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Stefan Huber, assistant 
professor and  
Klaus Solberg Söilen, 
lecturer, prepared this case 
as a basis for group discus-
sion rather than to illus-
trate either effective or 
ineffective handling of an 
administrative situation. 
Certain industry and pro-
prietary data have been 
disguised. 

Abstract: Waltergruppens skolor AB in Varberg/Middle Sweden, a pri-
vate corporation operating in the educational sector, was a pioneer when 
so-called “free” schools (schools not run by communes) became legal in 
Sweden. Facing some resistance in the beginning, the organisation has 
expanded considerably during the last years. Today the company owns 
four high schools on the Swedish West Coast (Kungsbacka, Varberg, 
Falkenberg and Halmstad).  

The owner and CEO keeps a strong economic perspective on his 
firm: He regards the students as “clients” and the teaching as a “prod-
uct”. The school is organised as a business corporation and all staff are 
trained accordingly. The CEO underwent several marketing and strategy 
programs in order to improve operations. The aim of these courses has 
been to educate school management in leadership, marketing and eco-
nomical strategies. So far the concept has been a success. The organisa-
tion is growing rapidly and is receiving much positive attention in the  
media throughout Sweden.  

  
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

Friskoleföretaget Waltergruppen AB i Varberg har under de senaste åren erfarit en 
kraftig tillväxt. Efter att ha startat en första friskola i Kungsbacka år 1996 öppnade 
företaget inom loppet av fyra år ytterligare tre gymnasieskolor i Varberg, Falkenberg 
och Halmstad. 

– I alla dessa kommuner var våra skolor de första friskolorna, berättar Bengt 
Walter, ägare och VD av Waltergruppen. I början möttes vi av misstänksamhet och 
oroliga reaktioner. Men idag har attityden förändrats och allmänheten har börjat 
acceptera att det finns både friskolor och kommunala skolor. 

I vår intervju med Walter berättar han om sina erfarenheter både som pedagog och 
entreprenör. Det som kännetecknar honom mest är nog det radikalt annorlunda synsättet 
på sina elever som en kombination av ”kunder” och ”produkter”.  

 
 

– Vi jobbar under en ganska lång tid med dessa unga människor som utvecklas 
enligt våra anvisningar. Som företagare är de så att säga materialet som ska förädlas. 
Samtidigt kan man också betrakta eleverna som kunder eftersom det är de som förvärvar 
ny kunskap.   
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Det ekonomiska perspektivet genomsyrar hela 
Walters verksamhet. Han försöker fortlöpande 
utveckla sig själv och sina medarbetare för att bli 
konkurrenskraftigare. 
 
Att starta en friskola 
 
Bengt Walter har själv genomgått en teknisk 
utbildning. Efteråt var han under en kortare tid 
engagerad i ett mindre elföretag, men kände att han 
ville vidareutvecklas. Därför utbildade han sig till 
lärare inom tekniska ämnen. Efter det arbetade han 
ett tag som gymnasielärare och projektledare innan 
han bestämde sig för att starta eget: 

– Jag kände att jag hade mer att ge, samtidigt 
som läraryrket lockade mig, berättar Walter. Därför 
bestämde jag mig för att tillsammans med en kollega 
starta en fri gymnasieskola. Eftersom vi båda två 
hade en bakgrund inom företagandet var målet 
förstås att ha en konkurrenskraftig verksamhet med 
tillväxtpotential. 

Tiden var mitten av 1990-talet och debatten 
kring skolutbildningens kvalitet var då i full gång. I 
medierna hade det uppmärksammats att den 
kommunala skolverksamheten hade en hel del 
svårigheter. Inte minst det allt hårdare klimatet på 
skolorna och den undermåliga kunskapsnivån hos 
svenska gymnasieeleverna gav upphov till 
funderingar kring reformer och alternativa modeller.  

Men att driva en friskola var vid den tiden inte 
särskilt vanligt. Visserligen hade man fått klartecken 
från politiskt håll, men det nya fenomenet friskola 
väckte en del misstänksamhet och även oro. I 
synnerhet från det kommunala hållet fanns det 
farhågor att friskolorna skulle hota de kommunala 
skolornas existens.  

– Vi kände lite motvind i början, säger Walter. 
Redan efter några veckor fick vi besök av en 
delegation från de kommunala skolorna som vill veta 
vilka mål vi hade. De såg sig hotade av oss och 

trodde att vi skulle ta över hela deras verksamhet. 
Det var dock inte vår avsikt. Vi ville snarare satsa på 
en liten skola med specialinriktning som skulle hålla 
en hög kvalitet. 

 
En skola i marknadsekonomins tecken 

 
Den första skolan startades 1996 och hette 
Kungsbacka Tekniska Gymnasium. Detta skulle 
också bli den första friskolan i Halland. Man började 
i liten skala och tog bara in 14 elever. Walter och 
hans kollega hade från början målsättningen att 
kunna erbjuda en utbildning som skulle berättiga till 
fortsatta studier till t ex civilingenjörer m.m. vid 
tekniska högskolor och universitet (t ex Chalmers i 
Göteborg och liknande). Målet var att minst 50 % av 
eleverna skulle kunna gå den vägen medan de 
resterande skulle gå ut i yrkeslivet. Det visade sig 
snabbt att man kunde uppnå denna kvot. 

– Men för att kunna erbjuda en utbildning som 
berättigar till fortsatt universitetsutbildning var det 
nödvändigt att vi byggde ut vår vanliga 
kursverksamhet med ca 25 %. Med andra ord: 
Eleverna läser längre hos oss, dvs. minst en termin 
extra. Detta åstadkommer vi genom en stramare 
studieplan med betydligt färre håltimmar än på den 
kommunala skolan. På det sättet får våra elever mer 
kunskap inom samma tidsram. 

Redan efter ett år visade det sig att skolans 
utbildning var mycket eftertraktad och till andra året 
kunde man anta den dubbla mängden elever, dvs. 28. 
Antalet lärare vid Kungsbacka Tekniska Gymnasium 
uppgick vid den tiden till ungefär 10 stycken. 
Eftersom skolan var populär började Walter och hans 
kollega fundera på om de inte skulle utveckla 
konceptet och starta fler friskolor i landet. 1998 lade 
de in en ansökan om att få öppna likadana skolor i 
Varberg och Falkenberg, då med inriktning mot 
turism. Efter beviljat tillstånd startades de två nya 
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skolorna i Varberg och Falkenberg 1999. Även här 
hade man bra antagningssiffror. År 2000 öppnade 
Waltergruppen sedermera den fjärde skolan i 
Halmstad. I och med den ”inbyggda expansionen”, 
dvs. det faktum att eleverna fortsatte efter starten i 
årskurs 2 och 3, växte skolverksamheten 
kontinuerligt. Idag har man totalt 550 elever och 55 
anställda, både pedagoger och administrativ 
personal. Skolan i Kungsbacka är störst med runt 
200 elever. 

 Lärarna rekryteras från mycket olika 
institutioner som t ex Komvux, Folkuniversitet och 
traditionell gymnasieskola, medan andra kommer 
direkt ifrån lärarhögskolan. Ledningen ser gärna att 
de nya lärarna har yrkeserfarenhet. Omsättningen på 
hela företagets verksamhet ligger på runt 40 miljoner 
kronor. 

– Förutom vår egen verksamhet har vi också 
tagit över två andra skolor i Halland, säger Bengt 
Walter. Så vi är ordentligt på gång. Dessutom har 
kursutbudet utökats och idag erbjuder vi utbildningar 
med inriktningarna design, turism, spa, frisör, 
naturvetenskap, språk, kommunikation och 
ledarskap. 

Fastän Waltergruppen ABs skolor har 
riksintag, dvs. att ungdomar från hela landet kan 
söka sig till skolorna, är antagningen ingalunda en 
självklarhet. 

– Officiellt behandlas vi som vilken annan 
kommunal skola som helst. Vi får skolpengen som 
nuförtiden tillmäts av kommunen och har därför inga 
terminsavgifter – i motsats till så kallade 
”privatskolor”. Vi granskas också av skolverket som 
vilken annan kommunal skola som helst. Skillnaden 
är dock att inte alla kommer in på vår skola. Det 
krävs mycket bra betyg för att bli antagen hos oss. 

Urvalet av eleverna återspeglas enligt Walter 
även av det behagliga skolklimatet. Skolorna har 
nästan enbart”fina elever” som sköter sig väl. Det 

finns t ex inga problem med klotter eller mobbning 
på Waltergruppens skola. 

– Vi har även bra kontakt mellan lärarna och 
eleverna, tillägger han. Det finns ett slags 
gemenskapskänsla i våra skolor.  
Skolorna har också ett uttalat moraliskt motto som 
kallas ”Waltergruppens mission”1. 

 
Text 1  Waltergruppens Mission  

 
Vår mission 

 
Alla inom Waltergruppen 
ska i sin gärning verka för  
att varje elev ges bestående  
och omedelbara mervärden  
genom sitt val av skola. 
 

Walter framhäver vid upprepade tillfällen sitt synsätt 
på eleverna som ”kunder” och på den undervisning 
som bedrivs på hans skolor som en ”produkt”.  

– Det är klart att vi är ett företag som försöker 
gå med vinst. Därför arbetar vi med en starkt 
ekonomisk inriktning. Vi försöker hela tiden 
vidareutveckla våra produkter och företagets 
vinstmarginal. Eleverna ser vi både som kund och 
som produkt.  

 
Omstrukturering och vidareutbildning 

 
1999 gick Bengt Walter och hans kollega skilda 
vägar eftersom kollegan huvudsakligen ville fortsätta 
med IT-kurser. De båda parterna enades om att man 
skulle köpa ut andelarna ur det gamla företaget. Efter 
detta bildades det som numera kallas 

                                                 
1 Se Waltergruppen ABs hemsida på: www.waltergruppen.se 
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”Waltergruppen AB”, inom vilken Bengt Walter är 
ägare och VD. 
Den stora expansionen har medfört en del 
förändringar i organisationen och även Walters roll 
som VD har förändrats. 

– När vi startade och var ett rätt så litet företag 
försökte jag behålla överblicken över alla detaljer 
och rutiner. Men allteftersom vi expanderade under 
åren 1999-2003 var detta allt mindre möjligt. 
Eftersom jag själv mest koncentrerade mig på att få 
igång skolorna i de andra städerna kom jag överens 
med personalen i Kungsbacka att de – mot en 
utlovad bonus – skulle få ta över regin och se till att 
verksamheten fortsatte. Jag tillsatte även en 
biträdande rektor. 

Han tillägger: 
– Det är klart att man vill vara 

”protektionistisk” när det gäller ens eget företag. 
Men om det växer så mycket som vårt företag gjorde 
måste man vara beredd till vissa förändringar. 

Själv gick Bengt Walter en så kallad LIFT-
utbildning (LIFT står för ”ledare I företag med 
tillväxtpotential”2) på ALMI under åren 1999-2000. 
Walter uppskattade kursen mycket, just eftersom 
målet var att utarbeta en strategisk plan för fem till 
sex år framöver. Walter ansåg att det var just detta 
som hans verksamhet behövde. 

– Det var oerhört viktigt att jag förstod vilken 
vision jag hade och vilken målsättning mina skolor 
skulle ha. 

Dessutom funderades mycket över 
organisationsstrukturer enligt den så kallade ”High 
Performance Programming”-modellen som beskriver 
företags kommunikations- och samarbetsform i fyra 
steg: 

 
 steg 1: den reaktiva fasen 
 steg 2: den responsiva fasen 

                                                                                                 
2 Jfr. Även krAft-studien „Mercatus AB“. 

 steg 3: den proaktiva fasen 
 steg 4: den högpresterande fasen 

 
I ALMIs eget material demonstreras modellen på 
följande sätt3: 
 
Figur 1 ”High Performance Programming”-

modellen 
 

 

Reaktiv
 

Responsiv 

Proaktiv 

Högpresterande

NULÄGE??

 
 
 
I fas 1 finns det en dominant ledare som beordrar de 
andra medarbetarna vad de ska utföra. Detta är enligt 
Walter en verksamhetsform som var mycket utbredd 
und 1950- och 1960-talet. I fas 2 ingår ett 
uppfostrande moment, där ledaren försöker få 
förståelse för sina åtgärder och ser till att de anställda 
är med på hans strategi. Fas 3 kännetecknas av att 

 
3 Originalet kan fås från Waltergruppen. 
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det finns en bred acceptans för ledarens 
målsättningar bland medarbetarna. I denna fas är det 
ledarens uppgift att skapa en gemensam planering 
för verksamheten. Medarbetarna börjar ta ansvar för 
sina egna handlingar. I fas 4 arbetar alla för de 
gemensamma målen i en stark laganda. I denna fas 
är även kommunikationsflödet optimalt. 

Vad gäller hans eget företag hoppas Walter att 
man hamnar i och kan upprätthålla den tredje fasen, 
där ledningens mål är klara för medarbetarna och 
han som chef skapar möjligheter att få ett starkt 
engagemang hos sina anställda. 

– Men vi är inte riktigt där ännu, säger han. Det 
är fortfarande så att inte alla arbetar mot ett enda 
mål. Det måste vi bli bättre på. 

Förutom LIFT-kursen deltog Walter även i en 
annan utbildning inom krAft-företagsutvecklingen. 
Han betonar att han skaffade sig kunskap inom 
ekonomi, strategi och ledarskap. Bland annat fick 
han arbeta med ett medarbetar- och kundindex som 
han fortfarande använder sig av och som ger honom 
möjlighet att se sin egen roll utifrån sina 
medarbetares och sina kunders perspektiv. Dessutom 
har han blivit förtrogen med andra ekonomiska 
verktyg såsom ”Balance Score Card”4 m.m. 
 
Små förändringar i företaget 

 
För Bengt Walters del har utbildningarna medfört ett 
annat synsätt på sitt företag. 

– Idag kan jag se vissa mekanismer i 
arbetsprocessen som jag inte såg tidigare och jag kan 
sätta ord på det. Det vet jag inte om jag kunnat utan 
vidareutbildningen. Dessutom är det lättare för mig 
att fokusera på olika aspekter av verksamheten och 
analysera dem utifrån ett företags- och 
marknadsperspektiv. Den teoretiska kunskapen har 
betytt oerhört mycket för mig. 
                                                 
4 Jfr krAft-studien ”Unident AB”. 

Inte minst inom personalsektorn har Walters 
tillvägagångssätt förändrats. Han ser sin organisation 
som en mötesplats för en mängd olika idéer och 
åsikter. Det gäller för honom som arbetsledare att 
samla dessa idéer och rikta dem mot ett gemensamt 
mål. Det är också viktigt att hela tiden tydliggöra 
vem som har vilken uppgift och vilket 
ansvarsområde inom organisationen. Idag menar 
Walter att den större öppenheten har lett till ett ökat 
engagemang hos medarbetarna: 

– Våra medarbetare uppskattar tydligheten i att 
vi som friskola måste gå med vinst om vi inte vill 
riskera hela företaget. Det har lett till att de är väldigt 
engagerade i företagets bästa. Hos oss är ju alla 
ansvariga för den gemensamma ekonomin. Som 
friskola måste vi se till att vi lyckas klara oss på egen 
hand.  

Även kommunikationen inom verksamheten 
har enligt Walter förbättrats avsevärt.  

Sedan en viss tid tillbaka har företaget även en 
marknadsansvarig, samt en ekonom. Det underlättar 
dels det administrativa arbetet för Walter och ger 
honom möjligheten att arbeta mer med undervisning 
– eller ”produkten” som han uttrycker sig –, dels 
skapas möjligheten att bibehålla och utöka 
marknadsinriktningen på skolan som redan finns 
idag. Walter menar att den marknadsekonomiska 
aspekten till stor del har bidragit till att 
Waltergruppen AB har blivit så framgångsrik: 

– Visserligen baseras mycket av vår framgång 
på det faktum att vi hade en oerhört bra tajming när 
vi startade. Idag hade det kanske inte varit möjligt att 
starta en liten friskola på samma sätt som vi gjorde 
1996. Men det var minst lika viktigt för oss att vi 
hittade vår egen nisch och att vi vidareutvecklade 
våra produkter. Samtidigt var det viktigt att vi hade 
en klar organisatorisk och ekonomisk inriktning mot 
ett konkret mål inom företaget. 
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Framtidsutsikter 
 

Inför framtiden hoppas Walter att hans organisation 
kommer att öka ytterligare. 

– Det är inte otänkbart att vi växer mer. Vad 
gäller tillväxt finns det två olika sätt: För det första 
skulle vi kunna ta över andra skolor som vi gjort 
tidigare. För det andra skulle det vara intressant att 
undersöka om friskoleprojektet även går att 
genomföra på lägre stadier, dvs. på grund- eller till 
och med förskolenivå. Då skulle man nå hela ledet. 

Men för närvarande, dvs. under det kommande 
året, kommer företaget att konsolideras efter det att 
man köpt en ny fastighet i samband med skolan i 
Halmstad för runt 10 miljoner kronor.  

Ett stort problem som Walter har sett växa fram 
under de senaste åren är att konkurrenstrycket blivit 
större: 

– Det finns allt fler friskolor o Sverige. I 
Göteborgstrakten går runt 17-18 % av alla elever på 
en friskola. För att kunna överleva idag måste man 
nog vara en ganska stor skola. De mindre skolorna 
har det väldigt svårt eftersom enstaka elevavhopp 
kan avgöra om man hamnar i de röda eller det svarta 
siffrorna. 

Strukturellt sett försöker Walter se till att 
kommunikationen blir ännu bättre och att man 
utvecklar styrelsearbetet i framtiden. I dagens läge 
finns det ingen styrelse, utan enbart en 
ledningsgrupp som består av jurister, 
marknadsekonomer och banktjänstemän. För att 
kunna utse dessa ”ledamöter” till en gemensam 
styrelse skulle det krävas att man justerade 
organisationsformen något. 

Ytterligare en viktig aspekt inför framtiden är 
att det samarbete som inletts med diverse företag     
(t ex inom hotell- och spaväsendet) fördjupas så att 
kontaktnätet kring skolorna växer. 

– Som företag är det viktigt med ett 
välutvecklat nätverk. Där finns det mycket att lära, 
både för oss och för våra elever, menar Bengt Walter 
avslutningsvis. 
 
 
Källor 

 
Muntlig källa:  
 
Intervju med Bengt Walter, Ägare och VD  
av Waltergruppen AB 

 
Skriftliga källa:  
 
Waltergruppen ABs hemsida: 
www.waltergruppen.se 
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