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FÖRORD 
	
Vi har nu skrivit det avslutande arbetet för vår studietid vid Luleå Tekniska Universitet. Det 
finns några personer som varit betydelsefulla i processen och som vi vill tacka lite extra. Till 
att börja med vill vi rikta ett stort tack till vår handledare Johan Sandström för goda råd och 
värdefull vägledning genom hela arbetets gång. Vi är även tacksam över den stöttning familj 
och vänner visat. Slutligen vill vi även rikta ett speciellt tack till de respondenter som har 
medverkat i denna studie, utan er tid och ert engagemang hade studien inte kunnat genomföras. 
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SAMMANFATTNING 
	
Kommuner är stora och komplexa organisationer, vilket sätter press på en fungerande styrning 
i samtliga delar av verksamheten. Denna studie behandlar ekonomistyrning inom 
förskoleverksamheten och har fokus på de anställdas perspektiv. För att studera detta fenomen 
används en analysmodell som studerar styrmedel som ett paket, i stället för att undersöka olika 
styrmedel isolerat. Studiens syfte är att klargöra vilka styrmedel förskolan använder för att 
uppnå samtliga målområden. Därefter studeras förskolepedagogers uppfattningar kring 
förskolans styrning för att få ökad förståelse om hur förskolans olika styrmedel bidrar till ett 
målkongruent beteende. Studien utgår från en abduktiv ansats och är av kvalitativ metod. Det 
empiriska materialet har samlats in genom intervjuer, relevanta dokument samt en observation 
på en vald förskola i Skellefteå kommun. Resultatet visar att förskolepedagogerna upplever 
svårigheter i att nå upp till samtliga mål inom förskolan, vilket främst beror på otillräckliga 
resurser. Studien styrker att ekonomistyrning inom förskolan bör studeras som ett styrsystem i 
stället för att studera enskilda styrmedel. Resultatet visar att förskolans styrmedel inte alltid styr 
i önskvärd riktning samt att förskolechef och pedagoger har skilda uppfattningar om den 
styrning som råder, vilket bidrar till lägre målkongruens. Det råder således inte full 
målkongruens inom den valda förskolan, vilket kan härledas till förskolans styrpaket. Studien 
bidrar till ökad förståelse om den komplexa verksamhet förskolan är, både för 
förskolepedagoger men också för förskolechefer. Vi tror därför att den anpassade 
analysmodellen som tagits fram kan leda till ökad kunskap kring ekonomistyrning inom 
förskoleverksamheten och hur man med hjälp av den kan nå en ökad målkongruens. 
  



ABSTRACT 
	
Municipalities are large and complex organizations, which put pressure on a functional 
management control system in all parts of the municipality. This study focus on management 
control systems in pre-schools and the main focus is the employee perspective. To study this 
phenomenon, an analysis model has been used to show how control systems act as a package, 
rather than investigating different control systems in isolation. The aim of this study is to clarify 
which management control system that the pre-school uses to achieve their goals. The pre-
school teachers perception of management control was then studied to gain understanding and 
to see how the pre-school's control system contributes to goal congruence. The study is based 
on an abductive approach and a qualitative methodology. A case study has been conducted at a 
pre-school in Skellefteå. The empirical material was collected through interviews, relevant 
documents and an observation. The results shows that the pre-school teachers finds it hard to 
reach all of the pre-schools goals, which is due to insufficient resources. The study confirms 
that it is beneficial to study management control systems as a package instead of studying 
individual control system isolated. The result also shows that the pre-school's different control 
systems are not always in the desired direction and that the pre-school manager and the teachers 
have different perceptions regarding the control systems, which leads to a reduction in goal 
congruence. Finally, we believe that the study will contribute to increased understanding of the 
complex activities for pre-school teachers, but also for the manager. We therefore believe that 
studying management control systems as a package in pre-schools will lead to increased 
understanding of how the management control can be improved in order to reach an increased 
goal congruence. 
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1. INTRODUKTION  
 
Studiens inledande avsnitt kommer introducera läsaren om ekonomistyrning i kommuner. 
Vidare följer en problemdiskussion som belyser styrningen inom den kommunala förskolan och 
hur detta bör studeras, vilket leder fram till studiens syfte och forskningsfrågor.  
 
1.1 Inledning 
	
Ekonomistyrning i en organisatorisk kontext innebär att få organisationens medlemmar att 
agera i enlighet med ledningens övergripande mål och strategier, och därigenom skapa 
målkongruens. Det innebär att organisationen bör formulera mål som senare följs upp, för att 
se till att organisationen som helhet agerar utefter de uppsatta målen (Solli, 2015). Styrningen 
i den kommunala verksamheten i Sverige utgår från en övergripande målsättning att 
tillhandahålla god ekonomisk hushållning för att intäkterna ska överstiga kostnaderna varje 
kalenderår (Kommunallagen, SFS 2017:725). Kommuner är stora och komplexa 
organisationer, vilket gör att ett fungerande styrsystem är av stor vikt. Den komplexa styrningen 
kräver att flera olika dimensioner beaktas, vilket bidrar till en ständig påfrestning mellan att ge 
god service och samtidigt uppnå de ekonomiska målen (Adolfsson & Solli, 2009). För att klara 
kommunens övergripande målsättning krävs följaktligen att ekonomisk styrning appliceras i 
samtliga områden inom kommunen. 
 
Kommunala skolor ingår i det offentliga skolväsendet i Sverige och är en del i kommunens 
arbete. Förskolor lägger grunden till ett livslångt lärande och påverkar barnens fortsatta 
skolgång (Sandberg & Ärlemalm-Hagsér, 2011), vilket gör ekonomistyrning inom den 
kommunala förskolan angeläget att studera. Studier visar även att en förskola med hög kvalitet 
främjar barns lärande, självkänsla och sociala samspel senare i livet (Sylva, Melhuish, 
Sammons, Siraj-Blatchford & Taggart, 2011). Den kommunala förskolan finansieras av statliga 
medel, vilket innebär en ökad trygghet för verksamheten. Utöver kommunens ekonomiska 
målsättning, har ekonomistyrningen inom förskolan sin grund i förskolans läroplan och skollag, 
vilka beskriver verksamhetens värdegrund, mål och uppdrag (Skolverket, 2016). 
 
Förskolan har till skillnad från grundskolan, enbart strävansmål som beskriver hur styrningen 
bör anpassas för att klara förskolans uppdrag. Det finns således inga mål för vad enskilda barn 
ska ha lärt sig vid olika tidpunkter och det är heller inte tillåtet att använda information för att 
kategorisera, sortera eller jämföra barnen, då informationen enbart ska utgöra underlag för 
planering och förbättringsarbete (Skolverket, 2017). Riktlinjer för hur verksamheten inom 
förskolan bör organiseras för att uppnå planerade resultat saknas. Det är därmed upp till varje 
förskola att tolka målen i läroplanen (Sheridan, Williams, Sandberg & Vuorinen, 2011), vilket 
kan skapa svårigheter i hur styrning av förskoleverksamheten bör anpassas för att klara 
förskolans mål. Skolinspektionen (2018) lyfter fram de komplexa pedagogiska uppdrag som 
förskollärare och barnskötare har för att uppnå samtliga målområden i läroplanen. 
Skolinspektionens granskning visar att det framförallt beror på otydlig ledning och 
organisatoriska problem med att hitta tid för planering och utvärdering (Skolinspektionen, 
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2017). Förskollärare och barnskötare beskriver olika anställningsformer inom förskolan, där 
förskollärare är en person som innehar en högskoleutbildning. Hädanefter kommer 
förskollärare och barnskötare gemensamt benämnas förskolepedagoger (Skolverket, 2016). 
 
Problematiken inom förskolan bekräftas även i media. Förskolepedagoger i hela Sverige har 
genom “Förskoleupproret” gått ihop för att yttra missnöje mot den tuffa situation som råder 
inom förskolan. De argumenterar för barngruppernas storlek, utbildning och personaltäthet, 
vilka är viktiga delar i förskoleverksamhetens förutsättningar för att arbetet ska kunna visa hög 
klass (Lärarförbundet, 2018). Dessa strukturella faktorer innebär dock inte någon försäkran om 
pedagogisk kvalitet (Skolinspektionen, 2017). Forskning visar dock att hög arbetsbelastning 
kan leda till arbetsrelaterad stress, vilket kan innebära skadliga effekter för individen 
(Arbetsmiljöverket, 2015). De senaste årens ökning av stressrelaterade sjukskrivningar bland 
förskolepedagoger ser därför inte ut att avta, då stora barngrupper och låg förskollärartäthet 
tenderar att påverka personalens stressnivå. Även arbetet inom förskolan kan ta skada då tid för 
planering och utvärdering ofta är arbetsuppgifter som först går förlorad, vilket påverkar 
pedagogernas möjligheter att klara förskolans mål. (Lärarförbundet, 2018) 
 
För att få ökad förståelse kring ekonomistyrning inom förskolan används en teoretisk modell 
framtagen av Malmi och Brown (2008). De menar att det är fördelaktigt att se den ekonomiska 
styrningen som ett paket av flera styrmedel, då enskilda styrmedel inte förklarar den 
komplexitet som finns i stora organisationer. Tidigare forskning visar att styrning i 
organisationer består av flertalet styrmedel, vilket krävs för att få en önskvärd effekt på 
styrningen och därmed medarbetarnas beteende (Chenhall, 2003; Sandelin, 2008; Malmi & 
Brown, 2008). Att utforska styrsystemet som ett paket kan underlätta förståelsen för vilka 
styrmedel i paketet som påverkar den styrda samt vilka som fungerar som komplement eller 
substitut. Detta leder till en ökad förståelse kring vad som egentligen styr den anställdes 
beteende (Chenhall, 2003; Sandelin, 2008). Det finns även nackdelar med att se styrningen som 
ett paket. Malmi och Brown (2008) påpekar att analysmodellen är bred och komplex, men för 
att få en rättvis bild av ekonomistyrning i en organisation bör inte enskilda styrmedel studeras 
isolerat då det inte ger en fullständig bild av styrningen. För att ekonomistyrningen ska få rätt 
styreffekt krävs ett samspel mellan styrning och medarbetare (Macintosh, 1994). I stora 
organisationer, såsom kommuner, ökar problematiken med att förmedla styrningen till 
medarbetarna på grund av styrsystemets komplexitet (Hatch, 2000). 
  
Solli (1991) påpekar att ekonomiska modeller inom kommunala verksamheter ofta är 
utformade utifrån ett centralt perspektiv och inte ett operativt. För att kunna hantera ekonomisk 
information på ett fördelaktigt sätt krävs ett bra informationsflöde mellan centrala och operativa 
enheter. I århundraden har ekonomistyrning forskats och diskuterats ur ett centralt perspektiv 
medan det sista ledet i en organisation har åsidosatts. Efter genomgång av tidigare forskning 
infinner sig en förståelse om att ekonomistyrning utifrån “golvets” perspektiv är ett relativt 
outforskat område. (Solli, 1991) Avsaknaden av denna information skapar därför intresse att 
undersöka pedagogernas syn på den ekonomiska styrningen inom förskolan, vilket leder fram 
till det gap studien avser att fylla.  
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1.2 Syfte och forskningsfrågor 
 
Syftet med denna studie är att kartlägga vilka ekonomiska styrmedel den kommunala förskolan 
använder genom att se ekonomisk styrning som ett paket. Studien ska ge ökad förståelse om 
hur förskolepedagoger uppfattar att styrsystemet påverkar deras möjligheter att klara förskolans 
mål. Vidare analyserar studien hur väl styrningens olika delar bedöms bidra till ett 
målkongruent beteende inom förskolan. 
  
Syftet ska besvaras med följande frågeställningar: 
	

• Hur uppfattar förskolepedagoger i Skellefteå Kommun att styrsystemet påverkar deras 
möjligheter att klara förskolans mål? 

• Hur påverkar olika styrmedel möjligheten att skapa ett målkongruent beteende inom 
förskolan? 
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2. TEORI 
 
I studiens teoretiska referensram presenteras den teori och tidigare forskning som uppsatsen 
bygger på. Avsnittet inleds med en introduktion om ekonomistyrning och behandlar sedan 
ekonomistyrning som ett ”paket” bestående av flera olika styrmedel. Avslutningsvis 
presenteras styrpaketet i en sammanfattande figur. 
 
2.1 Inledning 
	
Ekonomistyrning är ett brett och komplext begrepp som kan utmynna i flertalet definitioner och 
stilar. Det tycks dock finnas en ömsesidig förståelse inom litteraturen att det huvudsakliga syftet 
med ekonomistyrning är att styra individers beteende i riktning mot organisationens mål och 
därav skapa ett målkongruent beteende (Malmi & Brown, 2008; Merchant & Van der Stede, 
2007; Ax, Johansson & Kullvén, 2009; Nationalencyklopedin, 2018). Anthony, Govindarajan, 
Hartmann, Kraus och Nilsson (2014) menar att ett målkongruent beteende skapas när de 
anställdas personliga mål stämmer överens med organisationens övergripande målsättning, 
vilket skapar optimal ekonomistyrning. Användning av olika styrmedel är därför av stor 
betydelse inom organisationer då det ger förutsättningar för ökad målkongruens (Merchant & 
Van der Stede, 2007). 
 
2.2 Ekonomistyrning som ett paket 
	
Malmi och Brown (2008) har tagit fram ett ramverk som utarbetats för att studera 
ekonomistyrning som ett paket, vilket innebär att se organisationens olika styrmedel som en 
enhet. Följande styrmedel ingår i modellen: kulturstyrning, planering, cybernetisk styrning, 
belöning och kompensation samt administrativ styrning. Idag använder många organisationer 
fler än ett styrmedel, vilket ger skäl för studera styrmedel som ett paket då de ofta påverkar 
varandra (Malmi & Brown, 2008). Fördelarna med att se styrningen som ett paket har upplysts 
länge (Otley, 1980) och fenomenet har studerats av många (Chenhall, 2003; Dent, 1990; Fisher, 
1998; Flamholtz, Das & Tsui, 1985). Det är angeläget att studera ekonomistyrning som ett paket 
är av den orsaken att ett styrmedel sällan fungerar ensam. Tidigare forskning kring enskilda 
styrmedel har visat sig bli begränsad då beteenden hos organisationsmedlemmar inte påverkas 
av ett enskilt styrmedel, utan av flera olika parallellt (Malmi & Brown, 2008). En annan fördel 
med modellen som Malmi och Brown (2008) presenterar är att det ger ett bredare perspektiv på 
ekonomistyrning, vilket andra modeller såsom rullande prognoser och balanserade styrkort inte 
gör. Slutligen är ett stort fokus inom ekonomistyrning huruvida ett styrsystem bör designas för 
att nå ett önskat resultat. Formella styrmedel är väl studerade, det råder däremot brist på studier 
gällande andra styrmedel såsom administrativ- eller kulturstyrning, och huruvida de 
kompletterar eller ersätter varandra i olika sammanhang. En bredare förståelse för 
ekonomistyrning som ett paket kan leda till en positiv utveckling i hur man utformar kontroller 
för att stödja organisationens mål och därigenom öka organisationens målkongruens (Malmi & 
Brown, 2008). 
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Det finns även en del utmaningar med den valda analysmodellen. Den första utmaningen är att 
definiera begreppet ekonomistyrning och bestämma vad som ska kontrolleras samt på vilken 
organisatorisk nivå. Den andra frågan som uppkommer är vilka styrmedel som bör ingå i 
styrsystemet och varför just dessa medel. En annan utmaning kan vara att förstå hur alla 
styrmedel inom paketet fungerar som en helhet, då paketet ofta är omfattande och komplext. 
Detta bidrar till svårigheter att studera ekonomistyrning som ett paket då stor vikt läggs vid hur 
forskaren uppfattar organisationens komplexitet och hur materialet tolkas för att kunna beskriva 
det på ett begripligt sätt (Malmi & Brown, 2008). 
 
2.3 Kulturstyrning 
	
Organisatorisk kultur innebär den uppsättning värderingar, övertygelser samt sociala normer 
som delas av organisationens medlemmar och som i sin tur påverkar deras tankar och 
handlingar (Flamholtz et al. (1985). Detta är något som styrks av ett flertal andra forskare inom 
området (Birnberg & Snodgrass, 1988; Dent, 1991; Pratt & Beaulieu, 1992). För att denna 
styrning ska kunna anses vara ett styrmedel förutsätts att organisationen aktivt arbetar med 
kulturen och försöker sprida den vidare ner i organisationen. För att kulturstyrning ska ha en 
gynnsam effekt på de anställda krävs utöver detta att de värderingar som finns inom 
organisationen genomsyrar hela organisationen och dess medlemmar. Då dessa kriterier är 
uppfyllda skapar organisationskulturen möjlighet att påverka de anställdas agerande (Malmi & 
Brown, 2008). När organisationskultur förändras eller aktivt styrs fungerar den således som ett 
styrmedel, vilket påverkar de anställdas beteende. Detta styrmedel är särskilt bra för 
organisationer som styrs inom branscher där graden av immateriella tjänster är hög och där 
utfallet är svårt att mäta (Modell, 1995). Malmi och Brown (2008) i sitt ramverk delat upp 
kulturstyrning i tre olika komponenter: värderingar, klaner och symboler. 
  
Användandet av värderingar som styrmedel har blivit mer vanligt och efterfrågan av att arbeta 
med meningsfulla uppgifter har bidragit till ett ökat intresse för värderingar inom organisationer 
(Bryttning & Trollestad, 2000; Nilsson, 2003). Enligt Schein (2004) finns det ett antal viktiga 
metoder för att förändra värderingar och kultur inom en organisation. För det första menar han 
att den styrande parten kan ta en medveten roll som förebild och förmedla värderingar genom 
sitt eget beteende. Det kan även ske genom coachning eller träning för att leda de anställda i 
önskvärd riktning. Schein (2004) påpekar även vikten av att rikta fokus och uppmärksamhet, 
vilket innebär att med tydliga signaler visa vad som anses vara viktigt genom kontroll och 
mätning. Det är lika viktigt att inte ge uppmärksamhet till det oväsentliga, vilket signalerar att 
det inte har samma betydelse. Han menar också att den styrande kan sätta upp kriterier vid 
rekrytering så att personen som rekryteras passar in i den önskvärda organisationskulturen. 
Slutligen menar Schein (2004) att om den styrande belönar vissa beteenden och kommunicerar 
vad som är viktigt och mindre viktigt inom organisationen kommer det speglas hos de som 
styrs. 
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Klaner är den andra delen i kulturstyrning enligt analysmodellen (Figur 1) och innebär att 
förutom den övergripande organisationskulturen, även finns subkulturer. Subkulturer kan vara 
hela yrkesgrupper, men även mindre grupper inom en organisation, vilka Ouchi (1979) 
benämner för klaner. När medarbetare påbörjar sin anställning utsätts de för en 
socialiseringsprocess, där de får kunskap och anpassar sig efter rådande värderingar som finns 
inom organisationen (Malmi & Brown, 2008). Klankontroll innebär således att normer och 
värderingar etableras inom klanen, vilket i sin tur blir en styrning i sig. Symboler är den sista 
delen inom kulturstyrning och innebär att organisationer skapar uttryck för utveckling av en 
viss typ av kultur (Malmi & Brown, 2008). Klädkoder inom organisationer, placering av 
kontorslokaler och hur lokalerna är inredda kan bero på värderingar och uppfattningar som den 
styrande parten vill förmedla (Schein, 2004). 
 
2.4 Planering 
	
Malmi och Brown (2008) menar att planeringens syfte är att fastställa organisationens mål 
genom att förutspå en framtida förväntan eller ett önskat framtida tillstånd. Planering innefattar 
också att fastställa handlingsplaner vars uppgift är att beskriva hur man ska gå tillväga för att 
uppfylla uppsatta mål (Malmi & Brown, 2008). När planeringsprocessen diskuteras som ett 
styrmedel beskrivs det ofta i två delar: strategisk- och operativ planering. Den strategiska 
processen handlar om att formulera organisationens vision, mål och strategier. Denna typ av 
planering resulterar oftast i grundläggande förändringar i organisationens inriktning och 
utformning på lång sikt. (Bruzelius & Skärvad, 2011) 
  
Operativ planering innebär den planering som berör den löpande verksamheten inom given 
inriktning och organisation (Bruzelius & Skärvad, 2011). Den avser planeringen för att 
fastställa mål och aktiviteter som ska uppnås inom en snar framtid, dessa mål ska i sin tur hjälpa 
organisationen att nå de övergripande, strategiska målen (Merchant & Van der Stede, 2007). 
För att ta fram de kortsiktiga målen bryts de strategiska målen ner till mindre mål och 
handlingsplaner för att säkerställa att de går i linje med organisationens övergripande 
målsättning. Genom att formulera tydliga mål och handlingsplaner vet de anställda vad 
organisationen vill uppnå inom den närmsta framtiden och styrs därmed i en önskvärd riktning. 
De kortsiktiga planerna förtydligar också graden av ansträngning som förväntas av de anställda. 
(Malmi & Brown, 2008) 
 
2.5 Cybernetisk styrning 
	
Det finns fyra grundläggande cybernetiska system som har identifierats i tidigare forskning om 
ekonomistyrning och som beaktas i denna analysmodell: budget, finansiella åtgärder, icke-
finansiella åtgärder samt hybrider, vilket är en blandning av finansiella och icke-finansiella 
åtgärder (Malmi & Brown, 2008). Budget och prestationsmätningssystem behöver inte 
nödvändigtvis vara av finansiell karaktär, utan kan även vara av icke-finansiell eller hybrid 
karaktär (Malmi & Brown, 2008). Brorström, Haglund & Solli (1998) menar att styrning i 
kommuner främst behandlar budgetarbete och därför undersöker denna studie endast budget 
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inom cybernetisk styrning. Budgetering är central del i ekonomistyrning inom organisationer 
och används flitigt. Budgetering har ett antal användningsområden, men fokus ligger på att 
budget ska vara på en acceptabel nivå för att sedan kunna utvärdera utfallet mot verkligheten. 
En vanlig form av kontroll är att de anställda hålls ansvariga för särskilda ekonomiska åtgärder 
(Malmi & Brown, 2008). Budgetering tillsammans med andra styrmedel utgör metoder för att 
komma ett steg närmare organisationens strategi och styra de anställda i önskad riktning 
(Anthony et al., 2014). 
  
Budgetprocessen kan påverka personalen på olika sätt. De anställdas motivation att uppnå 
ekonomiska mål, i det här fallet budget, kan ha en koppling till deltagandegraden i 
budgetarbetet (Bergstrand, 2003). En organisation är antingen styrd som ”top-down” eller 
”bottom-up”. Top-down innebär att en organisation uppifrån planerar en budget och lägger fram 
ett förslag till lägre nivåer, vilka senare kollar igenom budgeten. Därefter godkänner de 
budgeten eller kommer med förslag till förändring, vilket sedan skickas upp i organisationen 
och kollas igenom för att sedan skapa en slutgiltig budget. ”Bottom-up” innebär i stället att 
”golvet” planerar en budget med instruktioner från organisationens ledning. De lägger sedan 
fram sitt förslag till beslutsfattarna som får göra slutgiltiga justeringar för att färdigställa 
budgeten (Anthony, et al., 2014). Denna process uppskattas i högre utsträckning då 
medarbetarna känner sig hörda och delaktiga (Bergstrand, 2003). Personalens grad av 
deltagande i budgetprocessen ser olika ut i de olika metoderna. I “bottom-up” är de anställda i 
hög grad delaktiga i budgetprocessen, vilket enligt Bergstrand (2003) leder till mer motiverad 
personal än i en “top-down”-styrd budgetprocess. De sista delarna i budgetarbetet, uppföljning 
och utvärdering, är en av budgeteringens viktigaste moment då budgeten jämförs med det 
verkliga utfallet (Bergstrand & Olve, 2002) och ska med fördel regelbundet följas upp av chef 
och anställda. Rapporter om det ekonomiska utfallet för perioden och information om 
verksamheten bör finnas med vid uppföljningsmöten (Bergstrand, 2003). 
  
Kritik riktat mot budget har lagts fram av ett flertal forskare. En av de främsta kritikerna är Jan 
Wallander (1999) som menar att det finns flera nackdelar med budgetering. Han tar bland annat 
upp att de anställda bör vara delaktiga i budgetprocessen för att budgeten ska anses vara 
motiverande, vilket är en tidskrävande process. Han menar även att en 12-månaders-period är 
för lång för att planera då mycket kan hända inom den tidsramen, vilket kan skapa svårigheter 
i en organisation. Han påpekar även att de anställda kan känna sig tvingade att spendera den 
tilldelade budgeten i slutet på budgetåret för att inte riskera att få mindre ekonomiska medel 
nästkommande år. Slutligen påpekar Wallander (1999) att för att uppnå en fungerande budget 
krävs att information noga kommuniceras då den ständigt byts ut och föråldras, vilket är svåra 
och tidskrävande uppgifter som måste fungera för att budgeten inte ska bli missvisande. 
 
 
  



 8 

2.6 Belöning & Kompensation 
	
Denna del i analysmodellen fokuserar på att motivera och öka prestationsförmågan för individer 
och grupper inom organisationer, vilket kan leda till ökad målkongruens. Det grundläggande 
argumentet är att förekomsten av belöningar och ersättning leder till en ökad prestation i 
jämförelse med avsaknad av uttryckliga belöningar och ersättningar (Bonner & Sprinkle, 2002; 
Malmi & Brown, 2008). För att en individ ska ha ett önskvärt beteende vid utförandet av en 
uppgift krävs således belöningar. Lön ses ofta som grunden, men det kan även vara fördelaktigt 
att ge medarbetaren en morot för att öka incitamenten för att jobba effektivare. Utöver pengar 
kan även andra immateriella förmåner motivera de anställda att arbeta hårdare och mer 
effektivt, detta kan till exempel vara befordran, utökade arbetsuppgifter, större självständighet, 
utbildning samt större ansvar (Bruzelius & Skärvad, 2011). Belöning och kompensation ses 
som en separat del i styrsystemet, även om de ofta är kopplade till cybernetiska kontroller då 
organisationer kan ge belöningar och ersättning av andra skäl än bara de som är kopplade till 
de cybernetiska kontrollerna (Malmi & Brown, 2008). 
 
2.7 Administrativ styrning 
	
Det administrativa styrmedlet syftar enligt Malmi och Brown (2008) till att direkt styra 
individers beteende och säkerställa att enheter inom organisationen arbetar på ett kompatibelt 
sätt. Administrativ styrning innefattar organisering av individer och grupper, där de anställda 
hålls ansvarig över sitt beteende genom specifikation av arbetsuppgifter och övervakning. 
Malmi och Brown (2008) tar upp tre former av administrativa styrinstrument: 
organisationsstruktur, ledningsstruktur samt riktlinjer och policys. Organisationsstrukturen 
beskriver organisationens uppbyggnad, vilka avdelningar som ska finnas och vem som ska 
tillhöra vilken avdelning. Hur organisationen struktureras kan vara ett viktigt styrinstrument 
och kan komma att påverka utformandet av kontakter och relationer inom en organisation 
(Malmi & Brown, 2008). En tydlig organisationsstruktur kan minska variationen i hur 
medarbetare inom organisationen agerar, vilket bidrar till ökad förutsägbarhet i de anställdas 
beteenden (Flamholtz, 1983). 
  
Ledningsstrukturen avser organisationens sammansättning av styrelse samt hur makt och 
ansvarsskyldighet är fördelad inom organisationen. Styrningen innefattar de formella 
auktoritets- och ansvarsområdena, likväl de system som finns för att säkerställa att enheter möts 
för att samordna sina aktiviteter både vertikalt och horisontellt. För att klara uppsatta mål är det 
viktigt att de anställda vet vilket beteende och vilken ansträngning som kan förväntas av dem. 
Till administrativ styrning hör även standardiserade processer, regler och policys som syftar till 
att specificera önskat beteende inom en organisation. Det vägleder medarbetaren i det dagliga 
arbetet med tydlig information om hur arbetsuppgifterna ska utföras eller inte utföras.(Malmi 
& Brown, 2008). 
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2.8 Analysmodellen 
	
I analysmodellen som Malmi och Brown (2008) presenterar placeras kulturstyrning högst upp 
för att indikera dess breda område. Det antas ta tid att förändra en företagskultur, vilket ger en 
kontextuell ram för övriga delar i modellen. I mitten av modellen ligger planering, cybernetisk 
styrning samt belöning och kompensation, vilka Malmi och Brown (2008) anser vara starkt 
sammankopplade i många organisationer och presenteras från vänster till höger i den 
tidsordning de uppkommer. Längst ner i modellen ligger administrativ styrning som skapar 
struktur där planering, cybernetisk styrning samt belöning och kompensation utövas. Denna 
analysmodell grundar sig i att chefer bör ha kontroll över hur väl de anställdas beteende 
överensstämmer med övergripande mål och strategier inom organisationen. Det kartlägger både 
formella och informella styrningsverktyg som påverkar anställningsbeteenden (Malmi & 
Brown, 2008). Som tidigare nämnt finns det även nackdelar med denna teoretiska modell, bland 
annat är den bred och komplex. Malmi och Brown (2008) menar dock studier gällande 
ekonomistyrning kräver en bredare modell. Risken är annars att styrmedel som kan komma att 
vara väsentliga för de anställdas beteenden försummas, vilket kan leda till ett snedvridet 
forskningsresultat (Malmi & Brown, 2008). Resonemanget om ekonomistyrning som ett paket 
presenteras i figur 1. 
 

 
 

Figur 1: Ekonomisk styrning som ett paket 
Anpassad efter Malmi & Brown (2008).  
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3. METOD 
 
I följande avsnitt presenteras studiens ansats och inriktning. Vidare presenteras och motiveras 
de datainsamlingsmetoder som har använts för att besvara uppsatsens forskningsfrågor. 
Slutligen diskuteras den kvalitativa studiens metodproblem och vilka åtaganden som gjorts för 
att öka studiens trovärdighet och äkthet.  
 
3.1 Forskningsansats 
 
Studier gällande ekonomistyrning inom förskolan har visat sig vara begränsad och ett relativt 
outforskat område, därför utgick denna studie från existerande teorier kring ekonomistyrning 
inom stora organisationer, såsom kommuner. Observation valdes att göras i ett tidigt skede av 
processen för att lägga en grund för förståelse av verksamheten samt ökad insikt av vilket 
teoretiskt ramverk som skulle lyckas fånga verksamhetens komplexitet. För att få djupgående 
kunskaper gällande pedagogers uppfattningar kring styrning inom en kommunal förskola 
jämfördes insamlad empiri med tidigare presenterad teori. Studien utgick från det teoretiska 
ramverk som beskrevs i tidigare avsnitt. Analysmodellen användes vid utformning av 
intervjuer, vid sammanställning av empiri samt vid analysarbetet. Samtidigt var det av stor vikt 
att intervjuerna hölls öppna och att pedagogernas åsikter verkligen fick ta plats. Utifrån detta 
arbetssätt ansågs abduktion vara en lämplig ansats, då denna studie bestod av teori kompletterat 
med empiri. Detta sätt att tänka har blivit allt mer vanligt inom företagsekonomi och i likhet 
med det induktiva och det deduktiva synsättet användes abduktion för att möjliggöra logiska 
slutsatser om verkligheten (Bryman & Bell, 2017). Utifrån dessa ställningstaganden ansågs en 
kvalitativ metod vara användbar för att uppfylla syftet och besvara studiens forskningsfrågor. 
Kvalitativ forskning lägger stor vikt vid ord och inte kvantifiering under insamling av data, 
vilket låg till grund för varför intervjuer valdes som datainsamlingsmetod. Till skillnad från den 
kvantitativa forskningen, lägger den kvalitativa metoden större vikt på deltagarnas perspektiv 
(Bryman & Bell, 2017), vilket var centralt i denna studie då fokus låg på pedagogernas 
uppfattningar. För att få mer djupgående information om pedagogernas uppfattningar valdes 
därför en kvalitativ metod för att komma så nära verkligheten som möjligt (Denscombe, 2000). 
 
3.1.1 Fallstudie 
 
Med ett kvalitativt tillvägagångssätt ansågs en fallstudie vara ett lämpligt metodval då en sådan 
studie bidrog till kunskaper om specifika enheter, såsom individer, organisationer eller 
händelser (David & Sutton, 2016). Fallstudier motiverar även att forskningsmaterialet samlas 
in på flera olika sätt, vilket gav möjlighet att på djupet, identifiera och studera en företeelse 
under en begränsad tidsperiod (Bryman & Bell, 2017). Med hänsyn till metodvalet har 
pedagogernas uppfattningar studerats för att få mer djupgående kunskaper angående 
ekonomistyrning i en kommunal förskola i Skellefteå kommun ur ett operativt perspektiv. 
Genom att enbart undersöka en enhet kunde studien med högre sannolikhet fånga 
verksamhetens komplexitet (David & Sutton, 2016). Valet av förskola gjordes med hänsyn till 
geografisk närhet till respondenter för att enkelt och snabbt komma över nödvändig 



 11 

information. Nära kontakt med en av förskolepedagogerna bidrog även till god kommunikation 
vid förberedelse av de datainsamlingsmetoder som användes i studien. Ett bekvämlighetsurval 
av en respondent ansågs på grund av tidsbegränsningar vara av betydelse för studiens fortsatta 
arbete. Att välja en representant som forskarna tidigare varit i kontakt med kan dock begränsa 
den insamlade empirin och leda till försiktiga och subjektiva åsikter (Bryman & Bell, 2017). 
Vid intervju upplystes därför respondenterna att de kunde avstå från att besvara frågor ifall de 
upplevde en motvilja på grund av denna bekantskap.  
 
3.2 Datainsamlingsmetod 
 
För att få information om det valda forskningsområdet har tre datainsamlingsmetoder använts: 
observation, intervjuer samt nödvändiga dokument. Användningen av flera olika 
datainsamlingsmetoder benämns som metodtriangulering och gav djupare förståelse kring 
forskningsproblemet, vilket även förstärkte studiens trovärdighet (Bryman & Bell, 2017). 
 
3.2.1 Observation 
	
För att i god tid få förståelse och insikt i förskolans verksamhet gjordes en observation tidigt 
under processens gång. Observationen som gjordes var av ostrukturerad karaktär, vilket innebar 
att syftet inte var att finna enskilda svar utan fokus låg på att skapa en helhetsbild av hur 
förskolans styrning fungerade (Patel & Davidsson, 2011). Genom att vara med under en dag i 
förskolan gavs möjlighet att fånga in vardagliga händelser som annars inte hade uppdagats. 
Observationen bidrog även till ökad förståelse kring hur pedagogerna arbetar, vilket 
underlättade tolkning och förståelse av insamlat material (Bryman & Bell, 2017). 
  
Att ha specifika mål för sin observation, där observatören inte aktivt ingår i verksamheten ger 
ofta en hög kvalitet på resultatet (Bjørndal, 2005). Observationen genomfördes därför med låg 
delaktighet där fokus låg på undersöka pedagogernas aktiviteter. Barn och pedagoger på 
förskolan uppmärksammade dock att nya personer var på plats, vilket kan ha påverkat deras 
ageranden. Lareau (2000) menar att fältanteckningar under observationen bör behandlas under 
samma dag då det enbart är den data som finns registrerad i loggen som kan ligga till grund för 
forskning. Efter observationen bearbetades därför den information som insamlats med att 
renskriva anteckningar och tankar som erhållits under dagen för att kunna återge informationen 
på ett trovärdigt sätt. 
 
3.2.2 Intervju 
	
Efter observationen genomfördes personliga intervjuer med de pedagoger som arbetade på den 
valda förskolan: fyra förskolepedagoger och en förskolechef. Genom att intervjua förskolans 
chef gavs möjlighet till mer allmängiltiga svar, då chefen gav ett annat perspektiv på förskolans 
styrning än om enbart intervjuer skett med förskolepedagoger. En nära relation eftersträvades 
för att komma nära respondenterna och få deras personliga åsikter, därför ansågs det viktigt att 
intervjuerna skedde ansikte mot ansikte (Bryman & Bell, 2017). Intervjuer skedde i 
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personalrummet i förskolans lokaler, vilket ansågs vara en bekväm plats för intervjupersonerna. 
En intervju ägde emellertid rum i dennes hem då personen i fråga var sjukskriven, medan chefen 
intervjuades i ett samlingsrum vid dennes kontor. Samtliga intervjuer gjordes under samma dag 
(måndag 23/4) och varade cirka 25-40 minuter. Genom att alla intervjuer utfördes under ett 
planeringsmöte kunde förskolepedagogerna på ett effektivt sätt ge tid för intervjuer. Det fanns 
dock en risk att pedagogernas åsikter och intryck blandades ihop, men med anledning av den 
tidsåtgång arbetet hade ansågs detta vara av vikt för att snabbt få tillgång till studiens 
intervjumaterial.  
 
Efter önskemål från respondenterna skickades ett förberedande informationsmail ut där det 
framgick vad intervjun skulle handla om, med exempel på möjliga frågor (Bilaga 1 & 2). 
Förberedande information ansågs bidra till ökad trygghet då respondenterna gavs möjlighet att 
i lugn och ro kunna förbereda sig på de ämnen intervjun behandlade. Det förberedande 
informationsmailet innehöll inte samtliga intervjufrågor med anledning av att respondenterna 
inte skulle ges möjlighet att diskutera frågorna med andra eller söka upp svar, vilket hade 
kunnat skapa en missvisande bild av personalens uppfattningar. 
  
David och Sutton (2016) menar att forskningsetik är viktigt och att respondenterna bör 
informeras om sina rättigheter i undersökningen. Innan intervjun ägde rum förklarades kort vad 
undersökningen handlade om samt upplägget av intervjun. Information gällande 
respondenternas anonymitet var tydlig framförallt att all information skulle behandlas 
konfidentiellt, vilket även framgick i de förberedande informationsmailet. Respondenterna 
upplystes även om att de kunde avstå att svara på frågor och välja att avbryta sin medverkan 
när de ville utan närmare motivering, trots tidigare samtycke. Innan intervjun ägde rum 
tillfrågades även respondenten om intervjun fick spelas in. Intervjuerna spelades in för att 
undvika missförstånd och feltolkningar samt gav möjlighet att gå tillbaka och kontrollera exakta 
formuleringar. Det bidrog även till att fullt fokus kunde läggas på intervjun och de svar 
respondenterna gav, för att få ut så mycket av samtalet som möjligt. Det fanns dock en risk att 
intervjupersonerna skulle bli restriktiva och inte våga besvara frågorna i samma utsträckning 
som om intervjun inte hade spelats in, men fördelarna ansågs överväga nackdelarna. 
  
Intervjuerna grundades i två intervjuguider, en för pedagoger och en för förskolechefen (Bilaga 
3 & 4). Frågorna utformades utifrån den valda analysmodellen och bestod av semistrukturerade 
frågor. Intervjufrågorna var förutbestämda, varvid samtliga frågor ställdes till samtliga 
respondenter. Vid bedömning av att intervjupersonernas svar kunde utvecklas ställdes även 
följdfrågor med avsikt att få djupare förståelse kring personalens synpunkter (Bryman och Bell, 
2005). Dessa frågor kan till viss del anses vara ledande, men följdfrågorna kan även öka 
reliabiliteten då frågorna kan verifiera att rätt tolkning av svaren har gjorts (Kvale & Brinkman, 
2009). Efter intervjuerna skedde transkribering för att underlätta analysarbetet. 
Transkriberingarna innebar att materialet skrevs ner ordagrant, men att uttryck som harklande 
och pauser togs bort. Eventuellt talspråk översattes även till skriftspråk då innehållet i 
intervjuerna var det viktigaste i denna studie. Efter att transkriberingarna var avklarade 
raderades ljudinspelningarna. 
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3.2.3 Dokument 
	
För att intyga att den information som erhållits under observation och intervju var tillförlitlig 
användes även relevanta dokument i studien för att på bästa sätt uppfylla studiens syfte. 
Nationella dokument i form av förskolans läroplan granskades flertalet gånger under studiens 
genomförande och bidrog därför med pålitlig information till studien (Skolverket, 2016). 
Dokument från den enskilda förskolan har även erhållits i form av protokoll från den lokala 
arbetsplanen 2017/2018 och en arbetsplatsträff under hösten 2017, vilket hädanefter benämns 
enligt förkortningen APT. De interna dokumenten utgick främst från förskolans 
planeringsarbete med bland annat uppföljning och analys av uppsatta mål, vilket gav ökad 
förståelse om vilket styrsystem förskolan använde och hur det tillämpades i praktiken. 
Förskolans interna dokument behandlades konfidentiellt då de innehöll privata uppgifter om 
den enskilda förskolan. 
 
3.2.4 Sekundärdata 
	
Sekundärdata är information som har tagits fram av tidigare forskare och det kan därför vara 
svårare att skapa en tydlig förståelse för ämnet då undersökaren inte själv producerat den 
omfattande informationen. Sekundärdata har även sina fördelar då informationen ofta är 
lättillgänglig och av hög kvalitet (Bryman & Bell, 2017). Användningen av sekundärdata var 
därmed ett tidseffektivt sätt att samla in data då informationen redan var bearbetad vid 
insamlingstillfället. Studiens introduktion, teori och metodavsnitt är samtliga uppbyggda med 
hjälp av vetenskapliga artiklar. För att komma i besittning av vetenskapliga artiklar användes 
databaser som Luleå Tekniska Universitet tillhandahöll. Studien behandlade främst artiklar 
sökta i Business Source Premiere men även Google Scholar har använts. Sökorden som 
användes vid litteraturundersökningen var bland annat: Management control as a package, 
Goal congruence, Operational perspective, Management accounting. Även kedjesökningar 
gjordes både via citerade arbeten och i referenslistor ur påträffade artiklar för att finna 
meningsfull och relevant information. Studiens introduktion omfattade även etablerad 
facklitteratur inom ämnet ekonomistyrning medan metodavsnittet innehöll flertalet 
metodböcker, vilka lånades från biblioteket på Campus i Skellefteå. För att öka tillförlitligheten 
valdes facklitteratur från etablerade och kända författare inom de olika ämnena. Utöver 
vetenskapliga artiklar och facklitteratur har lagtexter, tidningsartiklar och Skolverkets hemsida 
använts som informationskällor.  
 
3.3 Analysmetod 
	
Empirin behandlades med hjälp av studiens teoretiska referensram. Analysmodellen som tagits 
fram av Malmi och Brown (2008) har legat till grund till analysen, så att det insamlade 
materialet kunde hanteras effektivt med uppmärksamhet åt relevant information (Yin, 2007). 
Vidare gjordes eliminering av det material som inte bidrog till att besvara syftet i studien. Det 
var emellertid viktigt att det selektiva materialet fortsatt var representativt och gav en 
rättvisande bild av materialet i sin helhet, vilket har beaktats under empiriavsnittet (Ahrne & 
Svensson, 2015). Det insamlade och selektiva materialet kategoriserades sedan utifrån de 
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huvudrubriker intervjuguiderna hade (Bilaga 3 & 4). Därefter analyserades samtliga fem 
rubriker i analysmodellen var för sig, vilket gjorde materialet mer lättöverskådligt för att kunna 
tolka och analysera resultatet med hänsyn till teori och tidigare forskning. Analysarbetet 
påbörjades redan vid sammanställningen av empirin genom att tankar och funderingar väcktes 
under arbetet med intervju och transkribering.  
 
3.4 Metodproblem  
	
Vid bedömning av en kvalitativ studie ansågs trovärdighet och äkthet vara två kriterier som 
studien borde uppfylla. Det var därför av vikt att undersöka hur väl studien uppfyllde dessa 
kriterier. Den kvalitativa forskningen eftersträvade ett djup snarare än bredd, vilket gjorde att 
resultatet ofta hade fokus på det kontextuella unika eller den aspekt av den sociala verklighet 
som studerades. Genom användningen av flera metoder gavs tillgång till flera olika nivåer av 
verkligheten, vilket gjorde att empirin kunde kontrollera om forskaren uppfattat verkligheten 
på ett riktigt sätt (Bryman & Bell, 2017). Kantler (1977, refererad i Bryman & Bell, 2017) 
menade även att en kombination av metoder var det mest valida och reliabla sätt för att utveckla 
en förståelse av en komplex, social verksamhet. Genom triangulering kunde därmed studiens 
empiri tydligare kopplas till verkligheten, vilket stärkte studiens trovärdighet (Bryman & Bell, 
2017). 
  
Hur väl överförbart resultatet var till en annan kontext eller miljö var av vikt för studiens 
trovärdighet. Kvalitativa studier bygger på sociala konstruktioner (Bryman & Bell, 2017), 
studiens metodval bidrog därför med svårigheter att uppfylla kriteriet överförbarhet. Olika 
faktorer påverkade respondenternas åsikter, vilket bidrog till att olika respondenter gav olika 
svar. Det innebar att om fallstudien hade utförts på en annan förskola, på en annan ort eller i en 
annan miljö skulle resultatet förmodligen inte blivit detsamma. För att öka undersökningens 
trovärdighet ställdes samma intervjufrågor till personalen utifrån de intervjuguider som 
utformades. En fullständig redogörelse av samtliga faser i forskningsprocessen angavs i 
metodavsnittet, vilket ytterligare stärkte studiens pålitlighet (Bryman & Bell, 2017). Sett utifrån 
studiens teoretiska modell, skulle dock användningen av den anpassade analysmodellen till 
förskoleverksamheten med stor förmodan kunna överföras till att studera andra förskolor och 
dess styrning.  
 
En kvalitativ studie medförde även svårigheter i att skapa fullständig objektivitet. Tolkning 
påverkas av forskarens egna värderingar och bakgrund, det var därför viktigt att forskare inte 
medvetet uttrycker sina personliga värderingar i rapportens delar. Forskaren kan exempelvis ha 
funderingar kring vilken slutsats studien bör ha, vilket medför en risk att enbart information 
som söks tas med. Slutligen fanns en risk att ord lyftes ur sitt sammanhang vid transkribering 
och kunde därmed riskera att hamna ur sitt sammanhang (Denscombe, 2000). För att studiens 
resultat skulle ge en rättvis bild av pedagogernas uppfattningar om förskolans styrning var det 
viktigt att detta var i åtanke vid rapportens utformning. Både förskolans chef och pedagoger 
intervjuades för att få ett tydligare uppfattning om förskolans styrning, vilket stärkte studiens 
äkthet och gav en mer rättvis bild av det studerade fenomenet. 



 15 

4. EMPIRI 
	
Detta avsnitt innehåller en sammanställning av studiens empiriska material. Kapitlet inleds 
med bakgrundsinformation om den valda förskolan och redogör sedan för hur förskolechef och 
pedagoger uppfattar att den ekonomiska styrningen inom förskolan fungerar och huruvida det 
möjliggör måluppfyllelse.  
 
4.1 Förskoleverksamheten 
 
Den valda förskolan består av en avdelning med barn i åldrarna 2-6 år. Tre pedagoger arbetar 
på förskolan med anställning på 80, 95 respektive 100 procent. Utöver detta har förskolan ökad 
grundbemanning, vilket innebär att en anställd arbetar extra under perioder när det behöver 
täckas upp. Personalstyrkan består av fyra förskolepedagoger samt en kokerska, som vi valt att 
inte inkludera i studien då denne är anställd av måltidsenheten och arbetar därför inte inom 
förskoleverksamheten på samma sätt som övrig personal. Förskolan är belägen i Skellefteå 
Kommun, därför omfattas förskolans ekonomistyrning även av Skellefteå kommuns mål och 
visioner gällande förskoleverksamheten, vilka utgår från förskolans läroplan. Skellefteå 
kommuns vision för förskola, fritidshem och skola i Skellefteå kommun lyder: ”Alla barn och 
elever i Skellefteå ska få goda kunskaper och färdigheter, tro på sin egen förmåga och ha en 
bärande framtidstro. Alla barn ska bli sitt bästa jag.” (Skellefteå kommun, 2018). 
 
4.2 Kulturstyrning 
	
Efter att observationen genomförts kunde vi snabbt konstatera att det råder god stämning på 
förskolan då vi möttes av glada barn och glad personal. Vid intervjuerna framkom det även att 
samtliga pedagoger trivs bra på sitt arbete och tillsammans med kollegor. Pedagogerna 
beskriver varandra som olika, men att de kompletterar varandra väl och har en kultur där de 
hjälps åt och ställer upp för varandra. Pedagog 4 påpekar:  
 

”Jag tycker att vi har en bra och fungerande relation, vi kompletterar 
varandra bra. Vi är bra på olika saker. Jag trivs jättebra och det är verkligen 
ett trivsamt ställe att jobba på.”. 

 
Under observationen uppmärksammades även förskolans fräscha lokaler, med flertalet lekrum 
som var möblerade med låga bord och stolar anpassat efter barnen. Arbetsmiljön utifrån ser 
därmed optimal ut, men pedagog 3 påpekar: ”Ja, alltså huset i sig tycker jag är jättebra. Men 
arbetsbelastningen är för hög. Jag tycker det är för mycket barn på för lite personal, för att 
känna att man ska räcka till. Det är lite stressande eller ganska mycket stress ibland.”. 
	
Detta var även något som observerades på plats, då det direkt blev märkbart stressigt för de 
andra pedagogerna när något eller några barn krävde mer uppmärksamhet. Pedagogerna 
påpekar att de upplever viss skillnad i förväntningar mellan barnskötare och förskollärare, men 
är också medvetna om att det bör vara så. De påpekar att skillnaderna i förväntningarna är 
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tydligast hos chefen. De tycker i övrigt att det har lika arbetsuppgifter i den löpande 
verksamheten. Pedagog 1 påpekar: ”Jag skulle inte säga att jag upplever någon skillnad i 
förväntningar. Vi gör ju precis samma saker, sen har vi ju lite olika ansvarsområden.” Vidare 
uttrycker förskolechefen att: 
  

”Det ska ju vara skillnad, men det är ju ingenting som är mindre värt, men 
uppdragen är ju olika och man har olika ansvar. Man ska ju driva det 
pedagogiska arbetet som förskollärare, det är ju deras ansvar och det är ju 
därför de har den utbildning de har och man vill ju utnyttja de kompetenser 
vi har på ett bra sätt. Men sen har man ju också förväntningar gemensamt 
som arbetslag på att det ska fungera. Men man ska komplettera varandra på 
ett bra sätt.”. 

  
Detta summerar det bra, men bekräftar också det pedagogerna upplever vara mindre bra på 
förskolan. Chefen uppfattar emellertid att det inte finns särskilt tydliga roller inom förskolan 
idag, då traditionen har varit att man arbetar med samma saker inom arbetslaget. Det håller 
dock på att förtydligas i läroplanen och kommer bli ännu tydligare med tiden. Till exempel 
kommer förskolläraruppdraget preciseras ytterligare förklarar förskolechefen och poängterar: 
”Jag tycker att det ska vara tydligt vad som tillhör förskolläraruppdraget och vad som 
förväntas av barnskötare i arbetslaget. Så det kan absolut bli tydligare!”. Även majoriteten av 
pedagogerna upplever att det är en trygghet att veta att en person har det huvudsakliga ansvaret 
över en uppgift. 
  
Samtliga pedagoger är medvetna om Skellefteå kommuns vision gällande förskolan och 
uppfattar att målen tydligt förmedlas ut till dem. Pedagog 2 beskriver att visionen förmedlas 
väl, men att det ibland kan kännas lite skrattretande att de ska arbeta för: “Att alla barn ska bli 
sitt bästa jag.” och samtidigt dra in på resurser. Pedagogerna beskriver att deras viktigaste 
arbetsuppgift är att få barnen att känna sig trygg på förskolan. ”Att finnas där för barnen och få 
dom att trivas. Få föräldrarna att känna att de kan lämna över sin käraste ägodel.” (Pedagog, 
2). Detta är något som genomsyras i pedagogernas sätt att arbeta och när vi frågar dem vad det 
är som driver dem i deras arbete är svaret lika hos alla pedagoger: “Barnen.”. 
 
4.3 Planering  
	
Förskolans planeringsprocess börjar på hösten med inskolning av barn. Efter att barngruppen 
har observerats planeras läsåret med hänsyn till läroplan och barngrupp för att fastställa vilka 
mål och aktiviteter förskolan bör fokusera på under året förklarar förskolechefen. Pedagog 1 
förklarar även att de en gång per vecka planerar mer specifikt vilka aktiviteter som ska anordnas 
den kommande veckan och utöver detta pratar personalen kontinuerligt med varandra över 
situationer som händer och saker de vill göra. Detta styrks av den lokala arbetsplanen, där det 
även framkommer att personalen har kvällsträffar cirka en gång per månad. 
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Riktlinjer i Läroplanen (Skolverket, 2016) anger att “Alla som arbetar i förskolan ska följa de 
normer och värden som anges i förskolans läroplan och bidra till att förskolans uppdrag 
genomförs.”. Samtliga tillfrågade pedagoger är medvetna om målen i läroplanen, kommunen 
och för den enskilda förskolan, men upplever att målen är många och i vissa fall svåra att ta till 
sig. Förskolechefen menar därför att förskolan bör prioritera utvärderingsmål som preciserar 
vad pedagogerna ska fokusera på för att kunna göra en bra utvärdering. Förskolan har således 
två prioriterade mål, vilket förskolechefen är med och bestämmer efter direktiv uppifrån. Sedan 
får förskolepedagogerna plocka ut ett mål ur vardera kategori som förskolan ska jobba specifikt 
med. Pedagog 4 berättar att förskolan har valt ett språkmål som innebär att barnen ska utveckla 
ett nyanserat talspråk och ett mål om normer och värden som innebär att barnen ska värna om 
sin närmiljö, vilket styrks av den lokala arbetsplanen. Förskolan arbetar ständigt med de 
uppsatta målen. Pedagog 4 förklarar vidare:  
 

”När det gäller språkmålet är språket alltid med oss, vi försöker därför tänka 
på hur vi formulerar oss och tilltalar barnen och uppmuntrar dom till att 
prata meningar. Sen har vi olika nivåer på språksamlingar, där de yngsta 
barnen fokuserar på sång och ramsor och rim medan de äldre barnen jobbar 
med bland annat språkljud, ordens uppbyggnad, hur man formulerar ljud, 
långa och korta ord, sammansatta ord.”. 

 
När det gäller normer och värden försöker förskolan på liknande sätt konstant väva in det i 
verksamheten. ”Vi har mycket samtal med barnen kring hur man ska bete sig mot varandra 
och hur man ska bete sig mot naturen.” förklarar pedagog 1. “Vi brukar även lägga in 
aktiviteter för att målen ska uppnås, exempelvis skapar vi olika lekgrupper för att framkalla 
bättre relationer mellan barn som inte umgås särskilt mycket.” (Pedagog, 2). Den lokala 
arbetsplanen pekar även på att förskolan använder böcker för att skapa samtal med barnen om 
hur djur och annat i naturen har ett syfte och uppgift i världen, vid tillfälle dramatiseras även 
olika situationer. Under hösten 2017 var även förskolan i skogen två gånger per vecka för att 
lära barnen om att värna om allt levande som finns där (Lokal arbetsplan). 
  
Förskolechefen menar att: ”Målen i förskolan ska vara invävda i verksamheten så att 
pedagogerna känner en trygghet i vad målen är och hur barnen kan ta till sig av dem.”. 
Förskolechefen framhäver dock att det inte alltid är så lätt att skapa tydliga mål för att förskolan 
ska kunna göra en tydlig utvärdering och analys efteråt. Uppföljning av målen är dock viktigt 
för att säkra upp att förskolan gör rätt saker och förskolechefen pekar på att: ”Det är lag på att 
vi ska följa läroplanen, därför måste vi ha någonting vi kan säkra med.”. Samtliga tillfrågade 
pedagoger menar att uppföljning av målen görs. Pedagog 4 förklarar att förskolan har 
fortlöpande uppföljning, varav uppföljning främst sker på planeringsdagar två gånger per år 
men att planering även sker veckovis om tid finns. Pedagog 1 menar också på att förskolan 
kontinuerligt försöker följa upp målen under året för att kunna göra en bra utvärdering på våren. 
”Vi arbetar med LAP, lokal arbetsplan, där man skriver in målen på hösten och som man 
senare kan gå in och anteckna i för att kunna utvärdera det på våren.” (Pedagog, 1). 
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Uppföljning sker främst genom observationer i barngruppen, vilket sedan noteras i en journal 
där barnens utveckling kontinuerligt följs. Uppföljning med föräldrar sker via sociala medier, 
månadsbrev samt föräldrasamtal en gång per år. Genom en årsbok dokumenterar pedagogerna 
det som rör verksamheten i övrigt (Lokal arbetsplan). I slutet av terminen får chefen ta del av 
förskolans reflektioner och analyser över året. Förskolechefen skriver sedan en sammanfattande 
kvalitetsrapport om förskolorna i området till sin chef, vilket senare förs vidare till 
förvaltningen och nämnden i kommunen. 
  
Samtliga respondenter uppfattar att resurserna inte alltid räcker till för att de ska kunna klara de 
uppsatta målen. Pedagogerna menar dock att de flesta mål inte kräver jättestora medel för att 
uppnås: 
  

”Man får lära sig att hitta sätt. Vi jobbar därför mycket med oss själva, att vi 
är förebilder. Sen återanvänder vi ofta material, exempelvis kan vi skriva ut 
nya språklekar från datorn i stället för att köpa det. Men det händer att vi inte 
kan genomföra det vi har planerat på grund av att vi är kort om folk.” 
(Pedagog 4).  

  
Även pedagog 2 pekar på att prioriteringarna blir annorlunda om någon i personalstyrkan är 
borta: ”Det är väldigt kännbart när en av oss är borta då tid för planeringsarbete ofta går bort. 
Det blir att man planerar lite på morgonen och lite vid stängning för då kanske man har några 
minuter över.”. Förskolan försöker arbeta med samtliga mål i läroplanen men har inte alltid tid 
att fokusera på samtliga mål i läroplanen, “Man får vara nöjd om man lyckas få med någonting 
ur varje del ur läroplanen.” (Pedagog, 1). Förskolans chef tror inte heller att de anställda 
upplever att det finns tillräckligt med resurser för att uppnå de uppsatta målen och menar att: 
”Därför måste vi se hur vi kan jobba på bästa sätt med att jobba mot våra mål. Det handlar 
om arbetssätt och bra struktur samt hur vi kan frigöra tid och även tillföra resurser så gott det 
går utifrån våra ramar.”. 

 
 

Figur 2: Planeringsprocess 
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4.4 Cybernetisk styrning 
	
Förskolechefen beskriver sitt eget budgetarbetet som en tydlig process. När chefen blivit 
tilldelad sin budget ska den fördelas ut till de förskolor som ingår i området. Budgeten baseras 
på det antal barntimmar varje förskola har men är även beroende av hur många avdelningar 
förskolan har. Pedagogerna har i stort sett samma bild av budgetarbetet, det råder dock delade 
meningar om hur de nås av den ekonomiska informationen. En del av pedagogerna säger att de 
får informationen på APT-möten och några påpekar att information ges via mail eller genom 
förskolans ekonomiansvarig. Chefen är dock tydlig med att det sker via samverkan: ”Den 
ekonomiska informationen kommuniceras via samverkansmöten och kommer således på 
samverkansprotokollet så alla får ta del av det. Sen pratar jag även om det på APT-möten.”. 
  
Vi upplever att pedagogerna ser vemodigt på de ekonomiska målen. Pedagog 4 beskriver hur 
budgetarbetet ser ut under året: “Vissa grejer behöver man ju under året, det är 
förbrukningsmaterial som barnen använder men också sådant som berör tvätt och städ. Sen 
hygienartiklar som blöjor, toalettpapper och hushållspapper och det är ju sådant som 
prioriteras varje år. Sedan får man se vad som finns kvar, det blir ju oftast inga stora inköp i 
början av året då man vill hushålla med ekonomin.”. Pedagogerna beskriver även att de tidigare 
inte funderat särskilt mycket över de ekonomiska målen och hur de kan påverka dessa, utan 
bara accepterat budgeten och inte tänkt mer på det: 
  

”Nej, varför den ligger på den summa det gör vet jag inte, utan jag får ett 
besked om att det här är vad ni har att röra er med. Jag har aldrig ifrågasatt 
varför det är just den summan. Det var då ni ställde den frågan som jag 
började fundera, att jag aldrig tänkt på att fråga varför. Utan bara accepterat 
den budget som lagts fram.” (Pedagog, 3). 
  

Det är tydligt att pedagogernas uppfattningar är att förskolans ekonomiska mål är att hålla 
budget. Något som pedagogerna inte upplever lika tydligt är hur den givna budgeten fördelas 
ut bland förskolorna. Kommunikation av ekonomisk information upplevs otillräcklig av 
samtliga pedagoger, det som dock påtalas är att vid APT-möten ges information om hur chefen 
ligger till med budgeten för hela området och inte specifikt för deras förskola. 
 
4.5 Belöning & Kompensation 
	
Samtliga pedagoger är eniga om att det inte finns någon särskild kompensation eller belöning 
vid ett väl utfört jobb eller vid måluppfyllelse. De är även överens om att de tror att de skulle 
prestera bättre om de hade en belöning att jobba för, även om en av pedagogerna påpekar att 
den viktigaste och mest betydelsefulla belöningen är att barnen har det så bra som möjligt. 
”Man jobbar ju ändå för att barnen ska ha det så bra som möjligt och man får väl se det som 
en belöning, när man ser att de utvecklas och trivs. Då får man vara nöjd.” påpekar pedagog 
1. Pedagogerna beskriver en känsla av att de förväntas uppnå målen och att det inte är något de 
ska belönas för, utan är något som förväntas av dem. De upplever även att de inte får den 
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uppskattning de förtjänar då de känner att de gör ett bra jobb. I stället för att få höra positiv 
feedback uppifrån är det kommentarer och reflektioner kring vad som kan förbättras och hur 
arbetet kan bli mer effektivt. ”Vi får aldrig veta att vi är bra nog, okej vi har inget 
belöningssystem men det kanske räcker med att få veta att man är bra.”. (Pedagog, 2). Chefen 
upplever däremot att belöning sker och tycker att beröm ges för att med små medel visa 
uppskattning: ”Det visar sig i löneutvecklingen om man visar framfötterna och sen försöker 
man göra något roligt för dem någon gång.”. 
  
När det kommer till konsekvenser av ej uppfyllda mål så tycker pedagogerna att de är 
obefintliga. ”Om vi känner att vi inte alls fått ut det vi ville av målen, så är det ju inte så bra. 
Då måste vi tillsammans reflektera över vad vi ska göra annorlunda till nästa år.” (Pedagog, 
1). Förskolechefen är inne på samma spår och menar att pedagoger inte ”straffas” om de inte 
utfört ett bra jobb eller inte når upp till målen, men att arbetslagen behöver se över var det gått 
snett. Förskolechefen menar:  
 

”Uppnår man inte målen så kan det ju bero på olika saker, saker man alltid 
inte rår över. Så då uppkommer ju en diskussion, så det händer väl inget 
speciellt att man blir straffad eller så. Men man löser ju mycket med 
kommunikation om hur vi kan förbättra oss. Om det är något man känner att 
det här lyckas jag inte riktigt uppnå, kanske det är kompetensutveckling som 
behövs till exempel.”. 

 
Pedagogerna beskriver att de ofta finns en förklaring till varför något inte gått att genomföra 
och menar på att det kräver god kommunikation med chefen för att kunna lösa problemet efter 
bästa förmåga. 
 
4.6 Administrativ styrning 
	
Förskolechefen förklarar att förskollärare ofta har ett större pedagogiskt ansvarsområde överlag 
jämfört med barnskötare. Även pedagogerna inom förskolan bedömer att det finns olika roller 
och ansvar utifrån utbildning, men att det även finns olika uppdrag inom verksamheten som 
medverkar till olika ansvarsområden. Förskolechefen berättar att pedagoger till exempel kan 
vara IKT-inspiratör, kvalitetsutvecklare eller ekonomiansvarig. Pedagog 4 förklara vidare att: 
  

”Någon har det tekniska området att få fortbildning i teknikutveckling, någon 
är ansvarig för att hålla sig uppdaterad om hur man arbetar med språk och 
någon är facklig representant. Sedan finns det även arbetsplatsombud, 
brandskydd och krishantering, vilket innebär att personalen ska få 
fortlöpande utbildning inom området.”. 
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I den lokala arbetsplanen uttrycks att både pedagoger och chef uppfattas ha bra koll på de olika 
ansvarsområdena. Genom dokumentet ”En dag på förskolan” framgår även tydligt med tider 
och aktiviteter under dagen, vilket enkelt kan läsas av en vikarierande personal (Lokal 
arbetsplan). Trots de uppdelade rollerna uppfattar majoriteten av pedagogerna att arbetet inom 
verksamheten är tämligen gemensamt och delas lika. ”Vi gör det vi ska och vi brukar hjälpas 
åt om det behövs. Jag tänker aldrig att det här är inte min arbetsuppgift, utan behöver något 
göras så gör jag det.” (Pedagog, 3). Pedagog 3 upplever dock att tydliga roller bidrar till en 
trygghet då man vet att olika personer sköter olika uppgifter. 
 
4.7 Sammanfattande tabell 
	
Nedan följer en sammanfattande tabell för att tydliggöra skillnader och likheter mellan 
förskolechefens och pedagogernas uppfattningar. 
 

Tabell 1: Sammanfattning empiri 
 
  

Förskolechef 
 

Pedagoger 
Kulturstyrning  

• Bra arbetsklimat 
• Vara närvarande 
• Fungerande verksamhet 

för barn och anställda 
 

 
• Bra arbetsklimat 
• Trygga barn 
• Förväntningar mellan olika 

arbetsroller 
 

Planering  
• Inskolning 
• Utvärderingsmål 
• Löpande utvärdering 
• Kvalitetsdag 
• Övergripande utvärdering 
• Kvalitetsrapport 

 

 
• Inskolning 
• Utvärderingsmål 
• Löpande utvärdering 
• Kvalitetsdag 
• Övergripande utvärdering 
• Kvalitetsrapport 

 

Cybernetisk styrning  
• Övergripande budget för 

hela områden 
 

 
• Förskolans budget 
• Otillräcklig ekonomisk 

information 
 

Belöning & 
Kompensation 

 
• Belöning med små medel 
• Löneutveckling 
• Kommunikation 

 

 
• Belöning förekommer ej  
• "Morot" ökar motivation 
• Kommunikation  

 

Administrativ styrning  
• Kan bli tydligare roller 
• Förbättringsarbete pågår 

 

 
• Tydliga roller i arbetslaget 
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5. ANALYS 
	
I detta avsnitt analyseras det empiriska materialet utefter studiens teoretiska grund. Analysen 
bygger liksom empirin på analysmodellen och utgår därför från samma rubriker. Den 
teoretiska modellen har applicerats på förskoleverksamheten och analysen ger ökad förståelse 
för hur styrningen inom förskolan bidrar till ett målkongruent beteende. Avslutningsvis 
diskuteras sambandet mellan styrpaketets olika delar.  
 
5.1 Styrpaketet till förskoleverksamheten 
	
Malmi och Brown (2008) menar att anställdas beteende lämpligast förklaras när ekonomiska 
styrmedel studeras som ett paket. Denna studie avser att undersöka hur styrsystemet inom 
förskolan fungerar utifrån personalens synvinkel, då Solli (1991) påpekar att det finns få studier 
gällande det operativa perspektivet inom kommunala verksamheter. Att applicera 
analysmodellen i en ny kontext bidrar således till att analysmodellen kan skräddarsys efter 
förskoleverksamheten. Utifrån den empiri studien presenterar har därför en anpassad modell 
utformats för att passa den valda verksamheten (Figur 3). 
 
5.1.1 Kulturstyrning 
	
Samtliga intervjuade pedagoger beskrev att deras viktigaste arbetsuppgift var att barnen skulle 
känna sig trygg på förskolan och att föräldrarna skulle känna sig trygg med att lämna sina barn. 
Det som driver pedagogerna i deras arbete är barnen och att se deras utveckling. Malmi och 
Brown (2008) menar att kulturstyrning är det styrmedel som tar längst tid att förändra då det 
sitter djupt rotat i både personalens personliga värderingar och personligheter (Flamholtz et al, 
1985). Skellefteå kommuns vision för förskolan kommuniceras tydligt ner i leden. Malmi och 
Brown (2008) menar att organisationen aktivt bör arbeta med kulturen för att kulturstyrning ska 
vara välfungerande och kunna ses som ett styrmedel. Pedagogerna är fullt medvetna om 
kommunens vision och värdegrund, men anser att den är för storskalig för att veta hur den ska 
uppnås. 
  
Inom den valda förskolan är samtliga pedagoger i olika åldrar, har arbetat olika länge, besitter 
olika erfarenheter, har olika utbildning samt olika ansvarsområden, vilket är faktorer som 
påverkar hur styrningen uppfattas. När medarbetare påbörjar sin anställning utsätts de för en 
socialiseringsprocess där de ges kunskap och anpassar sig efter rådande klimat och värderingar 
som finns inom arbetsgruppen (Malmi & Brown, 2008). Detta kan förklara den gemensamma 
grundvärdering som finns i arbetsgruppen. Symboler finns med som en del i kulturstyrning i 
studiens teoretiska ramverk, men återfinns inte i den nya modellen framtagen för 
förskoleverksamheten (Figur 3), då den styreffekten knappt är märkbar i denna verksamhet. 
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5.1.2 Planering 
	
Då denna studie utgår från personalens perspektiv kommer studien fördjupa sig på den 
operativa planeringen, då personalen vanligtvis inte har någon avsevärd påverkan på den 
strategiska planeringen. Sett utifrån den operativa planeringen, planerar pedagogerna inom 
förskolan ett år i taget utifrån barngruppens form, därpå planeras aktiviteter med hänsyn till 
målen från läroplan, kommun och den enskilda förskolan. Förskolepedagogerna är medvetna 
om samtliga mål inom förskolan, men menar att målen är många och att det ibland kan vara 
svårt att applicera målen i verksamheten. Malmi & Brown (2008) menar att tydliga mål med 
tillhörande handlingsplaner bidrar till ökad trygghet hos de anställda om vad organisationen vill 
uppnå och hur det ska ske då de vet vad som förväntas av dem. Av den anledningen har 
förskolechefen valt att prioritera två utvärderingsmål i förskolan för att precisera var 
pedagogerna bör rikta sitt främsta fokus. 
  
I sin helhet anser förskolepedagogerna att planeringsprocessen inom förskolan består av tydlig 
planering och uppföljning av de uppsatta målen, vilket Malmi och Brown (2008) anser 
medverkar till måluppfyllelse. Tydlig planering säkerställer att målen går i linje med 
organisationens övergripande målsättning, vilket leder till ett målkongruent beteende inom 
organisationen (Malmi & Brown, 2008). Flertalet anställda upplever dock att förskolans 
resurser inte alltid räcker till för att uppnå målen, vilket främst beror på personal- och tidsbrist. 
Pedagogerna får många gånger prioritera vilka mål som är viktigast och strukturera om arbetet 
efter de resurser förskolan har. Pedagogerna försöker att arbeta med samtliga mål i läroplanen, 
men på grund av bristfällande resurser har de inte alltid möjlighet att arbeta med samtliga mål. 
Pedagoger förklarar att bristfälliga resurser kan ge upphov till att aktiviteter inte kan 
genomföras och att tid för planering och uppföljning ofta går bort, vilket givetvis påverkar 
förskolans måluppfyllelse negativt. 
 
5.1.3 Cybernetisk styrning 
	
Malmi och Brown (2008) menar att budget är en central del i styrningen i de flesta 
organisationer och att det är viktigt att den ligger på en acceptabel nivå för personalen. 
Pedagogerna är medvetna om förskolans ekonomiska mål, vilket är budget. Pedagogerna 
beskriver det som svårt att förhålla sig till budgeten, vilket kan bero på att otillräcklig 
information. Vid intervjuerna framgick att samtliga pedagoger kände att de inte kunde påverka 
budgeten, mer än att spendera hela budgeten för att inte få en mindre budget nästkommande år. 
Bergstrand (2003) menar att budgetprocessen påverkar de anställdas motivation för att uppnå 
ekonomiska mål, vilket kan ha en koppling till deltagandegraden i budgetarbetet. 
Budgetprocessen inom förskolan kan således leda till lägre motivation bland 
förskolepedagogerna. 
  
Den viktigaste delen i budgetprocessen är enligt Bergstrand och Olve (2002) uppföljning och 
utvärdering. Pedagogerna förklarade att de vanligtvis fick feedback gällande budgetarbetet via 
APT-möten. Bergstrand (2003) menar att det är viktigt att rapporter om det ekonomiska utfallet 
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och information om verksamheten kommer fram vid dessa tillfällen. Det som pedagogerna även 
upplever problematiskt är att de ofta får information om chefens budget som berör hela området, 
och inte information gällande den individuella förskolans budget. Wallander (1999) menar att 
det finns en del problem med budgetprocessen. Bland annat beskriver han att personalen kan 
känna sig tvingade att spendera den tilldelade budgeten för att inte riskera en mindre budget för 
kommande år. Pedagogerna beskriver svårigheter i att under början av året veta vilka viktiga 
inköp de kommer ha. De påpekar även att de brukar spendera det som är kvar i budget vid årets 
slut för att inte få mindre pengar kommande år. 
 
5.1.4 Belöning & Kompensation 
 
De tillfrågade pedagogerna är överens om att de inte får belöning vid väl utfört arbete. De 
känner i stället en förväntan uppifrån att de ska uppnå målen och att det inte är något de ska 
belönas för. De uppfattar att det snarare handlar om reflektioner om ett ständigt 
förbättringsarbete och menar att de aldrig får veta att de har gjort det tillräckligt bra. Genom att 
använda belöningar kan prestationsförmågan höjas då motivation till att uppnå uppsatta mål 
ökar (Malmi & Brown, 2008). Förskolechefen upplever emellertid att belöningar förekommer, 
om än med små medel. Det finns således skiljaktiga uppfattningar mellan chef och pedagoger 
om hur belöningsarbetet tillämpas i praktiken, vilket påverkar förskolans målkongruens 
negativt. 
  
Pedagogerna framhäver dock att en viktig belöning är att se hur barnen leker och utvecklas, 
men de anser ändå att de hade presterat bättre om de erhållit någon form av yttre belöning vid 
goda prestationer. Belöningar kan till exempel ges i form av lön, befordran, utvidgade 
arbetsuppgifter, självständighet och utbildning, vilka kan motivera personalen att sträva mot att 
bli bättre (Bruzelius & Skärvad, 2011). Pedagogerna anser att det inte heller blir betydande 
konsekvenser av att inte uppfylla målen, utan det reflekteras endast över vad som kan göras 
annorlunda till nästa år. Förskolechefen bedömer situationen lika och menar att om arbetet inte 
motsvarar förväntningarna behöver det ses över vilka faktorer som ligger bakom. 
 
5.1.5 Administrativ styrning 
 
Malmi och Brown (2008) menar att den administrativa styrningen bidrar till att styra individers 
beteende och garantera att organisationer arbetar på ett förenligt sätt. Den valda förskolan är en 
avgränsad del i en stor organisation; Skellefteå kommun, vilket påverkar hur den administrativa 
styrningen tillämpas. Den administrativa styrningen i förskoleverksamheten omfattar därmed 
en tämligen liten del av organisationen, då avdelningen enbart innefattar fyra pedagoger och en 
chef. Administrativa styrinstrument såsom organisationsstruktur och ledningsstruktur belyser 
hur organisationen är uppbyggd, hur ledningen sammansätts och hur ansvar fördelas, vilket 
fördenskull är faktorer som har en svag påverkan på den valda verksamheten (Malmi & Brown, 
2008). Vi har därför valt att behandla organisations- och ledningsstrukturen som ett styrmedel 
i denna analys. 
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Hur roller och ansvarsområden är fördelad inom verksamheten har betydelse över förskolans 
administrativa styrning. Pedagogerna uppfattar att de har tydliga ansvarsområden, vilket anses 
bidra till en trygghet då de vet vem som har det huvudsakliga ansvaret över en uppgift. Malmi 
och Brown (2008) menar att det är viktigt att vilket beteende och vilken ansträngning som kan 
förväntas av de anställda är utrett för att kunna uppfylla de uppsatta målen. De dagliga 
arbetsuppgifterna inom verksamheten sker dock vanligen på gemensamma grunder och delas 
lika, oavsett roll. Det råder fördenskull inga över- eller nedvärderade åligganden, utan samtlig 
personal kan utföra samtliga arbetsuppgifter. Även standardiserade processer i form av 
dokument förekommer och är ett viktigt styrinstrument som specificerar önskat beteende inom 
förskolan. Malmi och Brown (2008) menar att dessa dokument kan vägleda medarbetare i det 
dagliga arbetet, vilket kan exemplifieras genom förskolans dokument ”En dag på förskolan” 
som förtydligar det dagliga arbetet för vikarier. Resultatet tyder således på att den 
administrativa styrningen i den valda förskolan fungerar väl. 
 
5.2 Samspelet mellan styrpaketets olika delar 
	
Hittills har studien presenterat hur personalen upplever att olika styrmedel fungerar och hur 
detta påverkar deras möjligheter att klara förskolans mål. För att ge ytterligare perspektiv på 
ekonomistyrning inom förskolan undersöks hur de olika delarna i styrsystemet påverkar 
varandra och huruvida de bidrar till ett målkongruent beteende inom förskolan. 
  
Pedagogerna beskriver kulturstyrning som ett starkt styrmedel. Kulturstyrning ligger högst upp 
i analysmodellen (figur 3) eftersom den lägger grund för hela organisationen, då detta styrmedel 
är brett och påverkar mer eller mindre samtliga delar i styrsystemet (Malmi & Brown, 2008). 
Kulturstyrning och planering är två styrmedel som följs åt inom förskolan. Den operativa 
planeringen genomsyras av pedagogernas personligheter och värderingar, då det påverkar vad 
de prioriterar högst vid planering av mål och aktiviteter. Planeringsarbetet påverkas således av 
kulturstyrning, vilket även styrks av förskolans utvärderingsmål där pedagogerna får välja vilka 
mål de vill under en vald kategori via direktiv uppifrån. Detta visar på hur personalens 
värderingar påverkar det dagliga arbetet inom förskolan. Kulturstyrning påverkar även 
cybernetisk styrning, då förskolechefen beskriver kommunens vision för förskolan som en 
viktig värdegrund samtidigt som pedagogerna upplever denna som en tydlig riktlinje i arbetet. 
Pedagogerna upplever emellertid att de inte ges möjlighet att nå förskolans värdegrund, vilket 
förklaras av bristande resurser. Kulturstyrning och cybernetisk styrning har således motsatta 
styreffekter, vilket ur personalens perspektiv upplevs motsägelsefullt. 
  
Malmi och Brown (2008) påtalar att planering, cybernetisk styrning samt belöning och 
kompensation är tre styrmedel som är starkt kopplade till varandra, vilket även framkommer i 
studiens resultat. Det är tydligt att planering och cybernetisk styrning har en stark koppling på 
denna förskola, då budgeten spelar stor roll vid exempelvis planering av aktiviteter. Cybernetisk 
styrning leder således till ett målkongruent beteende i hänsyn till planering, då den ger 
pedagogerna en tydlig ram att förhålla sig till. Bergstrand (2003) menar att budgeten kan 
påverka personalens motivation olika beroende på deltagandegraden i budgetprocessen. Detta 
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betyder följaktligen att om cybernetisk styrning ses som ett enskilt styrmedel uppfattar 
pedagogerna att den har en svag styreffekt och leder således inte till ett målkongruent beteende. 
Cybernetisk styrning har dock en betydande roll i pedagogernas löpande verksamhet och sett 
till styrmedlet som helhet påverkar den planering och bidrar till ett målkongruent beteende. 
Styrmedlet påverkar även belöning och kompensation, men det får en motsatt effekt då belöning 
och kompensation i dagsläget inte är ett fungerande styrmedel. 
  
Belöning och kompensation förekommer inte på förskolan enligt personalen. Styrmedlet 
används ändå i vår analysmodell som riktar sig mot förskoleverksamhet eftersom ett icke 
fungerande styrmedel visat sig besitta en betydande styreffekt. Belöning som styrmedel 
fokuserar på att motivera och öka personalens prestation och det grundläggande argumentet är 
att förekomsten av belöningar leder till en ökad prestation i jämförelse med avsaknad av 
belöningar (Bonner & Sprinkle, 2002; Malmi & Brown, 2008). Pedagogerna påpekar att ifall 
det fanns uttryckliga belöningar skulle deras motivation öka och sannolikt också ett 
målkongruent beteende. Som tidigare nämnt är belöning och kompensation inte existerande 
enligt pedagogernas uppfattning, vilket gör att den i sammanhanget besitter en relativt stark 
styreffekt i dagsläget, men inte i önskvärd riktning. Styrmedlet hade därmed haft en större effekt 
på både planering och cybernetisk styrning om den existerat. 
  
Administrativ styrning är ett styrmedel som påverkar de andra delarna i styrsystemet och skapar 
strukturen där planering, cybernetisk styrning samt belöning och kompensation utövas (Malmi 
& Brown, 2008). Pedagogerna beskriver roller och ansvarsområden som tydliga när det 
kommer till planeringsarbetet och påverkar deras uppfattning av de olika styrmedlen. Rollerna 
har påverkan på cybernetisk styrning, då förskolechefen till exempel utsett en av pedagogerna 
som ekonomiskt ansvarig. Detta är två faktorer som leder till ett målkongruent beteende och 
som styrmedel besitter administrativ styrning en betydande styreffekt. För att klara de uppsatta 
målen menar Malmi och Brown (2008) att det är viktigt att veta vilket beteende och 
ansträngning som förväntas av en. Pedagogerna upplever en tydlighet kring vem som har vilken 
roll även om pedagogerna i den dagliga verksamheten upplever att de utför liknande 
arbetsuppgifter. 
 

 
 

Figur 3: Förskolans styrsystem 
Anpassad efter Malmi & Brown (2008) 
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6. SLUTSATSER & FRAMTIDA FORSKNING 
	
I det avslutande kapitlet presenteras studiens slutsatser genom att uppsatsen forskningsfrågor 
besvaras. Vidare presenteras det teoretiska och praktiska bidrag som studien har. Kapitlet 
avslutas med ett avsnitt om förslag till vidare forskning. 
 
6.1 Slutsatser 
	
Syftet med denna studie var att kartlägga vilka ekonomiska styrmedel den kommunala 
förskolan använder för att skapa förståelse över hur förskolepedagoger uppfattar att styrningen 
påverkar deras möjligheter att klara förskolans mål. Genom att analysera den ekonomiska 
styrningen som ett paket gavs även ökad förståelse över hur styrsystemets olika delar bidrog 
till ett målkongruent beteende inom förskolan. Förskolepedagogerna anser att den operativa 
planeringen och uppföljning av mål fungerar bra, men upplever samtidigt svårigheter i att uppnå 
samtliga mål i verksamheten. En bidragande orsak kan vara att förskolan har strävansmål, vilket 
betyder att varje enskild förskola måste tolka och konkretisera målen i läroplanen för att göra 
dem mätbara.  
 
Pedagogerna upplever även att förskolan har många mål, vilket ytterligare försvårar hur 
styrningen bör anpassas för att klara samtliga målområden inom förskolan. Pedagogerna anser 
dock att huvudmotivet till varför målen inte alltid uppfylls beror på bristfällande resurser. De 
anser att strukturella faktorer såsom brist på tid och personal ofta leder till att planerings- och 
utvärderingsarbete går förlorad, vilket leder till att pedagogerna inte alltid ges möjlighet att 
arbeta med samtliga mål. De ekonomiska förutsättningarna anses stå i konflikt med målen om 
en kvalitativ barnomsorg. Detta kan kopplas samman med Förskoleupproret, där 
förskolepedagoger i hela Sverige påpekar hur tid för att planera och utveckla verksamheten ofta 
ryker på grund av brist på resurser (Lärarförbundet, 2018). 
  
Utifrån det styrsystem som studien tillämpar visar sig flera faktorer påverka hur väl styrningen 
inom förskolan fungerar. De strukturella faktorerna som tas upp av tillfrågade pedagoger och 
som lyfts fram i Förskoleupproret är därmed enbart en del i den problematik som finns inom 
förskolan. Resultatet i studien tyder således på att den ekonomiska styrningen inom förskolan 
är mer komplex än vad pedagogerna beskriver. Ökad medvetenhet om vilka faktorer som 
påverkar förskolans olika styrmedel kan med hög sannolikhet ge ökad förståelse och bidra till 
praktisk kunskap om hur styrningen inom förskolan kan förbättras för förskolechefer. Studien 
bidrar även till att pedagogerna ges ett bredare perspektiv på den rådande styrningen vilket i sin 
tur leder till en ökad förståelse samt ökad målkongruens. 
  
Vidare visar studien att förskolepedagogernas uppfattningar är avvikande mot förskolechefens 
avsikter i flera delar av förskolans styrpaket. Utifrån detta kan vi konstatera att samtliga 
studerade styrmedel inte bidrar till ett målkongruent beteende inom förskolan, då pedagogernas 
mål inte alltid stämmer överens med förskolans övergripande målsättning. Resultatet visar även 
att olika styrmedel styrs i olika riktningar, då en del styrs åt samma håll medan andra styrs åt 
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motsatt håll, vilket påverkar hur väl målkongruens skapas. Studiens resultat styrker även att 
olika styrmedel kan bedömas olika om de studeras som ett enskilt styrmedel eller som en del i 
ett styrsystem. Sammantaget styrker detta varför styrningen inom förskolan bör ses som ett 
paket. Malmi och Brown’s modell (2008) applicerad i förskoleverksamheter skapar därmed 
utrymme till ökad förståelse om hur den ekonomiska styrningen inom förskolan kan förbättras 
för att skapa ökad målkongruens. 
 
6.2 Förslag till framtida forskning 
	
Vi uppfattade i ett tidigt skede att forskning kring ekonomistyrning som ett paket och hur de 
olika styrmedlen påverkar samt påverkas av varandra var begränsad. Resultatet i studien visar 
att enskilda styrmedel kan få en annan effekt i kombination av andra styrmedel, vilket anses 
intressant att forska vidare i då det styrker resonemanget varför styrning bör studeras som ett 
paket. Fortsättningsvis fann vi det intressant att se ekonomistyrning från det operativa 
perspektivet och där tror vi forskningen kan utvecklas. Studien visar att personalen upplevde 
att olika styrmedlen inom styrpaketet inte styrde i samma riktning. Detta är även något som 
känns intressant att gå vidare med genom att studera vad det beror på och hur ledningen kan 
åtgärda problematiken rent praktiskt. 
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8. BILAGOR 
	
Bilaga 1: Informationsmail Pedagoger 
  
Hej, 
  
Här kommer förberedande information inför den kommande intervjun. Vi vill börja med att 
understryka att denna intervju är frivillig och att du när som helst under tiden får välja att 
avbryta och dra tillbaka din medverkan utan närmare motivering. Största möjliga 
konfidentialitet eftersträvas, vilket innebär att du som intervjuperson inte kommer kunna 
identifieras. Intervjun kommer uppskattningsvis att ta ca 30-40 minuter och kommer att spelas 
in. Den kommer följaktligen innehålla olika delar vilka vi presenterar nedan: 
  

1.  Den första delen handlar om verksamhetens planering, där frågorna kommer handla om 
förskolans mål och huruvida de följs upp. Exempel på en fråga från denna del kan vara: 
”Upplever du att förskolan har tillräckligt med resurser för att uppnå målen?” 
  

2.  Den andra delen handlar om förskolans ekonomiska del, där frågor liknande denna 
kommer att dyka upp: ”Vilken möjlighet ges du att påverka förskolans ekonomiska 
mål?” 
  

3.  Den tredje delen handlar om belöning och kompensation, här syftar frågorna att besvara 
vad som händer om man uppnår de satta målen och vad som händer om man inte gör 
det. Exempel på fråga här är ”Presterar du bättre med belöning/bestraffning i åtanke?” 
  

4.  Sista delen handlar mer övergripande om verksamheten och kulturen på arbetsplatsen 
och hur det påverkar det dagliga arbetet. En fråga här kan vara ”Hur upplever du 
relationen mellan dig och dina medarbetare?” 

  
Vi vill med denna intervjuguide förbereda er lite på vad som väntar, utan att ge bort för mycket 
av intervjufrågorna då det inte är en fråga om rätt eller fel. Det viktigaste för oss är dina åsikter 
och upplevelser. 
  
Med vänliga hälsningar,  
Malin Hedman & Lisa Ekström 
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Bilaga 2: Informationsmail Förskolechef 
 
Hej, 
 
Här kommer förberedande information inför den kommande intervjun. Vi vill börja med att 
understryka att denna intervju är frivillig och att du när som helst under tiden får välja att 
avbryta och dra tillbaka din medverkan utan närmare motivering. Största möjliga 
konfidentialitet eftersträvas, vilket innebär att du som intervjuperson inte kommer kunna 
identifieras. Intervjun kommer uppskattningsvis ta cirka 30-40 minuter och kommer att spelas 
in. Den kommer följaktligen innehålla olika delar vilka vi presenterar nedan: 
 

1. Första delen handlar om verksamhetens planering, där frågorna kommer handla om 
förskolans mål och huruvida de följs upp. Exempel på en fråga från denna del kan vara 
”Tror du att de anställda upplever att det finns tillräckligt med resurser för att uppnå 
förskolans mål?” 
 

2. Den andra delen handlar om förskolans ekonomiska del, där frågor liknande denna 
kommer att dyka upp ”Hur kommunicerar du de ekonomiska målen till de anställda?” 
 

3. Den tredje delen handlar om belöning och kompensation, här syftar frågorna att besvara 
vad som händer om man uppnår de satta målen och vad som händer om man inte gör 
det. 
 

4. Sista delen handlar lite mer övergripande om verksamheten och företagskulturen på 
arbetsplatsen och hur den påverkar ert dagliga arbete. 

 
Vi vill med denna intervjuguide förbereda dig lite på vad som väntar, utan att ge bort för mycket 
av intervjufrågorna då det inte är en fråga om rätt eller fel. Det viktigaste för oss är dina åsikter 
och upplevelser. 
 
Med vänliga hälsningar,  
Malin Hedman & Lisa Ekström 
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Bilaga 3: Intervjuguide Pedagoger 
	
Introduktion 
Kan du berätta lite om dig själv och hur länge du arbetat inom förskolan? 
Kan du beskriva hur en vanlig dag på jobbet ser ut? 
 
Planering & mål 
Känner du till målen i läroplanen?  
Känner du till Skellefteå kommuns mål för förskolan?  
Har er förskola egna mål?  

• I så fall, vilka? 
Hur arbetar ni med dessa mål? 

• Hur ser planeringen ut av aktiviteter?  
Sker uppföljning av målen?  

• I så fall hur och hur ofta?  
• Varför/Varför inte 

Upplever du att ni har tillräckligt med resurser för att uppnå målen? 
• Ex. Arbetskraft, tid, pengar, lokaler, kunskap?  

 
Cybernetisk styrning  
Vilka ekonomiska mål har er förskola?  
Hur nås du av ekonomisk information? 

• APT-möten? 
Känner du att du får tillräckligt med information om ekonomiska beslut? 

• Varför/Varför inte?  
Har du möjlighet att påverka förskolans ekonomiska mål? 
Vilken möjlighet ges du att påverka förskolans ekonomiska mål? 

• Ex. Budget? 
Hur tycker du de ekonomiska målen påverkar ditt dagliga arbete? 

• Positivt/negativt? Om det inte gör det, varför inte? 
  
Belöningar och kompensation  
Vad händer om du uppnår de uppsatta målen?  

• Belöningar?  
Vad händer om du inte uppfyller de uppsatta målen?  

• Bestraffning?  
Anser du att du presterar bättre med belöning/bestraffning i åtanke?  
 
Administrativ styrning 
Utöver arbetsuppgifter i den löpande verksamheten, har ni tydliga roller eller delat ansvar?  

• Ex. administrativa arbetsuppgifter? 
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Kulturstyrning  
Värderingar:  
Skellefteå kommuns vision är att vara en “framsynt och jämställd tillväxtkommun, attraktiv att 
bo och verka i”. Målet är att vi ska vara 80 000 invånare år 2030.” Känner du till denna vision? 
Hur upplever du relationen mellan dig och dina medarbetare? 
Hur upplever du din arbetsmiljö?  
 
Klanstyrning: 
Upplever du någon skillnad i förväntningar mellan barnskötare och förskollärare? 
 
Symboler: 
Finns det någon klädkod på er förskola?  

• I så fall, hur ser den ut? 
  
Avslutande frågor  
Vad anser du är din viktigaste arbetsuppgift som pedagog? 
Vad är det som driver dig i ditt arbete? 
Finns det något annat du vill tillägga om de ämnen vi pratat om? 
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Bilaga 4: Intervjuguide Chef 
 
Introduktion  
Kan du berätta lite om dig själv och hur länge du arbetat inom förskolan? 
  
Planering & mål 
Vi har uppfattat det som att Villekulla sätter mål utifrån läroplanen, hur ser den processen ut? 

• Är du inblandad i denna process? 
Hur ser uppföljning av målen ut?  

• Hur ofta bör målen följas upp? 
• Anser du att detta är viktigt? Varför/Varför inte? 

Tror du att de anställda upplever att det finns tillräckligt med resurser för att uppnå förskolans 
mål? 

• Ex. Arbetskraft, tid, pengar, lokaler, kunskap? 
 
Cybernetisk styrning  
Vi har förstått att förskolan har en budget att förhålla sig till, hur ser planeringsprocessen ut 
inför budgeten? 

• Vad har du i åtanke när du beslutar om förskolans budget? 
Hur kommuniceras den ekonomisk informationen ut till de anställda? 

• Möte med personalen?  
Följer du upp hur väl förskolan uppnår de ekonomiska målen? (Villekulla) 

• Hur och hur ofta? 
Vilken möjlighet har personalen att vara med att påverka förskolans budget? 
Vad händer med eventuellt budgetunder- eller överskott?  

• Flyttas det över till nästa år? 
• Är personalen medveten om detta? 

Hur upplever du att personalen påverkas av budgeten i deras dagliga arbete? 
 
Belöningar och kompensation  
Vad händer om de anställda når uppsatta mål?  

• Ex. Budget uppnås? Belöning? 
Vad händer om de anställda inte uppfylla målen? 

• Ex. budget inte uppnås? Straff? 
 
Administrativ styrning 
Vilka ansvarsområden finns det i verksamheten? 
Tycker du det är viktigt med tydliga roller och tydliga ansvarsområden inom förskolan?  
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Kulturstyrning  
Värderingar  
Kan du berätta om hur de anställda jobbar med kommunens visioner och mål för 
förskoleverksamheten? 

• Tror du att de anställda upplever att den är applicerbar i den dagliga verksamheten? 
• Uppfattar du att den har någon betydelse för förskolans arbete?  

 
Klanstyrning  
Upplever du skillnad i förväntningar mellan barnskötare och förskollärare? 
  
Avslutande frågor 
Vad anser du är din viktigaste arbetsuppgift som chef? 
Vad är det som driver dig i ditt arbete? 
Finns det något annat du vill tillägga om de ämnen vi pratat om? 
 


