsredovisningslag 
(1995:1554), och företaget tillämpar även bokföringsnämndens rekommendationer som 
BFNAR 2000:6 vägledning verifikationer, BFNAR 2001:2 löpande bokföring och 
redovisning av anläggningsregister BFNAR 2003:1, mm. Årsredovisningen finns tillgänglig 
på ekonomiavdelningen och de anställda kan vid intresse få del av den. 
 

Rapportplan: 

Språkskolan i Umeå ekonomisk förening använder sig av olika ekonomiska program för 
redovisning av den löpande informationen och löner så som SPCS lön, och SPCS 
Administration. Sjukfrånvarorapporteringen skickas in kvartalsvis till KFO 
(Arbetsgivarföreningen som ger service till kooperativa företag, ideella organisationer och 
folkrörelser) för statistiken, utifrån underlag som dras ut från SPCS löneprogram. 
Ekonomiavdelning gör löpande avstämningar varje månad och drar ut en preliminär 
resultatrapport för varje kostnadsställe för hela företaget. Utfallet jämförs med budgeterat 
värde, som är inlagd i systemet per respektive enhet, och eventuella avvikelser utvärderas. 
Dessa rapporter presenteras till avdelningarna vid nästkommande veckomöte för utvärdering 
av utfall mot budget. Varje år utförs omfattande bokslutsarbete som resulterar i 
Resultatrapporten där alla utförda händelser i företaget under ett år framgår. Resultatrapporten 
visar skillnaden mellan intäkter och kostnader. Balansrapporten visar en sammanställning av 
alla tillgångar skulder och eget kapital som finns i företaget i slutet av året den 31.12. För att 
underlätta arbetet använder ekonomiavdelning en likviditetsrapport som visar in- och 
utbetalningar av likvida medel på företaget under ett år. Denna tas fram via SPCS 
administration, utan att ta hänsyn till bokslutsdispositioner, dvs. alla bokslutsdispositioner 
bokförs vid bokslutstillfället och eventuella omföringar görs i slutet av året i samband med 
bokslutsarbetet.  
 
För att underlätta förståelsen för ekonomiska rapporter, exempelvis resultatrapporten, 
förenklar ekonomiavdelningen dem, genom att utarbeta ”en förenklad” variant av rapportering 
av kostnaderna för internt bruk, där presenteras enbart rörliga och de ofta förekommande 
kostnader som avdelningarna kan påverka. När det gäller resultatenheten ”Gemensamma 
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kostnader” samlas in all gemensam information. Dessa kostnader fördelas inte på 
avdelningarna. Intäkterna som kommer in på denna resultatenhet är internomföringar av 
bidragsmedel, som minskar intäkterna från respektive avdelning med hänsyn till antalet 
elever. Detta görs för att det underlättar arbetet för ekonomiavdelningen samtidigt som 
företagsledningen enkelt kan identifiera kostnader som tillkommer.  
 
Resultat och Balansrapporterna görs efter de mallar som finns i ekonomisystemet SPCS 
Administration vilket underlättar arbetet. Då kan man ta fram olika sorter av resultatrapporter 
som används för internt bruk, exempelvis resultatrapporter per avdelning, där kan man också 
välja period, och ta fram kontosammanställningar per avdelning och för hela företaget.  
 
Från resultatrapporten framkommer förbrukat belopp, budgeterat värde och ackumulerat 
resultat, utifrån denna dras slutsatser om avdelningen överskred sin budget eller inte. Ifall 
personalkostnaderna under den gångna månaden överskrider budgeterat värde, presenteras 
statistiken för avdelningsföreståndarna samt rektorn. Även redovisningen av övertid/mertid 
kontrolleras månadsvis, då tas det upp och jämförs med antalet som arbetar övertid och 
utnyttjandet av vikariaten. För kompetensutveckling avsätts ett belopp per anställd som avser 
innevarande kalenderår. Varje avdelning har utarbetat en timplan utifrån vilken görs 
bedömningar för skolchefen om nyanställningar.  

4.5.2 Synpunkter från avdelningsföreståndare 

 

Transaktionsplan: 

Vid genomförandet av intervjuer har det framkommit att på alla avdelningarna finns redan 
utarbetade rutiner för redovisning av olika transaktioner. Barnantalet som är underlag för 
intäktsberäkningen redovisas direkt från förskoleföreståndarna till kommunen en gång per 
månad. Elevantal och fritidsbarn redovisas av rektorn två gånger om året, på hösten och på 
våren, direkt till kommunen. Därefter skickar kommunen intäktsunderlag som hamnar hos 
ekonomiavdelningen för kontroll och bokföring.  
 
Avdelningsföreståndarna lämnar allt ekonomiskt underlag till ekonomiavdelningen veckovis. 
Enligt respondent A kontrolleras inkommande följesedlar mot mottagna varor, exempelvis 
förbrukningsmaterial, livsmedel, och inkommande fakturor lämnas först till skolchef för attest 
och sedan överlämnas det till ekonomiavdelningen. Respondent B berättar att eventuella 
utlägg ur handkassa sker mot uppvisande av kvitto eller rekvisition. För att ekonomiavdelning 
ska kunna hänföra kostnad på rätt resultatenhet noteras det manuellt på allt ekonomisk 
underlag som en notering exempelvis ”Skolan”. När det gäller personalkostnader för löpande 
löneberäkningar är avdelningsföreståndarna/rektor ansvariga för att lämna in redovisning av 
arbetstid för vikarierande personal samt ordinarie anställdas frånvaro till 
ekonomiavdelningen. 
 

Kodplan / BAS- kontoplan: 

Utifrån intervjuer med avdelningsföreståndarna har det kommit fram att respondenterna vet 
att all inlämnad information bearbetas på något sätt och resulteras i månadsrapporterna, men 
hur det går till i detaljer till eller vad BAS - kontoplanen är för något, vet 
avdelningsföreståndarna inte. Respondent A har ”ingen aning” om vad BAS- kontoplan är för 
något.  
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Lagringsplan: 

De intervjuade respondenterna kunde heller inte svara på frågan om hur länge och på vilket 
sätt den löpande bokföringen ska föras och vilka rekommendationer som ska tillämpas, 
däremot ingår det i deras ansvarsområde att se till att inkommande underlag är fullständiga 
och i god tid lämnas till ekonomikontoret. Respondent C vet vad Årsredovisningen är för 
något men hur det ska framställas eller hur den löpande bokföringen bör ske vet hon inte.  
 

Rapportplan: 

Varje månad presenteras interna rapporter av ekonomiavdelningen så som 
likviditetsrapport/preliminär resultatrapport och enklare kontosammanställning för 
avdelningar. En gång per termin får avdelningarna resultatrapport om det ekonomiska läget 
under halvårsperioden. Syftet med sådana rapporter är att följa upp periodens kostnader och 
intäkter per avdelning, samt att vara underlag för planeringen av verksamheten.  
 
Respondent B berättar att skolchef en gång per månad presenterar avdelningens extern rapport 
- Resultaträkning samt en enklare uppställning av kontona som används mest – intern rapport. 
Den enklare varianten av intern rapport används mest för att arbetslagen ska öka sin 
kostnadsmedvetenhet. Rapporterna utformas på ett enklare sätt i form av Exceltabell med 
angivna huvudkonton, budgeterat värde, och ackumulerat utfall som speglar enbart 
påverkbara rörliga största kostnadsposter på avdelningen. Enligt respondent A har hon inte 
stor nytta av externa ekonomiska rapporter på företaget för att ”för många siffror ger inte 
någon bild”. Däremot tycker hon att hon får mera information av interna månadsrapporter 
som speglar kostnader på avdelningen i form av Exceltabell med angivna huvudkonton, 
budgeterat värde, och ackumulerat utfall. Dessa rapporter är mycket uppskattade, då 
avdelningen får veta hur mycket de kan disponera för inköp exempelvis av material, och i fall 
överskrider budgeterat värde, korrigeras inköp på nästkommande månad.  Dock borde 
utformning av denna rapport förenklas något. Däremot förstår respondent C innehållet i dessa 
rapporter och anser inte att de är svår begripliga. De anses vara till nytta och ge en 
övergripande bild av avdelningens ekonomi. Respondent D anser att rapporter utgör en viktig 
del av avdelningens vardagliga arbete, då arbetslagen känner sitt inflytande över situationen 
på avdelningen.  
 
Personalkostnaden är den största posten, därför tas varje månad extra hänsyn till preliminär 
resultatrapport under rubriken personalkostnader, där följer man upp sjukfrånvaro och 
vikariekostnad.  

4.5.3 Jämförelse med utarbetad föreställningsram, analys och förslag för 
förbättringar 

 

Transaktionsplan: 

Efter granskning av företagets ekonomiska redovisning kan vi konstatera att i överlag följs 
transaktionsplanen av Språkskolan i Umeå ekonomisk förening enligt vår utarbetade 
teoretiska föreställningsram. Det finns väldefinierade rekommendationer om vilka 
transaktioner som ska redovisas, hur, när och var transaktionen ska registreras. Det finns även 
ett internt ”arbetsschema” på ekonomiavdelningen för olika sorter av aktiviteter, exempelvis i 
november och december är det budgeteringsarbete, i januari framställande av 
kontrolluppgifter och bokslutsarbete mm. Varje månad framställer ekonomiavdelning till 
skolchefen olika rapporter för hela verksamheten och per respektive avdelning.  
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Kodplan/BAS- kontoplan: 

Företaget använder sig redan av en generell plan för systematisering och kontering av 
affärshändelser som uppstår på företaget med hjälp av BAS- kontoplan som är anpassad för 
både intern och extern bruk. När det gäller personalredovisning kostnadsförs tjänstemäns och 
kollektivanställdas löner separat på olika konto. Det som vi tycker vore bra att tillämpa är att 
hänföra vikariekostnad på ett separat konto för att kunna se vikariekostnad även i siffror, för 
att i nuläget hänförs alla vikariekostnad till avdelningen men belastar ordinarie anställdas 
konto 7210 lön tjänstemän. Förslagsvis kan vi tipsa företaget att skapa underkonto 7219 
vikarie tjänstemän och dit hänföra löner till vikarie. Språkskolans BAS- kontoplan är redan 
anpassad efter verksamhetens behov och olika avdelningar fördelas på olika avdelningar med 
hjälp av resultatenheter.  
 

Lagringsplan: 

När det gäller lagringsplan tillämpar företaget redan olika rekommendationer och uppfyller 
med detta våra utarbetade teoretiska föreställningsramar.  
 
Rapportplan: 

Språkskolan i Umeå ekonomisk förening tillämpar i nuläget olika rapporter som 
Resultatrapport och Balansrapport vid upprättande av årsbokslut. Likviditetsrapport upprättas 
varje månad per respektive avdelningen och på hela företaget. Dock får avdelningarna enbart 
likviditetsrapporter på sin verksamhet och har inte någon kännedom om hur de andra 
avdelningarna ligger till. Styrelsemedlemmar som även är anställda i företaget tar en del av 
årliga årsredovisningar i samband med avslutade bokslutsarbete och styrelsemötena. Det som 
vore bra tycker vi är att alla anställda ska vara med på ett sådant möte då årets resultat 
presenteras per avdelning och för hela företaget. Detta kan leda till positivt resultat genom att 
medarbetarna känner sig delaktiga i årets resultat och via gemensam planering av nästa år ska 
sträva efter vissa bättre resultat.  
När det gäller intern redovisning finns det redan en del av utarbetade interna rapporter och 
rutiner. Även baskontoplanen är anpassad efter avdelningarnas behov på så sätt att 
externredovisningen fortfarande är jämförbar med andra likartade verksamheter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ekonomistyrning i tjänsteföretag, uppdrag friskola 
 

 45 

5 Slutdiskussion 
 

I detta kapitel presenterar vi slutliga reflektioner över vårt arbete i sin helhet. Här ger vi även 

förslag på eventuell framtida forskning. 

 
Språkskolan i Umeå ekonomisk förening har redan en typ av ekonomisystem, som består av 
samma delar som vi har tagit fram. Vi har dock noterat att vissa delar av ekonomisystemet 
borde förbättras. Företaget bör tänka på strategisk styrning, Språkskolan i Umeå ekonomisk 
förening måste ha väldefinierade verksamhetsplaner för företaget på kort och lång sikt, som 
ska följas upp terminsvis, årsvis, mm. För detta krävs att företaget ska ha tydliga riktlinjer för 
vart Språkskolan i Umeå ekonomisk förening vill komma, vilka intäkter de förväntar sig, osv. 
Verksamhetsplanering under kortare tidsperspektiv finns redan på företaget men denna borde 
ses om och förbättras. Här vill vi påpeka att budgeteringen bör göras enligt iterativa metoden 
för att kunna fånga upp både föreståndarnas idéer kring verksamheten per avdelning och 
ledningens förutsättningar. När det gäller organisering och planering av dagliga aktiviteter 
fungerar avdelningarna enligt utarbetade rutiner.  
 
Språkskolan i Umeå ekonomisk förening är ett tjänsteföretag, där lärartätheten är hög, vilket 
medför höga personalkostnader. Ett effektivt utnyttjande av personalresurser ställer särskilda 
krav på planering och uppföljning av verksamheten. I nuläget kan underskottet förklaras som 
förhöjda personalkostnader, därför ska resultatansvaret vara centralt i hela företaget och 
avdelningarna ska ha kostnadsansvar när det gäller hushållning av resurser och intäktsansvar 
som resulteras i ökade antal elever.  
 
Under arbetets gång har vi jämfört vårt utarbetade teoretiska ekonomisystem med det 
nuvarande. Detta har vi uppnått med hjälp av den teoretiska utgångspunkten vilken vi har 
använt som en norm. Det finns vissa punkter som borde åtgärdas när det gäller exempelvis 
kalkylering, då företaget har en dålig uppfattning om hur mycket ett barn kostar i förhållande 
till lärarkostnader och övriga rörelsekostnader. Tidigare försök har gjorts men inte slutförts. 
Det finns olika sorters kalkylering till exempel personalkalkylering och intäktskalkylering, 
som används i budgeteringen, däremot skulle vara intressant att detaljerat veta hur många 
elever som krävs per lärare för att kunna täcka även avdelningens rörelsekostnader. Antalet 
pedagogisk personal räknades fram vid uppstarten av verksamheten utifrån olika läroplaner, 
detta har däremot ej provats ekonomiskt. Ett förslag på förbättring är att gå igenom företagets 
självkostnadskalkyl och kontrollera om denna stämmer överens med verkligheten. En annan 
sak som påverkar resultatet för avdelningarna är vikarie- och frånvarokostnader, vilka är 
påverkbara. Dock ska vi notera att vissa avdelningar har lyckats skära ner på vikariekostnader 
med hjälp av bra fungerande avdelningsstämning och samarbetsförmåga. Detta tyder på att 
det inte enbart formella styrmedel som påverkar företagets resultat utan också de andra 
faktorerna. Sjunkande intäkter beror inte på ekonomiavdelningen utan på att barnen slutat i 
följd av olika förutsättningar, exempelvis flytt till annan ort eller familjsituation. 
Expanderingsplaner finns på företaget framför allt med syfte att flytta till större lokaler för att 
just lokalsituationen är den största orsaken till det minskade elevantalet, Detta kan påverkas 
med ett effektivt ekonomisystem och en sträng budget. Större lokaler kan ge möjlighet till 
uppstart av en till avdelning, då två avdelningar med likartad verksamhet kan ge goda resultat 
så som Vulkanen och Draken. När det gäller ekonomisystemets delar ska budgeteringen ses 
om och utformas i enlighet med vår utarbetade föreställningsram, och den iterativa metoden 
ska tillämpas. När det gäller redovisningen finns det inte så mycket att tillägga eftersom 
företaget redan använder sig av de redskap som vi har framställt i vårt teorikapitel.  
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Vi tror att Språkskolans ekonomi kan förbättras något om företaget tar hänsyn till våra 
förslag, men vi kan inte garantera att bättre ekonomiskt resultat enbart utifrån 
ekonomistyrningen, även andra faktorer spelar en stor roll i detta sammanhang. Några 
exempel är avdelningsklimat, samarbetsförmåga mellan friskolor och olika myndigheter, 
belöningssystem och annat. Som förslag på vidare forskning kan vi nämna problemställningar 
som; hur påverkas mindre friskolor ekonomiskt av dåligt samarbete från statliga myndigheter, 
eller att forska vidare på styrmedel i riktning mot organisationsstruktur och mindre 
formaliserad styrning. Det vore intressant att se hur dessa hjälpmedel kan påverka 
ekonomistyrningen på en liten friskola.  

6 Kvalitetsdiskussion 
 

I detta sista uppsatskapitel ska vi granska och kritisera vårt arbete vilket leder till en 

diskussion kring kvaliteten på uppsatsen.  

 
Att använda rätt metod vid insamling av data i vetenskaplig studie är mycket viktigt för att 
studie ska anses trovärdig och användbar. Vid insamling av sekundär data har vi uppnått en 
vis grad av teoretisk mättnad när det gäller generella frågor kring ekonomisystemets 
uppbyggnad då under vår litteratursökning och bearbetning kom vi tillbaka till samma källor 
och forskningsstudie. Däremot fanns det färre matchningar kring ekonomisystem i 
tjänsteföretag och inget alls om ekonomistyrning i friskolor. Vi är medvetna om att denna 
information kunde finnas på olika språk men vi har avgränsat oss till svensk litteratur. Vi 
accepterar att det kan finnas ytterligare infallsvinklar kring ämnet, men vi tror att vår 
insamlade teoretiska referensram inte enbart är relevant utan också praktisk användbar för de 
mindre förskolornas ekonomistyrning. 
 
Vid insamling av primärdata anser vi att vi har fått ett tillförlitligt resultat då vi har använt oss 
ekonomisk information under de tre senaste åren. Dock reserverar vi oss av att det kan finnas 
faktorer som på ett eller annat sätt kan påverka kvaliteten. En första faktor är att en av 
medförfattare känner till verksamheten sedan tidigare och detta kan leda till att objektiviteten 
kan ifrågasättas i viss grad. Vi har strävat efter att genomföra arbetet på en så objektiv sätt 
som möjligt utan att blanda in våra egna värderingar.     
 
Den andra faktor som vi kan tänka oss kan påverka uppsatsens kvalitet är att de intervjuade 
respondenterna gav oss en bild av verkligheten som inte riktigt stämmer överens med 
verkligheten. Exempelvis kan detta vara till följd av att avdelningsföreståndarna har 
missförstått frågor. Detta har vi reserverat oss för och inför intervjuerna har vi i god tid delat 
ut en förenklat frågeformulär till avdelningsföreståndarna, där vi bland annat talade om att 
intervjuer är frivilliga och helt anonyma. Den sistnämnda höjde validiteten i vårt arbete då 
respondenterna har fått tala fritt.  
 
Studien är utformad för just Språkskolan i Umeå ekonomisk förening, där vi försökte få svaret 
på ett problem ”hur bör ett system för ekonomistyrning utformas för att bidra till att 
Språkskolans styrning och ekonomiska resultat förbättras”. Trots att vi har studerat enbart en 
friskola, anser vi att vår studie kan ha en viss överförbarhet till andra friskolor med liknande 
förutsättningar. Vi hoppas och tror att vårt arbete även kommer till praktisk användning, och 
väcker diskussioner kring ekonomistyrningen i friskolor.   
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Bilaga 1 Intervju guide ”Ekonomistyrning i tjänsteföretag, uppdrag 
friskola” 
Vi har tänkt oss dessa frågor till vår intervju guide. Den upplysningen som vi kommer att få 

via sådana frågor ger oss kompletterande information om hur ekonomistyrningen ser ut 

utifrån avdelningschefernas vardag.  

 
Del 1 Allmänna frågor om företaget 

1. Vilka mål har företaget?  
2. Vilka ekonomiska mål har företaget? 
3. Hur bidrar du för att uppnå dessa ekonomiska mål? 
4. Hur är det ekonomiska läget på din avdelning?  
5. Varför ser det ut som det gör? 

 
Del 2 Redovisning  

6. Vad vet du om hur redovisningen går till?  
7. Hur rapporteras information till redovisningen?  
8. Hur redovisar du de kostnader som uppstår i din avdelning, dvs. finns Vilka rutiner 

finns för redovisning av kostnader? 
9. Får du tillgång till företagets ekonomiska rapporter? 
10. Hur får du tillgång till företagets ekonomiska rapporter? 
11. Vilka rapporter används? Hur använder ni dem? 
12. Förstår du innehållet i dessa rapporter? Vilka problem upplever du? 
13. Vilken nytta har dessa rapporter för din avdelning? 
14. Vet du vad Bas kontoplanen är för något? I vilken sammanhang använder du den? 
 

Del 3 Kalkylering 
15. Gör företaget kalkyler? Vilka?   
16. Bör företaget göra kalkyler? Varför?  
17. Vem gör kalkyler?  
18. Hur deltar du i kalkyleringen? 
19. Har du någon uppfattning om kalkyler som görs på företaget? 
20. Vad bör förbättras i kalkylering?  
21. Vet du hur mycket kostar din avdelning per månad?  
22. Vet du hur mycket intäkter kommer in på din avdelning varje månad?  
23. Vilka kalkyler finns i företaget? Har du tillgång till dem? 

Del 4 Budgetering  
24. Vet du hur budgeteringen går till?  
25. Vem gör budget?  
26. Hur planerar du resurser som behövs för nästkommande period? 
27. Bör företaget göra budget? Varför? 
28. Är nuvarande budgeten tillfredställande? 
29. Vad bör förbättras?  
30. Hur budgeteras utgifterna? 
31. Hur deltar du i budgeteringsprocessen?  
32. Hur följs upp resultatet? och vilka deltar? Sker det månadsvis, terminsvis eller årsvis? 
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Bilaga 2 Uträkning av pålägg  
 

1. AO – pålägg är samtliga administrativa omkostnader som tillkommer och räknas fram 
enligt följande: 

 
AO – pålägg =  Administrativa omkostnader    
                              Projektkostnad 
 
 

2. FO – pålägg är försäljningsomkostnader. och räknas fram enligt följande: 
 
FO – pålägg  =   Försäljnings omkostnader  
                                    Projektkostnad 
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Bilaga 3 Uträkning av nyckeltal 
 
Kassalikvidet  =   Omsättningstillgångar –Varulager 

                                       Kortfristiga skulder 
 
Balanslikviditet   =        Omsättningstillgångar  
                                             Kortfristiga skulder 
 

Likviditet – ”visar företagets förmåga att betala sina skulder i det takt de förfaller till 
betalning”72. Brist i likviditet kan leda även till bankrutt. Nyckeltal beräknas som relation 
mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder.  
 
Rörelsekapital = Omsättningstillgångar - Kortfristiga skulder 

Soliditet – analys av företagets långsiktiga betalningsförmåga för att överleva 
resultatnedgångar. ”Det mäter andel beskattat eget kapital i förhållande till totalt kapital”73  
 
Soliditet   =            Eget Kapital  
                     Skulder + Eget Kapital 
 

Lönsamhet eller räntabilitet – Lönsamheten kan mätas på olika sätt. Det mest förekommande 
lönsamhetsmått är räntabilitet på Eget Kapital, som ger övergripande bild över verksamhet ur 
styrelsens/aktieägarnas perspektiv och visar hur bra företaget har lyckats med 
investerings/finansieringsstrategier. Detta mått kan jämföras med det krav på avkastning som 
aktieägarna har ställt på den investerade kapitalet: 74

 

 

Räntabilitet på Eget Kapital  =  Res-t efter finans. intäkter och kostnader 
                                                              Genomsnittligt Eget Kapital (E K)  
 

Genomsnittlig Eget Kapital = (IB EK + UB E K) / 2  

IB – Ingående Balans 
UB – Utgående balans  
 

Räntabilitet på Total Kapital  =  Res-t efter finans. Poster + Räntekostnader      
                                                                    Genomsnittligt Total Kapital 
 

Arbetskraftskostnad i % = Arbetskraftskostnad * 100 % 
                                                    Omsättning  
 
Resultat per anställd = Resultat efter avskrivningar  
                                         Antalet årsanställda 
 

 

                                                 
72 Hallgren Ö, Finansiell strategi och styrning 8 upplaga (2002), Landskrona Ekonomisk Förlag, s 49  
73 Nilsson H, Isaksson A, Företagsvärdering med fundamental analys (2002) s 153 
74 Nilsson H, Isaksson A, Företagsvärdering med fundamental analys (2002) s 138 
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Bilaga 4 Budgeteringsmetoder:  
 

- Uppbyggnadsmetod 75 

 

 

 
 Företags-                                                                                                        Budget- 
ledning                                                                                                           förslag 
                                 Förutsättningar                    Sammanställande             
Budgetchef 
 
                                 Anvisningar  
                                                                              Delbudgetförslag  
 

Budgeterare  
 

                              Budgetuppställande  
 

 

 

 

- Nedbrytningsmetod 76 

 

 

 
Företagsledning  
                                                                                                                        Budgetförslag 
 
Budgetupp-                          Förslag                                                                                                
ställande                                                                                                    Sammanst. 
 
      Budgetchef 
                                       Uppdelning                                                           Ändringsförslag 
 
 

                                         Budgeterare                Granskning 
 

 

 

 

 
                                                 
75 Bergstrand J, Olve N-G, Styr bättre med bättre budget  (1994) s 40 
76 Bergstrand J, Olve N-G, Styr bättre med bättre budget  (1994) s 40 
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- Iterativ metod 77 

 

 
                                                                               Genomgång                                          
 Företagsledning                                                                                      Ändrings-       Budget 
                                                                                                                  anvisningar                 
                                                                                    Förslag 
                                                                                                                                  Sammanst. 
                                           Sammanställning 
 Budgetchef 
                               
                                                                               
 

Budgeterare  
 

                       Preliminärt                                                           Budgetuppställande  
                       budgetuppställande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
77 Bergstrand J, Olve N-G, Styr bättre med bättre budget  (1994) s 43 
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Bilaga 5 BAS-kontoplan 

Konto Benämning 
10 Immateriella anläggningstillgångar 

11 Byggnader och mark 

12 Maskiner och inventarier 
1220 Inventarier och verktyg 
1229 Inventarier och verktyg, ack avskrivningar  
1250 Datorer 
1259 Datorer, ack avskrivningar 

13 Finansiella anläggningstillgångar 

14 Lager, produkter i arbete, pågående arbeten 

15 Kundfordringar 

16 Övriga kortfristiga fordringar  

17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

18 Kortfristiga placeringar 

19 Kassa och bank 

20 Eget Kapital 

21 Obeskattade reserver  

22 Avsättningar 

23 Långfristiga skulder  

24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut, kunder och leverantörer 

25 Skatteskulder 

27 Personalens skatter, avgifter och löneavdrag 

28 Övriga kortfristiga skulder  

29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

30 Rörelsens intäkter 

38 Erhållna kommunala bidrag  

39 Övriga ersättningar och intäkter   

50 Lokalkostnader - hyrda lokaler 

51 Fastighets kostnad  

52 Hyra av anläggningstillgångar 

53 Energikostnader 

54 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial 

55 Reparation och underhåll 

56 Kostnader för transportmedel 

57 Frakter och transporter 

58 Resekostnader 

59 Reklam och PR 

60 Övriga kostnader  

61 Kontorsmateriel  

62 Tele och post  
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63 Företagsförsäkringar och övriga riskkostnader 

64 Förvaltningskostnader 

65 Övriga externa tjänster  

68 Inhyrd personal 

69 Övriga externa kostnader   

70 Löner kollektiv anställda  
7010 Löner kollektiv anställda  
7081 Sjuklön kollektiv anställda  
7082 Semesterlön kollektiv anställda  
7090 Förändring av sem. löneskuld  

7200 Löner tjänstemän och företagsledare 
7210 Löner tjänstemän  

7212 Vinstandelar till tjänstemän 
7220 Löner företagsledare  
7280 Sjuklön 
7281 Sjuklön tjänstemän 
7282 Sjuklön företagsledare 
7285 Semesterlön tjänstemän 
7286 Semesterlön företagsledare 
7290 Förändring av sem. löneskuld  
7291 Förändring av sem. löneskuld tjänstemän 
7292 Förändring av sem. löneskuld företagsledare  

73 Kostnadsersättningar och förmåner  

74 Pensionskostnader 

75 Sociala och andra avgifter enligt lag 

76 Övriga personalkostnader  

78 Avskrivningar enligt plan 

82 
Resultat från övriga värdepapper och långfristiga  fordringar 
(anläggningstillgångar) 

83 Övriga ränteintäkter (omsättningstillgångar) 

84 Övriga räntekostnader  

88 Bokslutsdispositioner  

89 Skatter och årets resultat 
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Bilaga 6 Begreppsförklaring 
 

Tjänsten det är inget fysiskt objekt utan en immateriell produkt där innehav och äganderätt 
blir väldigt svårt att fastställa.78 
 

Friskolor är skolor med andra ägare än kommunen eller landstinget, där har de elever i alla 
åldrar och typer av utbildningar som: förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och särskolor. 79 
Öppet för alla och följs enligt Lpo 94 eller Lpf 94 och de nationella kursplanerna. Fristående 
skolor är riksrekryterande och finansieras genom kommunala bidrag från elevernas 
hemkommuner, och får inte ta ut några elevavgifter.80  
 

Mindre skolor där antalet elev färre än 100 
 

Skolan – här i uppsatsen menas verksamhet som innefattar en förskoleklass där börjar barn 
från 6 år och vanligt lågstadiet från årskurs 1 till 3. 
 

Förskoleavdelningar - här i uppsatsen menas med barn från 0 - 5 år 
 

Ekonomistyrning – avser all planering och uppföljning som bedrivs i ett företag där 
måttenheten är pengar81 
 

Ekonomisystem – är en benämning för ekonomistyrningens formaliserade delar som 
budgetering, kalkylering och redovisning82 
 

Prissättning innebär att företag sätter pris i förhållande till kunderna, konkurrenterna och 
kostnaderna. Kostnader plus pålägg för ägarnas avkastningskrav bestämmer det lägsta 
prisnivå som företaget kan ge för sin produkt, och det är marknaden som bestämmer det 
högsta priset.83  
 
Fullständig kostnadsfördelning innebär att det inkluderas alla kostnader på kalkylobjekt. 
Exempelvis är Activity – Based Costing (ABC), självkostnadskalkyler, divisionskalkyler, 
påläggskalkyler.  
 
Ofullständig kostnadsfördelning innebär att det inkluderas bara kostnader på kalkylobjekt. 
Exempelvis är det bidragskalkylering, stegkalkylering och lönsamhetskalkyler av olika slag 
 
Kalkylobjekt är själva objekten för kalkyl som är olika från situation till situation. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
78 Voltaire F Betydande tjänster rapport från svensk handel 2000 s 6 
79 http://www.friskola.se/filer/Faktabok.pdf 
80 http://www.skolverket.se/sb/d/379/a/961;jsessionid=2774C2E41CD3A2DDF496B4EA503AD842 
81 Ax C, Johansson C Den nya ekonomistyrningen 2 upplagan (2002), s 64 
82 Ax C, Johansson C Den nya ekonomistyrningen 2 upplagan (2002), s 67 
83 Olsson U E, Kalkylering för produkter och investeringar, (2005), s 158 


