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True greatness comes not when things go always good for 

you; but true greatness comes when you are really tested, 

when you have taken some knocks, faced some 

disappointments, when sadness comes. Because only if you 

have been in the deepest valley, can you ever know how 

magnificent it is to be atop the highest mountain. 

 

 

-R. Nixon 
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med ny forskning till det företagsekonomiska kunskapsområdet. Resultatet av denna uppsats 
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Titel:  Styrning med målkonflikter i kommunala organisationer 

 

Författare:  Agneta Ekelund 

 

Handledare:  Marita Blomkvist 

 

Nyckelord:  Målstyrning, förskolor, otydliga mål, förvaltning, kommun. 

 

Problemformulering: Vilka styrmetoder använder kommunala organisationer där det kan 

finnas konflikter mellan olika mål, och vad i styrningen skiljer 

mellan organisationer inom samma bransch? 

 

Teorier: Olika teorier tas upp som ligger till grund för den undersökning 

som valts att göras. De grundläggande teorierna som presenteras 

med denna uppsats är målformulering, målkonkurrens och 

styrmetod. De organisationer och mål som presenteras i denna 

uppsats är Halmstads kommun, Laholms kommun samt de 

nationella styrdokumenten för den svenska förskolan (Lpfö 98). 

 

Metod: För att undersöka om målkonflikter finns inom kommunala 

organisationer har denna uppsats skrivits med en abduktiv ansats. 

Detta har gjorts genom att jag har samlat in kunskaper. Det innebär 

att det har valts att göra en fallstudie- och datainsamlingsmetod i 

form av intervjuer och dokument. 

 

Empiri: Fakta presenteras den som har kommit fram under intervjuer med 

representanter från Halmstads och Laholms kommuner. Den 

svenska förskolan presenteras samt hur den offentliga styrningen 

sker. 

 

Analys: I den analyserande delen kopplas teorin samman med det som har 

tagits fram genom intervjuer och de dokument som har samlats in. 

Presentation av denna analys sker genom matriser. 

 

Slutsatser: Utifrån denna undersökning dras slutsatser som t.ex. av alla de 

styrmetoder som framställdes i teorin är de två starkaste i detta fall 

profession och budget. Vidare har det framkommit att målen anses 

vara övergripande och oklara. Genom detta kan det påvisas att det 

finns indikationer på att målkonflikter föreligger. 
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Title: Control of goal conflicts in municipal organizations  

 

Author: Agneta Ekelund 

 

Tutor Marita Blomkvist 

 

Keywords:  Goal-steering, kindergarten, goal ambiguity, municipality. 

 

Problem:  Which management controls do the organizations apply to where 

there may be conflicts between different goals, and what divides 

organizations in the same branch? 

 

Theories: In this part of the essay different theories will be presented that 

makes the establishment for the investigation chosen. The basic 

theories that are represented with this essay is goal-steering, goal-

combatively and steering instruments. The organizations and goals 

that are presented in this essay are Halmstad's municipality and 

Laholm's municipality, and also the national directions for 

kindergarten in Sweden (also called Lpfö 98). 

 

Method: To make it achievable to examine if there is goal-combatively 

within the communities this essay has been written with a 

abductive outline. This has been done by collecting of knowledge 

to the subject attended to investigate. That means the method 

chosen is a case study- and data collection method in contour of 

interviews and documentations. 

 

Empiric Facts are presented it that has come forward during interviews 

with representatives from Halmstad's and Laholm's municipalities. 

The Swedish preschool is presented and how the public control 

happens. 

 

Analysis: In this chapter theories are combined with the data processed 

through interviews and collected documents. Presentation of this 

analysis will be through matrixes. 

 

  

Abstract 



 

Conclusions: From this inspection conclusions can be drawn like for an example 

of all the steering instruments that has been processed in the 

theories part of this essay the two strongest are employees along 

with budget. From this the out calm is that the goals are general 

and decisive, and through that it can be indicated that a conflict of 

goals is occurring. 
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I detta avsnitt presenteras bakgrunden till det valda problemområdet. Här presenteras även 

problemformuleringen och utvecklas vad som är studiens syfte. Till sist klargör avsnittet även 

vilka avgränsningar som gjorts. 

 

 

 
 

1998 reformerades förskolan vilket bland annat innebar att de fick en separat läroplan 

(Skolverket, 2003). Förskolan överfördes från Socialdepartementet till 

Utbildningsdepartementet vid skapandet av läroplanen (Skolverket, 2004). Denna läroplan är 

utformad med övergripande mål, och typiskt för den offentliga organisationen är just att den 

generellt har flerdelade och vaga mål, som försöker att tillgodose många olika krav 

(Christensen, Lægreid, Roness & Røvik, 2005). De offentliga organisationerna är ofta stora 

och komplexa, vilket i sin tur gör att styrningen blir komplicerad (Dinesh & Palmer, 1998). 

Enligt SOU 2004:116d är styrningen av skolan invecklad eftersom det finns en nationell 

styrning genom målen i läroplanen och en kommunal styrning som strävar mot målen. 

Kommunen är huvudman för den enskilda skolan och ansvarar för att den är i sådant skick att 

den kan uppnå de offentliga målen. 

 

Offentliga mål kännetecknas av generella riktlinjer för verksamheten. De kan vara inriktade 

mot att få en bred legitimitet och uppslutning för en offentlig organisation (Christensen et al., 

2005). I alla offentliga organisationer finns målkonflikter av något slag, detta hindrar dock 

inte att konkurrerande mål kan uppfyllas samtidigt (Wenger, O´Toole Jr. & Meier, 2008). 

Även en gemensam syn på målen kan vara komplicerad i en kommunal organisation då alla 

målen måste vara kända av medarbetarna för att de ska kunna uppfyllas. Om medarbetarna 

har personliga mål som inte överensstämmer med verksamhetens mål uppstår en målkonflikt 

(Anthony & Govindarajan, 2001). När ett företag koncentrerar sig på att uppfylla ett av målen 

hamnar lätt övriga mål efter (Slocum Jr., Cron & Brown, 2002). Ax, Johansson och Kullvén 

(2005) menar att det är mycket sannolikt att även privata mål får ett inflytande i 

organisationen. De privata målen kan helt strida mot företagets mål och de kan även vara de 

personliga målen som realiseras. 

 

  

Problembakgrund 

inledning 
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Ett företags, och i detta fall kommunala organisationer, existens är baserat på vissa mål. Om 

företaget har flera mål kan det uppstå, som nämnts, en konflikt mellan dessa (Ax et al., 2005). 

Läroplanen skriver att målen anger inriktningen på förskolans verksamhet och därmed den 

önskade kvalitets-utvecklingen i förskolan (Lpfö 98). Även Ekonomistyrningsverket (2009) 

beskriver att mål är ett medel för både styrning och uppföljning, men också att mål är 

motivationshöjande för den som utför arbetet. Mål ämnar vara specifika, mätbara, 

accepterade, realistiska och tidsbestämda. Läroplanen säger att förskolans verksamhet har för 

avsikt att präglas av en pedagogik där man finner omvårdnad, omsorg, fostran och lärande 

som bildar en helhet för verksamheten.  

 

Målen i den svenska förskolan och skolan således kan vara resultatmål i absoluta tal, 

kvalitetsmål eller mål som är relaterade till verksamhetens sätt att arbeta (SOU 2004:166d). 

Vidare förklarar rapporten att styrning innefattar alla de åtgärder som ledningen i en 

organisation vidtar för att påverka dess processer och resultat. Förskolan har två 

huvuduppgifter: dels har för avsikt att den möjliggöra för föräldrar att arbeta eller studera och 

dels avser att den erbjuda pedagogisk verksamhet för barnen (Skolverket, 2003). Som tidigare 

nämnts så räknas, sedan 1998 räknas förskolan som en del av skolsystemet (Skolverket, 

2004). Verksamhetens existens är således beroende av att målen uppfylls och om det finns en 

konflikt mellan verksamhetens olika mål måste den på något sätt mildras för att säkerställa 

verksamhetens fortlevnad. När förskolan 1998 fick en egen läroplan med verksamhetens mål 

i, gick förskolan från att vara daghem till att vara just förskola. Målen om pedagogik kom här 

in i bilden och sannolikheten att det kan ha uppkommit konflikter mellan daghemmens 

omsorgsmål och förskolans fostrans mål är mycket stor. 

 

Styrningen av en organisation kan ske på två sätt dels genom att påverka beteendet eller 

genom att kontrollera hur resultatet blir. De flesta organisationer innehåller flera styrmetoder, 

men tenderar att domineras av en (se modell s. 12) (Brorström et al., 2005). Som beskrivit i 

problembakgrunden så är kommunerna huvudmän för verksamheten men utifrån vilken 

styrningsmetod driver de verksamheten? När målen för en organisation är beroende av den 

ekonomiska situationen är det ekonomistyrning förklarar Ax et al. (2005). Syftet med denna 

styrning är att hjälpa fram uppnåendet av de välplanerade målen. Medan Samuelsson (2004) 

beskriver hur verksamheten anpassas, då även ekonomiskt, för att nå de mål som valts. Att 

styra en verksamhet är att avsätta resurser och försöka framställa vilka behov som finns, enligt 

Brorström, Haglund och Solli (2005). Vidare förklarar Christensen et al. (2005) att de som 

leder en offentlig organisation måste ta hänsyn till ganska mycket, då de arbetar i en 

multistrukturell och komplex verksamhet, så som den kommunala. 

 

Jag undrar nu hur styrningen ser ut med både pedagogik och omsorg i målen. Konkurrerar 

förskolans huvuduppgifter med varandra och kan de uppfyllas samtidigt? Kan det finnas flera 
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mål som gör att verksamheten fungerar men att de kommer från olika intressenter och att 

dessa inte konkurrerar med varandra. 

 

 

 
 

Den frågeställning som kommer att arbetas utifrån blir: 

 

Vilka styrmetoder använder kommunala organisationer där det kan finnas konflikter mellan 

olika mål, och vad i styrningen skiljer mellan organisationer inom samma bransch? 

 

 

 
 

Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera styrningen i förskolans verksamhet där det 

kan finnas målkonflikter. Jag vill identifiera en eventuell konflikt mellan olika intressenters 

mål så som rektorerna och kommunerna i deras syn på styrningen av verksamheten, samt att 

jämföra mellan två olika kommuner och se om det finns skillnad och likheter mellan dessa. 

Jag syftar vidare till att analysera hur styrningen av de olika kommunerna är i jämförelse med 

varandra. 

 

 

 
 

Kommunal verksamhet: Är en samhällsservice som finns till för de invånare som bor i den 

kommunen. Bland de vanligaste uppgifterna som en kommun har är förskola, skola, 

socialtjänst och äldreomsorg. (Sveriges kommuner och landsting, 2010) 

 

Förskola: En daglig gruppverksamhet för barn mellan ett och fem år. (Halmstads kommun, 

2009) 

 

Omsorg: Noggrann vård och skötsel av någon (Nationalencyklopedin, 2009) 

 

Fostran: Den process där barn formas i önskad riktning, vanligen handlar det om mognad och 

socialt beteende (Nationalencyklopedin, 2009) 

 

  

Centrala begrepp 

Syfte 

Problemformulering 
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I detta kapitel visas tillvägagångssätt som har använts för genomförande av denna uppsats. 

Kapitlet innehåller en beskrivning av vald ansats och metodval gällande den teoretiska 

referensramen. 

 

 

När en forskare ska ta fram en teori, har den en vision att teorin ska motsvara kunskap som 

ligger så nära verkligheten som möjligt. För insamling och utveckling av kunskap finns två 

traditionella förfaranden, induktion - upptäcktens väg och deduktion – bevisföringens väg 

(Jacobsen, 2002; Patel & Davidsson, 2008). I en deduktiv ansats börjar forskaren med att läsa 

in sig på teori och utifrån den därefter samla in empiri (Jacobsen, 2002). Patel och Davidsson 

(2008) menar att forskaren drar slutsatser utifrån den befintliga teorin som finns till det 

enskilda fallet. När forskaren arbetar med ett deduktivt arbetssätt antas att objektiviteten i 

forskningen stärkas just av redan befintlig teori. Alvesson och Sköldberg (2003) säger att 

forskaren utgår från en generell regel och hävdar att denna förklara ett visst enskilt fall av 

intresse och att denna ansats anses vara den mindre riskfyllda av de traditionella ansatserna. 

Den deduktiva ansatsen bygger följaktligen på tidigare teorier. Fördelen med en deduktiv 

ansats är att det är enklare att se om hypoteserna stämmer överens med verkligheten 

(Jacobsen, 2002). En nackdel som nämns är dock att informationen som samlas in begränsas 

av teorin.  

 

Ett alternativ till den deduktiva ansatsen är den induktiva. Med den induktiva ansatsen menas 

att forskaren studerar forskningsobjektet utan att det finns någon förankring i vedertagen teori, 

för att senare formulera en teori av den insamlade empirin (Patel & Davidsson, 2008). 

Jacobsen (2002) förklarar att den induktiva ansatsen innebär att forskaren först samlar in 

relevant information och därefter formulerar en teori utifrån den insamlade informationen. 

Genom att inte ha några teorier eller hypoteser att testa kan forskaren med den induktiva 

ansatsen se med öppna ögon på det han vill undersöka. Förespråkare för den induktiva 

ansatsen menar att endast då inga förväntningar finns kan forskaren samla in information som 

helt återspeglar verkligheten. Alvesson och Sköldberg (2003) förklarar att den induktiva 

ansatsen utgår ifrån en mängd enskilda fall och hävdar att ett samband som observerats i 

samtliga fall också är generellt giltigt. Svagheten med den induktiva ansatsen är att den 

underliggande strukturen eller situationen inte tas med i bilden, utan enbart ett mekaniskt yttre 

samband (Alvesson & Sköldberg, 2003). Kritik mot induktiv ansats är då att det är oerhört 

svårt att inte påverkas av tidigare kunskaper och situationer (Jacobsen, 2002). En annan 

aspekt som kan anses som negativt med denna ansats är att forskaren inte vet hur stor 

räckvidden med teorin blir innan studien börjar (Patel & Davidsson, 2008).  

 

Det finns en tredje ansats som är en mix av den deduktiva och induktiva ansatsen, som kallas 

den abduktiva ansatsen. Här kan forskaren relatera till både teorin och empirin i studien. Detta 

Vetenskaplig metod 
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innebär att man utifrån ett enskilt fall kan formulera ett hypotetiskt mönster som kan förklara 

fallet, det vill säga ett förslag till en teoretisk djupstruktur. (Alvesson & Sköldberg, 2003; 

Patel och Davidsson, 2008) Det abduktiva synsättet menar Partel och Davidsson (2008) har 

den fördelen att det inte låser forskaren i så hög grad, vilket kan hända om forskaren arbetar 

utifrån de andra två forskningssätten. Alvesson och Sköldberg (2003) menar att forskaren gör 

en tolkning som sedan bör bestyrkas genom nya upptäckter. Under processens gång utvecklas 

dels de empiriska tillämpningarna gradvis, de justeras och förfinas även i teorin. Den 

abduktiva ansatsen är fördelaktig från både deduktionen och induktionen för att den 

inbegriper förståelse (Alvesson & Sköldberg, 2003).  

 

Av de följande tre ansatserna ovan så kommer uppsatsen utgå från den abduktiva ansatsen 

eftersom det finns många beskrivningar av styrning av organisationer och dess mål, vilket är 

en förutsättning för att kunna beskriva och analysera mina syften. Detta innebär att det har 

studerats en mängd teorier innan datainsamling påbörjades för att skaffa en insikt i hur man 

styr en kommunal organisation. Anledningen till valet av denna ansats är främst att det redan 

finns teori kring ämnet styrning av organisationer och dess målkonflikter. Undersökningen 

presenterar samtidigt ett antal modeller som är kopplade till den teori, de är inte unika utan det 

finns begränsad forskning kring dem. Med denna ansats görs det att riskmedvetandet minskar 

och den information som är mest relevant har plockats ut för att kunna testas mot teorin. 
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I det här kapitlet redovisas den befintliga litteratur som ska skapa en förståelse för uppsatsen. 

Kapitlet består av mål och verksamhetsstyrning. Här pressenteras olika modeller som dels är 

befintliga modeller och dels egna tolkningar. Vidare klargörs mål och styrning för den 

svenska förskolan, samt om Halmstads kommun och Laholms kommun. 

 

 

 
 

I den teoretiska referensramen förklaras målformulering, målkonkurrens och styrmetoder, 

dessa har blivit sammanfogade i en större översiktlig modell som ses i figur 1, samt 

intressentmodellen kommer att förklaras. I intressentmodellen förklaras vilka intressenter som 

kan vara till intresse för en organisation samt för förskolans verksamhet. Pilarna visar att de 

olika faktorerna kan stå i relation till varandra och hur de kan påverkar varandra. 

Målkonkurrensen är placerad i det stora hjulet medan styrmodeller och målformulering är 

placerade i de två mindre. Dessa två mindre hjul arbetar för att minska målkonkurrensen och 

dess effekter. Genom att hålla de två mindre hjulen under bra uppsikt, så kan man förebygga 

att det större hjulet går igång. Ju mindre rotation, i det stora hjulet, desto mindre 

målkonkurrens uppkommer och vice versa.  

 

 
 

Figur 1: Översiktmodell 

Översiktsmodell 

Teoretisk referensram 
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Styrningen i en organisation handlar om att få verksamheten att sträva mot uppsatta mål. När 

målen är av mer ekonomisk karaktär benämns det som ekonomistyrning (Ax, et al., 2005). 

Styrning har ett övergripande syfte som är att hjälpa till i arbetet med att uppnå de strategiska 

målen. Strategi är en viktig enhet för att en organisation ska kunna nå sina mål (Andersson, 

1994). Valet av styrmetod antas påverka hur målen realiseras. Alla mål bidrar till att påverka 

hur organisationen struktureras eller organiseras (Christensen et al., 2005). 

Belöningssystemets avsikt är att genom motivation garantera verksamhetens effektivitet 

(Arvidsson, 2008). Därför får antas målens formulering ligger till grund för hur styrningen ser 

ut. 

 

Företaget kan inte existera utan intressenterna. I gengälld kräver dessa ersättningar som är 

högre än deras insatser. Genom att företagets realiserade mål delas med intressenterna, så 

halkar de officiella målen efter. Här kan det då uppstå en konflikt mellan olika intressenters 

mål och verksamhetens (Ax et al., 2005; Daft, 1998). En försiktig slutsats är därför att 

intressenterna påverkar hur målen formuleras och hur de genomförs. 

 

Otydliga mål kan medvetet vara oklara. Mål kan vara medvetet konstruerade så att de bygger 

broar mellan intressemotsättningar och verkar som konfliktdämpare. Otydliga mål kan ge 

ledningen flexibilitet i hur dessa har för avsikt att genomföras (Christensen et al., 2005). 

Därför kan slutligen antas att målens utformning påverkar hur styrningen ser ut. 

 

 

 
 

Att ha mål är enligt en del det enda sättet för saker och ting att bli gjorda (Forslund, 2009). Ett 

mål är en beskrivning av ett önskat framtida tillstånd (Jacobsen & Thorsvik 2008). I figuren 2 

illustreras hur målformuleringen kan se ut. De mål som utformas är antingen lätta eller svåra 

att uppnå i organisationen. En del av dem har övergripande karaktär eller är av mer detaljerad 

form. Men målen kan också vara tydlig eller otydliga. Så ett mål kan vara tydligt, detaljerat 

men ändå svårt att uppnå. 

 

Målformulering 
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Figur 2: Modell för målformulering 

 

Av de mål som sätts upp i en organisation kan somliga anses vara ledningens mål, som de vill 

att organisationen ska uppnå (Anthony, 1990). Mål kan vara av både kvantitativ och kvalitativ 

karaktär. De mål som är av kvalitativ karaktär har fått en mer betydande plats i styrningen 

inom den offentliga sektorn (Philgren & Svensson, 1994). 

 

En vanlig definition av mål i formella organisationer är att de visar på något som de vill uppnå 

eller realisera i framtiden, och att organisationer är kollektivt orienterade att nå mål. Mål 

avses bidra till att påverka hur organisationen struktureras eller organiseras. Detta ger centrala 

riktlinjer för de uppsatta målen (Bakka, Fivelsdal & Lindkvist 2006; Christensen et al., 2005). 

 

Stora organisationer har många gånger svårt att formulera och enas om gemensamma mål. 

Uppfattningen om vad som är organisationens mål skiljer sig ofta åt inom verksamheten 

(Bakka et al., 2006). 

 

 

 
 

Mål och målsättning har stor betydelse för en individs motivation och prestation. Målen måste 

innehålla väsentliga huvuddrag för att hålla motivationen hög. Noggrannhet och ett visst mått 

av utvecklings möjligheter är viktiga faktorer. De bidrar till en ansträngning och envishet som 

den anställde lägger behöver lägga ner i sitt arbete (Schaffer, 2007). Högre satta mål leder till 

bättre utförande än lägre och otydligt satta mål (Ax et al., 2005). För att prestationsmått skall 

vara motiverade, behöver målen inte vara för högt uppsatta. Målen måste upplevas som 

realistiska, men får ej vara för lätta att uppnå. Genom en viss grad av svårigheter blir målen 

utmanande, men fortfarande genomförbara. Specifika och svåra mål ger ett bättre utförande 

Målens 
formulering

Övergripande

eller

detaljerade

Lätta eller 
svåra att 
uppnå

Tydlig

eller

otydlig

Övergripande eller detaljerade 
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(Merchant & van der Stede, 2007; Slocum Jr. et al., 2002). När målen ska få önskad effekt är 

det avgörande att förklara de underliggande grunderna till målen för de anställda. Förutom 

detta är det även av betydelse att de anställda får feedback på hur deras arbete ligger till i 

jämförelse med vad målen kräver (Lee, Bobko, Earley & Locke, 1991). 

 

De mål som finns på övergripande nivå förväntas brytas ner på olika delnivåer. Detta görs för 

att de berörda avdelningarna ska kunna känna att deras mål blir mer realistiska för 

verksamhet. Dessa mål bryts sedan ner ytterligare av en underavdelning till så kallade del-

delmål. Del-delmål blir då medel för att uppnå delmålet på en högre instans. Denna typ av 

målnedbrytning är nyttig då den minimerar risken för att en underavdelning misslyckas med 

uppnåendet av de bästa resultaten. Därmed så uppnås en hög grad av målkongruens (Ax et al., 

2005; Christensen et al., 2005; Pihlgren & Svensson 1994). 

 

 

 
Mål är något organisationer vill uppnå och de ligger till grund för hur verksamheterna ser ut. 

Även om målen inte ska vara för lätta att uppnå behöver de vara lättförstådda. Mål kan vara 

tydliga eller otydliga. De tydliga målen är exakta medan de otydliga ger mer frihet för 

tolkning. Mål kan delas upp i delmål för att anpassas till olika delar av organisationen, det är 

dock viktigt att delmålen speglar de övergripande målen. 

 

Den rationella styrprocessen inleds med att huvudmannen uttrycker organisationens vision 

och vägen till uppnående uttrycks med strategiska mål (Anthony & Govindarajan, 2001). 

Dessa mål formuleras därefter till planer, budgetar, eller utgör grund till resursfördelning för 

organisationens verksamheter. Planerna kommuniceras ner till enhetsnivåer med syfte att 

utföra de uppgifter som beordrats i planen. Enheternas resultat mäts och rapporteras, utfallet 

jämförs mot planerna, det vill säga följs upp, för att se om resultatet var tillfredställande. 

 

 

 
 

Vikten av att olika offentliga organisationer samordnas med gemensamma mål, är att sträva 

mot en enighet. Målen kan vara medvetet oklara vilket är vanligt i offentliga organisationer. 

Denna oklarhet uppkommer genom att målen vanligtvis är komplexa (Christensen et al., 

2005). De oklara målen ger ledningen en större flexibilitet, som kan göra det lättare att fatta 

beslut, men det kan också skapa problem vid ansvarsfördelning. De tydliga målen kan binda 

upp ledningen till komplicerade att genomföranden (Bakka et al., 2006). 

 

De mål som organisationen arbetar efter kan vara av två karaktärer: fasta eller flexibla. När en 

organisation använder sig av fasta mål, ligger målen kvar på samma nivå hela tiden oavsett 

Tydliga eller otydliga 

Lätta eller svåra att uppnå 
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om förhållanden runt omkring ändrar sig eller inte. De flexibla målen är mer anpassningsbara 

och kan justeras beroende på vilka omständigheter som uppstår. På så vis kan målen justeras 

upp om de visar sig vara för lätta att uppnå och ner om de blir för svåra (Merchant & van der 

Stede, 2007). 

 

 

 
 

Alla företag och organisationer har intressenter och dessa kan i sin tur ha olika mål med 

företaget (Daft, 1998). Grunden i intressentmodellen är att företag arbetar för att vara i 

jämvikt med sin omgivning. Intressenterna skiljer sig åt mellan olika företag (Ax et al., 2005). 

I figur 3 finns ett generellt exempel på ett företags intressenter (Ax et al., 2005; Fassin, 2009; 

Forslund, 2009). 

 

 

 
 
 

Figur 3: Intressentmodell  

 

 

Företag/organisationer och intressenter är beroende av varandra. I intressentmodellen har 

strävan efter en balans mellan företag/organisationer och intressenternas krav en central roll 

(Ax et al., 2005; Forslund, 2009). Företaget kan inte existera utan intressenterna som i sin tur 
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kräver högre ersättning än deras insats. Företagets realiserade mål blir intressenternas och de 

officiella målen halkar efter. Här kan det då uppstå en konflikt mellan olika intressenters mål 

och företagets. Medarbetare och finansiärer har en aktiv roll i organisationen medan de övriga 

intressenterna står utanför allt beslutsfattande (Jansson, 2005). Dock är intressenterna inte så 

fokuserade på sitt eget mål att de förbiser nödvändigheten av andra intressenter för 

organisationens fortlevnad (Grant, 2008). 

 

Ägarna investera likvida medel i organisationen och vill ha någon form av avkastning. De 

anställda utför ett arbete som de vill ha lön för och kunderna betalar pengar som de vill ha 

produkter eller tjänster för. Företaget/organisationens leverantörer vill ha betalt för de 

produkter eller de tjänster som de har utfört. Långivarna lånar ut pengar som i sin tur de vill 

ha tillbaka med en viss ränta. Staten och kommunerna kan erbjuda lokal, mark eller andra 

möjligheter för organisationen som de i sin tur vill att förtaget sköter och betalar skatter för 

samt att de följer de lagar och regler som finns. Andra intresseorganisationer som finns i 

samma bransch som kan erbjuda exempelvis stöd, råd och utbildning i utbyte mot en 

medlemsavigt, eller andra utväxlingar. (Forslund, 2009) 

 

Med hjälp av den ursprungliga intressentmodellen har en egen modell som kan ses i figuren 4 

den har skapats för förskolans verksamhet. Denna modell har gjorts för att det ska bli lättare 

att förstå hur verksamheten ser ut inom den kommunala förskolan. De komponenterna som 

kan förväntas vara med i modellen är föräldrar, inskrivna barn, staten, anställda, 

långivare/finansiärer, den närliggande omgivningen och närliggande organisationer för att 

verksamheten ska kunna bedrivas. Finansiärer betraktas så som stat, kommun och 

skattebetalare. Det får antas att det är skattebetalarna som finansierar den grundläggande 

delen, kommunen fördelar medlen mellan verksamheterna. Till enskilda projekt som ska ske, 

kan finansieringen komma från skolverket eller via donationer från företag och 

privatpersoner. Istället för kunder återfinns föräldrar och inskrivna barn eftersom de som 

köper och utnyttjar tjänsten. I denna modell valdes dock att dela på föräldrar och barn 

eftersom de kan ha olika intressen i verksamheten. Eftersom ett mål för förskolan är att 

frigöra arbetskraft är närliggande organisationer intressenter och har ersatt samhället i den 

ursprungliga modellen. Den närliggande omgivningen kan ha ett intresse om vad som händer 

och sker inom förskolan i deras område. De fristående förskolorna som inte ingår i den 

kommunala verksamheten kan tillexempel vara Montessori förskola. 
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Figur 4: Egen bearbetning av Intressentmodellen 

 

 

 
 

Verksamhetsstyrning innebär olika åtgärder för att uppnå satta mål. Styrningsbegrepp 

definieras olika beroende på varianten av mål (Ax et al., 2005; Forslund, 2009; Samuelson, 

2004). Under början av 1990-talet infördes mål och resultatstyrning i offentliga 

organisationer, som då ansågs vara något radikalt annorlunda. Den skulle vara framtidsinriktat 

och innehålla tydliga mål. (Christensen et al., 2005) När målen är av mer ekonomisk karaktär 

benämns det som ekonomistyrning. Styrning har ett övergripande syfte att hjälpa till med 

uppnåendet de strategiska målen (Ax et al., 2005). 

 

Styrning kan definieras som att arbeta med människor till att nå verksamhetens mål. 

Företagsstyrning sätter mål för företaget i sin helhet, men är dock i totalt beroende av 

ekonomistyrning. De mål som berör redovisning bestäms som ekonomistyrning, och de mål 

som ämnar verksamheten definieras som verksamhetsstyrning (Hersey & Blanchard, 1969). 

När informationen bearbetas resulterar det i intern och extern information. Styrning stöds av 

informationssystemet bland annat i på frågor som berör både på lång och kort sikt. Styrningen 

blir ett redskap som är skapat efter vilka mål som väljs. För att få en bredare form av styrning 

kan det förväntas finnas mål som fokuserar på mer än bara det finansiella perspektivet 

(Samuelson, 2004). 
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Syftet med figuren 5 är att förklara de olika styrmetoder som ligger till grund för att 

verksamheten i en organisation ska kunna fungera. Genom en mer ingående förklaring om 

varje styrmetod som följer nedan, kan sambandet mellan dessa visas.  

 

 

 
 
Figur 5: Modell för styrmetoder 

 

 

Styrmedlen kan delas upp i tre kategorier; formella styrmedel, organisationsstruktur och 

mindre formaliserad styrning. Formella styrmedel är resultatplanering, budgetering, 

prestationsmätning och målkostnadskalkylering. Organisationsstruktur innefattar 

organisationsform, ansvarsfördelning och personalstruktur. Den mindre formaliserade 

styrningen innehåller företagskultur, lärande och medarbetarskap (Ax et al., 2005). De tre 

olika strategier som förekommer är: lågkostnads ledarskap, differentiering och fokus. Med 

lågkostnads ledarskapsstrategi försöker organisationen hålla sig till en så låg kostnad som 

möjligt för att kunna ta marknadsandelar. Differentieringsstrategi betyder att organisationen 

försöker skilja sin produkt eller tjänst från mängden. När man använder sig av fokusstrategin 

så inriktar sig organisationen på en specifik marknad. Genom att ha en väldefinierad marknad 

försöker organisationen sedan uppnå låg kostnad eller differentiering (Daft, 1998). De flesta 

organisationer innehåller flera olika styrorgan, men har en viss tendens att domineras av 

någon. Den enklaste av de fyra situationerna, är den där det finns en hög mätbarhet och 

perfekt kunskap om orsakerna. Här återfinns såväl beteendestyrning som resultatstyrning. En 

sådan här situation uppstår sällan i den kommunala sektorn, utan mer i det löpande bandet 

verksamheten. En annan styrmetod den rituella styrsituationen. Här ageras utifrån vad som 
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anses vara bra för verksamheten, utan att veta att så är fallet. Rituell styrning kan vara den 

enda gångbara, men behöver inte vara det (Brorström et al., 2005). 

 

 

 
 

Strategi är hur organisationen använder sina fördelar och tillgångar för att uppnå målen 

(Grant, 2008). Men det förutsätter att det görs ett val mellan olika tänkbara strategier. När 

varje strategi ska utvärderas ska alla konsekvenser av vad som kan tänkas följa av varje 

alternativ bli föremål för utvärdering (Andersson, 1994). Grant (2008) refererar till Mintzberg 

(1978) angående olika former av strategi. De olika formerna är avsedd strategi, emergent 

strategi och realiserad strategi. Den avsedda strategin är den strategiledningen menar att 

organisationen ska ha. Den realiserade strategin är den strategi som verkligen genomförs. 

Emergent strategi är när den avsedda strategin tolkas individuellt och anpassas efter yttre 

omständigheter. 

 

 Strategi är även en beskrivning av vad man tänker göra för att förverkliga de mål som man 

har satt upp. Strategin beskriver därmed ”vägen mot målet”. I den offentliga sektorn har 

strategibegreppen fått en starkare grund i verksamheten. Strategin koncentreras till de 

grundläggande målen, vilket gör att det behövs särskild uppmärksamhet i årsredovisningen. 

De strategiska målen kan anges från olika delmål, med alternativ på återgärder som anpassas 

efter de risker som finns till målen. (Jacobsen & Thorsvik, 2008) 

 

 

 
 

Belöningssystemets avsikt är att genom motivation garantera verksamhetens effektivitet 

(Arvidsson, 2008). Belöningar kan vara monetära eller icke-monetära. Monetära belöningar är 

exempelvis lön, bonus, pension, aktier. Icke-monetära belöningar är exempelvis inre 

belöningar och befordringar (Daft, 1998). 

 

 

 
 

När det gäller utformningen av organisationsstrukturen, kan den omfattas av byråkratiska 

organisationsformers drag. Det vill säga grader av och former för hierarki, arbetsfördelning 

och rutiner (Christensen et al., 2005). Den kommunala organisationen kan i allmänhet kännas 

som platt, det vill säga att den saknar hierarki (Brorström et al., 2005). Den enkla strukturen 

avser en okomplicerad organisation som kan vara ett litet tillverkningsföretag där grundaren 

struktur 

Belöningssystem 

strategi 
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leder och även äger. Här finner sig företagsledaren i direktkontakt med den personal som 

finns i dennes organisation. Här finns en låg arbetsfördelning men ett snabbt agerande i 

organisationen med en stark vision. Denna struktur är beroende av en eller ett fåtal individer 

(Andersson, 1994; Collin, 2009-03-28). 

 

Funktionsstrukturen styrs av primära aktiviteter enligt en värdekedja. Här har den 

verkställande direktören ett operationellt ansvar över den dagliga verksamheten, och det finns 

specialister på en mellannivå. Det som vd:n belastas med är ofta rutinbeslut och det gör att 

strategifokus lätt kan tappas. Denna form av struktur är ofta den traditionella för 

massproducerande organisationer, där verksamheten bedrivs på ett standardiserat och 

rationellt sätt. (Andersson, 1994; Collin, 2009-03-28) Inom funktionsstruktur är målen satta 

för den interna effektiviteten (Daft, 1998). Divisionsstrukturen innehåller strategiska 

affärsenheter, där man finner prestationsnivå med fokus på vinst, samt att det använder skal 

och omfångsekonomi. Organisationsformer kan vara indelad i olika divisioner som är ganska 

fristående, med en viss styrning från en mindre central enhet som svarar för långtidsplanering, 

ekonomisk samordning samt övergripande beslut så som en vd. Divisionscheferna har stor 

betydelse för hur den divisionen kommer att lyckas eller inte. Detta gör att mellannivån blir 

mycket central i denna struktur. Det som kan vara negativt med denna struktur är 

auktoritetskonflikter och konflikter mellan divisionerna. (Andersson, 1994; Collin, 2009-03-

28) Genom en mix av funktionell och divisionsstruktur får man en matrisstruktur, där 

stimulerar man projekt och grupplösningar. Denna struktur kan vara resurskrävande och 

koordineringen blir svår att utvärdera inom de olika enheterna (Collin, 2009-03-28). 

Matrisstruktur tillåter fokus på flera områden samtidigt (Daft, 1998). 

 

Projektstrukturen styr genom kompetens och samarbete. Man brukar säga att strukturen är 

funktionellt obunden (permanent eller temporärt). Det som kan vara negativt med denna 

struktur är att det tar mycket tid och kraft med all koordinering och man finner lätt en viss 

otydlighet. Detta kan göra att det lätt blir lojalitetsproblem. Denna form av struktur är 

organisk med en avsevärd grad av specialisering. De anställdas utbildningsnivåer måste vara 

höga. De grupper som de anställda utgör i arbetet är inom så kallade marknadsorienterade 

grupper. Här finner man motto som innovation och kreativitet. Organisationen förändras hela 

tiden beroende på uppdragen och dess olika karaktär (Andersson, 1994; Collin, 2009-03-28). I 

organisationens process återfinns informationssystem, budget, planering, belöningssystem och 

så vidare. Dessa är grundläggande för verksamhetsmålen i organisationen, för de aktiviteter 

och rutiner som ledningen har utformat (Collin, 2009-03-28). 

 

 

 
 

Budget är en form av särskild planering. Den fokuserar på den närmaste framtiden, ett år, ett 

kvartal, en månad eller en vecka. Budgetens form är indelad i olika delar, såsom huvudbudget 

och delbudgetar. Det finns tre olika typer av huvudbudgetar; resultatbudget, likviditetsbudget 

Budget 
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och balanserad balansräkning (Ax et al., 2005). I budgetprocessens utformning finns det två 

externa alternativ: uppbyggnadsmetod innebär att budgeten utarbetas på den lägsta nivå i 

organisationen för att vandra hela vägen upp till vd:n. Medan nedbrytningsmetod utgår ifrån 

vd ner till den lägsta nivå och upp igen till det hösta organet i organisationen. Budgetens 

syften varierar mellan företaget och inom ett och samma företag (Samuelson, 2004). Lättare 

budgetmål ökar ledarens engagemang och självförtroende, kostnaden för kontroll och risken 

för att budgeten medvetet förvanskas minskar (Ax et al., 2005). Risker med lättare budgetmål 

är att ledaren inte gör sitt bästa utan nöjer sig med att nätt och jämt uppfylla målen (Merchant, 

1990). 

 

Att styra en verksamhet genom att avsätta resurser och att försöka fastställa vilka behov som 

ska tillgodoses har en lång tradition. Det behovsorienterade synsättet menas att behoven 

fastställs och att resurserna fördelas efter angelägenhetsgrad. Det resursorienterade synsättet 

utgår istället utifrån den ekonomiska ramen för att därefter fastslå vilka behov som kan 

hanteras. (Brorström et al., 2005) 

 

 

 
 

Det balanserade styrkortet visar organisationen ur fyra perspektiv: finansiellt-, kund-, process- 

och utvecklingsperspektiv (Kaplan & Norton, 1992; Olve, Petri, Roy & Roy, 2003). Det 

balanserade styrkortet begränsar antalet mått till de är mest kritiska för organisationen och 

kombinerar både finansiella och operationella mått (Kaplan & Norton, 1992). Det balanserade 

styrkortet kallas balanserat för att dess syfte i första hand är att bringa i jämvikt i 

verksamheten. Det balanserade styrkortet är tänkt att vara: balansen mellan olika 

hänsynstaganden och därmed mått i verksamhetsstyrningen, den röda tråden mellan visionen 

och måtten och orsak/verkan-samband i styrkortet (Matsson, 2001). Vid införande av 

balanserat styrkort måste organisationens mål göras specifika och mätbara (Kaplan & Norton, 

1992). 

 

 

 
 

Ett krav för att räknas som professionell är formell träning (Parkan, 2008). Den professionella 

förväntas att ha kunskaper om och tillföra något till en viss tradition. Han/hon förväntas hålla 

sig uppdaterad med vad som händer inom sitt område. En professionells arbete är en stor del 

av hans eller hennes identitet. Som professionell gör man inte något, utan man är något. 

Professionalism handlar om kunskap och kontroll (Noordegraaf, 2007). Personalen är ett 

styrmedel, genom att antalet utbildade pedagoger och graden av professionalism i 

verksamheter påverkar de vilka mål som prioriteras (Ax et al., 2005). 

profession 

Balanserat styrkort (bsc) 
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I figuren 6 målkonkurrens illustreras målkonflikt, målupplevelse och otydliga mål. 

Intressenternas olika intresse i verksamheten ligger till grund för att det kan uppstå en 

målkonflikt mellan de uppsatta målen. Det är när olika intressenters mål är på olika nivåer i 

verksamheten som det lättare att det kan uppstå en konflikt mellan dessa och dels mellan de 

officiella målen och intressenternas egna mål. Varje intressent som finns med i organisationen 

har de alla olika målupplevelse över vad som händer med verksamheten. Med otydliga mål 

blir risken för att det ska uppstå målkonflikter i verksamheten större. 

 

 

 
 

 
Figur 6: Modell för målkonkurrens 

 

 

 
 

Utgångspunkten för en organisations instrument är att uppnå givna mål som är satta av 

ledningen eller andra grupper i samhället. Möjligheterna till att nå dessa mål avgränsas dels av 

Mål

konkurrens

Målkonfilkt

Otydliga mål
Mål-

uppfyllelse

måluppfyllelse 

Målkonkurrens 
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mål-medel-förståelse och dels av genomslagskraften i förhållandet till andra aktörer som har 

intressen knutna till uppgifterna (Christensen et al., 2005). 

 

Sambanden mellan det aktuella alternativet och påverkan på verksamheten det vill säga 

måluppfyllelsen kan vara sammansatta (Samuelson, 2004). En risk är att målen satta av 

ledningen förvrängs på vägen ner till arbetaren. Även om målen når fram i sin rätta form är 

det ingen garanti för att de kommer att accepteras av de som utför arbetet. Om båda dessa 

risker kan minimeras finns en stor chans att målöverensstämmelse kan uppnås (Schaffer, 

2007). Det är inte ovanligt att mellanchefer tar beslut som går emot organisationens egentliga 

mål för att de själva ska framstå i bättre dager (Macintosh, 1994). 

 

Den interna styrningen i en organisation förväntas omfatta alla aspekterna av verksamheten 

som är viktiga för organisationens måluppfyllelse. Det är en nödvändig förutsättning för att 

informationen ska vara relevant och därmed att den är kopplad till organisation mål. En 

framgångsrik styrning kräver avslutningsvis att det inom varje del av organisationen 

formuleras korrekta mått som speglar hur väl organisationen lyckas och således kan användas 

i samband med planering och uppföljning. (RRV 1996:72) 

 

För att målen ska uppfyllas måste de förmedlas och accepteras till alla i organisationen utan 

att förvrängas. Någon typ av kontroll och/eller uppföljning av hur väl uppfyllda målen har 

blivit behövs sedan. 

 

 

 
 

Mål kan vara otydliga i den betydelsen att det finns två eller fler sätt att tyda målet på (Chun 

& Rainey, 2005). Mål som är svåra att förstå och förklara räknas också som otydliga (Pandey 

& Rainey, 2006). Otydliga mål kan medvetet avses vara oklara. Mål kan vara medvetet 

konstruerade så att de bygger broar mellan intressemotsättningar och verkar som 

konfliktdämpare. Otydliga mål kan ge ledningen flexibilitet i hur dessa ska genomföras 

(Christensen et al., 2005). 

 

I sin studie från 2006 menar Pandey och Rainey att otydliga mål kan orsakas av dålig intern 

kommunikation. Studien visade att i organisationer där medarbetarna upplevde 

kommunikationen som tillfredsställande var risken för att målen skulle uppfattas som otydliga 

mindre. Medan Chun och Rainey (2005) kunde i sin tur påvisa att anställda i organisationer 

med klarare mål upplevde utförandet av arbetet som positivare än anställda i organisationer 

med otydliga mål. 

 

Mål är otydliga när det finns flera sätt att tolka dem på och när de är svårbegripliga. Otydliga 

mål är ett sätt att hantera målkonflikter. Samtidigt kan otydliga mål ha negativa konsekvenser 

på arbetet. 

Otydliga mål 
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En målkonflikt när individens mål är oförenliga med organisationens mål (Slocum Jr. et al., 

2002). En konflikt inom verksamheten kan leda till förändringar i den interna effektiviteten 

(Grönroos, 1984). Den interna effektiviteten innefattar: produktprocess, produktionsresurser, 

administration och finansiering, medan extern effektivitet innefattar: marknadsföring, FoU, 

funktionella strategier, leveranser. Detta för att kunna servera/hjälpa en utvald del av 

marknaden. Men är det organisationens mål eller är det individens mål som återspeglas i 

organisation? Utan tvekan har individen egna mål, men dock är det vanligt att en individ som 

anställd måste lägga sina egna åsikter åt sidan till förmån för organisationens mål. De 

anställda kan ha ett stort inflytande på ledningen och vice versa. Organisationens ledning kan 

ha bättre insyn i detaljer och därmed utnyttja det i relation till organisationen (Forslund, 

2009). 

 

Sannolikheten för att organisationer kan befinna sig i situationer där det råder konflikt mellan 

olika målsättningar. Detta beror på att det finns personer eller grupper med olika 

uppfattningar om vilka mål som är de viktigaste eller hur dessa ska nås. Offentliga 

organisationer måste i högre grad än de privata förhålla sig till olikartade och motstridiga 

hänsyner när målen ska formuleras. (Forslund, 2009; Jacobsen & Thorsvik, 2008) Det är inte 

ovanligt att intressenterna har andra mål än organisationen för verksamheten. De kan bli en 

konflikt mellan de olika intressenterna och det är då ledningens uppgift att balansera dessa. 

Ibland återfinns en öppen konflikt och de anställda kanske strejkar. Ibland kan ledningen 

tillfredställa en specifik intressent mer än de andra vid ett tillfälle och andra intressenter vid 

ett annat. Men flera intressenter kan ha mer makt över verksamheten än andra intressenter 

(Forslund, 2009). 

 

I sin undersökning från 2002 påvisar Slocum Jr. et al. att när en målkonflikt föreligger har det 

en negativ påverkan på hur bundna medarbetarna är till målen. Studien visade även att 

målkonflikter ger negativa konsekvenser för arbetets utförande. Vidare konstaterades det att 

även en lägre nivå av målkonflikt ger effekter. För att uppnå målen måste målkonflikter hållas 

på ett minimum. Konflikter mellan mål, eller mål som aldrig uppnås, påverkar kvaliteten på 

arbetet negativt och ger upphov till stress (Lee et al., 1991). 

 

För att hålla målkonflikter i schack är vidareutbildning av anställda viktigt. System för 

feedback, utbildning, institutionalisering och strukturering av arbetet kan göra att två 

konkurerande måls uppfyllande förbättras samtidigt (Wenger et al., 2008). 

 

Målkonflikter kan dels vara när anställdas personliga mål inte är kompatibla med 

organisationens och dels kan det vara när ett mål prioriteras högre än andra. Målkonflikter 

påverkar organisationens effektivitet, hur arbetet utförs och arbetsmiljön. Målkonflikter kan 

målkonflikt 
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förebyggas med utbildning. Jag har valt att se på målkonflikter utifrån vilka mål som 

prioriteras. 

 

Genom att det ställs orealistiska förväntningar på politikerna som skall formulera målen och 

att det skall uppnås stor enighet kring mål på olika nivåer och mellan olika professionella 

grupper. I själva verket består den kommunala organisationen av ett flertal motstridiga 

intressen som inte låter sig inordnas i enkla modeller. (Sveriges kommuner och landsting, 

2010) 

 

 

 
 

Offentliga organisationer kan vara stat, kommuner eller lansting. Ett centralt kännetecken i 

offentliga organisationer är att dess politiskt styrda. Det har blivit allt mer vanligt att styra 

dessa organisationer på samma sätt som ett företag (Forslund, 2009). 

 

Organisationens ledning planerar, beslutar, samordnar och kontrollerar utifrån en uppsättning 

formella mål och ramar som de vill realisera. I den offentliga organisationen innebär detta att 

den politiska och administrativa ledningen styr utifrån ett mandat givet av folket genom val 

och baserat i en uppsättning formella åtgärder, lagar, regler och organisationsformer. Det är 

alltså de formella och instrumentella aspekterna som står i fokus (Christensen et al., 2005).  

 

Sveriges kommuner och landsting (2010) förklarar att styrningen förutsätter att politikernas 

mål är tillräckligt klara och precisa så att förvaltningen och institutionerna vet vad de 

förväntas uppnå samt att målen kan följas upp och utvärderas. I själva verket är målen oftast 

oklara och motstridiga, eller utformade som regler eller vanliga beslut. (Sveriges kommuner 

och landsting, 2010) 

 

Den offentliga organisationen har hela tiden en rad visioner och officiella mål. Detta eftersom 

villkoren för att utforma sådana mål har blivit alltmer svårare i en tid då ekonomi och 

budgetbalans kommer i förgrunden. De offentliga ledarna är tvungna att ta många och delvis 

olika hänsyn, då de arbetar inom en multistrukturell och komplex organisation. De nödgas ta 

hänsyn till väletablerade kulturella traditioner som befinner sig i förändring, och de har 

stadigvarande och ständigt skiftande krav på sig från omgivningarna. Utmaningarna i den nya 

förvaltningspolitiken är på så sätt många (Christensen et al., 2005). 

 

Enligt Sveriges kommuner och landsting (2010) så bedrivs den offentliga sektorns arbete av 

målstyrning. Många arbetar utefter modellen SMART, det vill säga specifika, mätbara, 

accepterade, realistiska och tidsbestämda mål. Men Sveriges kommuner och landsting (2010) 

menar att när målen formuleras måste organisationerna vara medvetna om de resurser som 

finns att tillgå (kompetens, arbetstimmar, lokalyta), prestationer (antal elever, provtagningar, 

antal besökare) eller resultat (kunskap, tillgänglighet). 

Offentlig styrning 
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Den svenska förskolan finns tillgänglig för barn från ett år fram tills de börjar grundskolan. 

Till förskolan räknas följande delar förskola, familjedaghem och öppen förskola. År 2007 

omfattade förskolan i Sverige 85 % av alla 1-5-åringar. 1998 infördes en egen läroplan för 

förskolan. Läroplanen är fastställd av regeringen och kommunen avgör hur verksamheten ska 

se ut inom ramen av den (Regeringen, 2009). Förskolan är en pedagogisk verksamhet och ska 

lägga grunden för framtida lärande (Skolverket, 2009). 

 

Enligt Skollagen 1985:1 100 så skall varje kommun stå tillhand med plats till de barn som har 

fyllt ett år. När barnen har fyllt 4 år ska kommunen erbjuda barnen en plats på en förskola. 

Varje kommun svarar för att barn som är bosatta i Sverige och som stadigvarande vistas i 

kommunen skall erbjudas förskoleplats. 

 

Enligt Skollagen 1985:1 100 skall förskoleverksamhetens uppgift vara att genom pedagogisk 

verksamhet erbjuda barn fostran och omvårdnad. För bedrivande av förskoleverksamhet och 

skolbarnsomsorg skall det finnas personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnens 

behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses. Barngrupperna skall ha 

en lämplig sammansättning och storlek. Lokalerna skall vara ändamålsenliga och 

verksamheten samt skolbarnsomsorgen skall utgå från varje barns behov. 

 

Målen för normer och värden består av att barnen utvecklar sin öppenhet, respekt, förmåga till 

hänsyn och förståelse. Målen för utveckling och lärande innefattar bland annat att barnen ska 

utveckla sin identitet, nyfikenhet och självständighet. Vidare ingår att barnen ska utveckla sitt 

språk, sitt ordförråd och sin skapande förmåga. Målen och riktlinjerna för barns inflytande 

omfattar att förskolan ska lägga grunden för barns förståelse för demokrati, att barnen lär sig 

ta ansvar för sina egna handlingar och att barnen ska kunna uttrycka sina tankar och åsikter. 

Riktlinjerna för samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet inbegriper att 

förskolan ska samarbeta med skola och fritidshem för att långsiktigt stödja barnens lärande 

och utveckling (Lpfö 98). 

 

Riktlinjerna för förskola och hem innebär att alla som arbetar inom förskolan ska respektera 

föräldrarna och skapa en förtroendefull relation mellan personalen och barnens familjer. 

Vidare står det att föräldrarna ska ges möjlighet att vara med och påverkar förskolans 

verksamhet så länge det ligger inom ramen för de nationella målen (Lpfö 98). 

  

Den Svenska förskolan 
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I det här kapitlet förklaras tillvägagångssättet när empirisk data har samlat in. Det kommer att 

förklaras de val som har gjorts för att får fram de referenser som har hittats. 

Operationalisering som ligger till grund för intervjuerna återfinns i detta kapitel. Till sist 

förklara uppsatsen validitet och reliabilitet samt generaliserbarheten. 

 

 

 
 

Uppsatsens forskningsmetod kommer att bli flerfallstudier. De två olika fallstudie typerna 

som finns är; enfallsstudier och flerfallsstudier (Johannessen & Tufte, 2002). Flerfallstudier 

kan då bestå av flera fall, med avsikten att få fram ett huvudfall genom att jämföra med de 

andra fallen, då en och samma undersökning kan innefatta fler fall (Yin, 2007). 

Flerfallsstudier kan även kallas för jämförande studier. Fallstudien definieras som 

undersökning av en specifik företeelse. Detta avgränsande eller definition system väljs för att 

det är viktigt och intressant eller för att det utgör någon form av hypotes. I min fallstudie vill 

undersöka och se om det finns någon målkonkurrens och om detta är en specifik företeelse 

och om det bara gäller för det ena fallet eller om det finns i båda (Merriam, 1994). 

 

Med intervjuer med kvalitativ karaktär kan man få fram synpunkter och nyanser för att kunna 

tolka, analysera, beskriva och förklara. Och på det viset uppfylla syftet samt svara på 

problemformuleringen. Detta är en av anledningarna till att den kvalitativa metoden har valts, 

som ger möjlighet till att göra intervjuer då öppenhet är ett nyckelord för denna ansats 

(Jacobsen, 2002). 

 

Det har därför valts att koncentreras på att se skillnaden mellan olika organisationer för att 

kunna jämföra mellan dessa. Med olika fallorganisationer kan det koncentreras på att komma 

organisationerna på djupet och skapa en närmre relation, som förhoppningsvis resulterar i ett 

bättre empiriskt material. Dock vill man ändå se skillnaden mellan dessa två. Med en eller få 

fallobjekt finns det inga större möjligheter att generalisera de resultat som framkommer, då de 

inte går att statistiskt säkerställa. Ytterligare en brist kan vara att bara ha en eller ett fåtal 

fallorganisationer, då mister man den kritiska reflektionsförmågan för att man kommer för 

nära de valda organisationerna (Jacobsen, 2002). 

 

  

Forskningsmetod 

Metod 
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De två metoder som finns för datainsamling är kvalitativ och kvantitativ. Den kvalitativa 

ansatsen präglas av öppenhet. Dess syfte är att tolka och förstå vad som händer. Kvalitativ 

ansats gör det lättare att få fram små skillnader och olika toner mellan de olika 

uppgiftslämnarna. Själva intervjun är mer flexibel och följdfrågor kan ändras och läggas till 

allt eftersom. Det finns en närhet mellan den som intervjuar och den som låter sig intervjuas. 

Här finns risken att den som utför intervjun påverkar respondenten till att få fram önskvärda 

svar (Jacobsen, 2002). 

 

Vid en kvalitativ ansats sker analysen efterhand och tidigare intervjuers resultat kan ligga till 

grund för senare. Å andra sidan tar en intervju mycket tid i anspråk. Därför kan antalet 

respondenter bli få vid knappa resurser. En kvantitativ ansats används när ett beskrivande 

syfte föreligger. Den är den bästa metoden för att beskriva frekvens eller omfattning av något. 

En kvantitativ ansats ger data som är lätt att behandla, lätt att överblicka och lättare att 

avgränsa än kvalitativ. Dock blir undersökningen samtidigt ytligare, eftersom antalet 

undersökta individer är större blir det lättare få representativt urval och lättare att generalisera. 

En kvantitativ ansats visar på samband. Den som utför undersökning påverkar i förväg vad 

som är relevanta frågor. All analys sker först sedan all empiri har samlats in (Jacobsen, 2002).  

 

Fallstudier är inte en metod utan en forskningsstrategi, som kan genomföras genom att man 

kombinerar olika ansatser för att samla in mycket och detaljerad data (Johannessen & Tufte, 

2002). 

 

Det finns flera olika datakällor när det gäller fallstudien. De som kommer att använda är: 

dokument, arkivmaterial och intervjuer (Yin, 2007). Løkken och Søbstad (1995) refererar till 

Patton (1980), om att det finns tre olika typer av intervjuer; informella samtal, användning av 

frågeformulär och strukturerade frågor med öppna svar. Sedan så finns det även den 

strukturerade intervjun med fasta svarsalternativ. Intervjuerna som kommer att utföras 

kommer ha en struktur med fasta frågor och öppna svar. Detta för att kunna ställa mer 

följdfrågor till respondenterna samt att de kan svara mer utförligt. 

 

Løkken och Søbstad (1995) refererar vidare till Patton, att det finns tre skäl till att använda 

öppna frågor och svar när man gör en intervju: 

 

 noggrannheten är stor och därmed är också graden av kontroll större 

 intervjueffekten minskas till ett minimum 

 intervjuns fokus innebär att man kan utnyttja tiden mer effektivt 

 

Till denna uppsats har det gjorts intervjuer med personer på förvaltningarna och med rektorer 

i både Halmstads och Laholms kommuner. De dokument som valdes att studera var styr- och 

måldokument som fanns hos kommunerna men även hos de rektorer som valdes för intervju. 

Datainsamling 
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Studiens syfte är att analysera om en eventuell målkonflikt som kan finnas mellan olika 

intressenter inom kommunal verksamhet, och då specifikt inom förskolan. Till denna studie 

kommer jag att se till dem som styr verksamheten och hur de gör det. Det finns en rad olika 

tillvägagångssätt för att genomföra denna studie. För att intervjuerna skulle vara 

genomförbara ville jag att kommunerna som undersöktes skulle finnas geografiskt nära. Med 

detta så har Halmstads och Laholms kommuner valts ut för att göra intervjuer. Genom valet 

av dessa två kommuner kan det anses som ett ”bekvämlighetsval”, men jag anser att det finns 

större vinst att utforska mer än en kommun än att begränsas på grund av faktorer som 

resesvårigheter och tidsbrist. ”Bekvämlighetsvalen” är en aspekt som kan försvåra 

möjligheten till att få uppsatsen att bli så komplett som möjligt. Jag anser dock att denna 

begränsning faller sig naturligt med tanke på mina förutsättningar. 

 

De respondentnivåer som jag har valt att titta på i kommunerna är förvaltning och rektorer. 

Dessa nivåer beslutar och försöker genomföra målen. Efter kontakt med de valda 

kommunerna blev jag tilldelad kontakt med tre rektorer, två från Halmstads kommun och en 

från Laholms kommun. Jag intervjuade även en representant från varje kommun som arbetar 

på barn och ungdomsförvaltningen. Två av rektorerna gjorde jag besöksintervjuer med vilket 

är att föredra då följdfrågor kommer naturligt och risken för misstolkningar minskar. Den 

tredje rektorn gjordes en e-post intervju med. Även här blev det följdfrågor som sändes efter 

ett tag till denne. Med respondenterna från kommunerna så gjordes det besöksintervjuer. En 

nackdel med att bara göra intervjuer med de som styr verksamheten är att man inte fångar upp 

vad de som genomför arbetet anser, det vill säga förskolepersonalen.  

 

När kontakten togs med Halmstad kommun blev Göran Frisk respondent och från Laholms 

kommun fick jag kontakt med Sophia Sävås. Båda representanterna från respektive kommun 

arbetar på Barn och ungdomsförvaltningen. Valet av rektorer har inte påverkats utan 

kommunerna har tilldelat dem. Att inte kunna välja respondenter själv kan anses som negativt 

för uppsatsens utfall, men jag finner inte att detta ska ha någon påverkan. Jag anser inte att de 

rektorer som jag har intervjuat är påtagligt styrda av kommunen. Genom att förenkla alla 

intervjuer fick respondenterna ett underlag som de kunde förebereda sig med. Detta innehöll 

de frågor som skulle ställas. Respondenterna har i efterhand fått kompletterande frågor via e-

post och de har rett ut en del frågetecken. Samtliga av respondenterna är anonyma, för att 

skilja dem åt har de fått en bokstavsbeteckning utöver deras yrkesroll. 

 

Genom att bara göra intervjuer med förvaltning och rektorerna det kan anses som försvårande 

att få fram ett korrekt resultat. Men med djupgående intervjuer så kan jag fånga ett tillräckligt 

resultat för att kunna analysera mellan dessa två kommuner. Skulle denna studie inte varit 

tidsbegränsad hade ett alternativ varit att skicka ut en enkät till förskolepersonal för att se hur 

Val av respondent 
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de ser styrningen. Då skulle jag täcka in hela kedjan för förskolans styrning. Då hade 

generaliserbarheten i denna studie blivit betydligt högre än vad den kommer bli nu. 

Författaren till denna studie anser dock att intervjuerna och den teoretiska referensramen har 

det underlag som behövs för att kunna återge en generell bild som besvarar 

problemformuleringen. 

 

 

 
 

Operationalisering betyder att något görs observerbart (Jacobsen, 2002). Operationalisering är 

en process där teorin konkretiseras till frågor (Johannessen & Tufte, 2002). I en genomgång 

av andra studiers operationaliseringar hittades ingen om mål utan bara intervjuguider.  

 

 
Inledningsvis i intervjuguiden ställs några bakgrundsfrågor om respondentens utbildning och 

längd på anställning. Detta ger en uppfattning om hur respondenten står i förhållande till 

andra människor (Merriam, 1994). I bilagan finns frågorna 1-3 som framställer 

bakgrundsinformation kring respondenterna. 

 

 

Mål 

En målkonflikt är när individens mål är oförenliga med organisationens. För att kunna påvisa 

en eventuell målkonflikt måste det först och främst tas reda på vilka mål som finns (Slocum 

Jr. et al., 2002). Förskolans officiella mål och riktlinjer samt läroplanen finns tillgängliga via 

regeringens och skolverkets hemsidor. Och även kommunens egna mål, måste finnas 

dokumenterade. Dessa fås genom att fråga både verksamhetschefer och rektorer om 

dokumenten. Vidare behöver jag få reda på om det finns personliga mål och hur de i så fall ser 

ut. I frågorna 4-10 finns intervjufrågorna till detta stycke. 

 

För att målen ska få avsedd effekt är det av vikt att förklara grunderna till målen för de 

anställda. Dessutom behöver de anställda få feedback på hur deras arbete ligger i jämförelse 

med vad målen kräver (Lee et al., 1991). Därför behöver det förstås hur målen mäts och hur 

de följs upp. Respondenterna kommer på grund av detta frågas hur målen följs upp och 

kontrolleras, hur ofta det sker och om hur ofta personalen på förskolorna får veta hur deras 

arbete ser ut jämfört med målen. Vidare kommer det att frågas hur respondenterna har tagit 

del av målen från början, har det varit skriftligen, muntligt eller både och? Det kommer även 

att frågas om respondenterna någon gång har möjlighet att ställa frågor kring målen till någon 

högre upp i hierarkin, se frågorna 11-19. 

 

Utformning av intervjuguide 

Operationalisering 
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Målen i verksamheten måste vara kända av medarbetarna för att de ska kunna uppfyllas 

(Anthony & Govindarajan, 2001). Men först måste det alltså tas reda på om målen är kända 

för de som arbetar i verksamheten. Detta görs genom att fråga om respondenten känner till 

målen. Det går inte att med säkerhet fastställa om alla känner till målen utan att fråga dem. 

Detta skulle dock vara alltför tidskrävande. Däremot kan frågorna anpassas för att få inblick i 

verksamheternas måluppfyllelse på förskolorna. Detta återkopplas i frågorna 20-21. 

 

Medarbetare och finansiärer är aktiva i företaget medan de övriga intressenterna står utanför 

allt beslutsfattande. Detta kan leda till att deras intressen inte blir lika väl tillvaratagna 

(Jansson, 2005). Därför behövs det undersökas om något eller några av målen är viktigare för 

de som arbetar med barnen, än andra mål. Frågan måste ställas till beslutsfattare/rektorer 

kring vilka mål de själva anse viktiga, se fråga 22. Vidare behöver det kännas till vilka mål 

som prioriteras inom organisationen. Det görs genom att ta reda på vilka mål det arbetas mest 

med, i frågorna 23-24. 

 

Eftersom målkonflikter kan förebyggas med utbildning (Wenger et al., 2008) behöver det 

ställa frågor angående utbildningstillfällen för personalen, hur ofta de förekommer och vilken 

form av utbildning. Fråga 25 kommer att ställas till beslutsfattare/rektorer. På så sätt kan man 

se om det finns skillnader i hur utbildningen uppfattas som tillräcklig mellan rektorer och 

beslutsfattare. Även otydliga mål kan vara ett verktyg för att hantera målkonflikter 

(Christensen et al., 2005). Mål kan vara otydliga i den betydelsen att det finns två eller fler 

sätt att tyda målet på (Chun & Rainey, 2005). Mål som är svåra att förstå och förklara räknas 

också som otydliga (Pandey & Rainey, 2006). Även här behöver det ställa frågor till 

beslutsfattare/rektorer hur de uppfattar målen som ställs i frågorna 26-29. 

 

Förskolans uppgift är frigörande av arbetskraft i form av föräldrarna. Alltså behöver även 

förskolans tillgänglighet undersöka. I frågorna 30-31 undersöks detta genom att ställa frågor 

om hur lång kötiden för en plats är och samt öppettiderna. 

 

 

Styrmetoder 

Verksamhetsstyrning innebär olika åtgärder för att nå satta mål för en verksamhet. Begreppet 

styrning definieras olika beroende på typen av mål (Christensen et al., 2005; Samuelson, 

2004). Brorström et al. (2005) menar att de flesta organisationer innehåller flera av de olika 

styrorganen, men har en viss tendens att domineras av någon. I frågorna 32-33 efterfrågas det 

vilka styrmetoder som används och vilket/vilka som är viktigast. Och i så fall behöver det 

vetas vem som bestämmer hur styrningen ser ut.  

 

När det kommer till styrmetoder finns det tre olika strategier: lågkostnads ledarskap, 

differentiering och fokus. Med lågkostnads ledarskapsstrategi försöker organisationen hålla så 

låg kostnad som möjligt för att ta marknadsandelar. Differentieringsstrategi betyder att 

organisationen försöker skilja sin produkt eller tjänst från mängden. Inom fokusstrategin 

inriktar sig organisationen på en specifik marknad. Genom att ha en väldefinierad marknad 
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försöker organisationen sedan uppnå låg kostnad eller differentiering (Daft, 1998). De 

styrdokument som kommunerna i denna undersökning har kommer begäras för att kunna 

studeras vidare. För att kunna veta mer om strategin är: den avsedda, den emergent eller den 

realiserade som förekommer i organisationen ställs frågorna 34-35. 

 

Belöningar som också är en del av styrmetoderna kan vara monetära eller icke-monetära. 

Monetära belöningar är exempelvis lön, bonus, pension, aktier. Icke-monetära belöningar är 

exempelvis inre belöningar och befordringar (Daft, 1998). Se frågorna 36-37 i bilagan. 

 

Jag har för avsikt att ta reda på hur strukturen ser ut inom kommunen och förskolan. Detta kan 

göras genom att gå igenom dokument från kommunen och regeringen där uppbyggnaden av 

kommunernas organisation finns dokumenterad. Att styra en verksamhet genom att avsätta 

resurser och att försöka fastställa vilka behov som ska tillgodoses har en lång tradition. 

Frågorna 38-39 i bilagan tar reda på om verksamheten har ett behovsorienterat eller ett 

resursorienterat synsättet. Med det behovs-orienterade synsättet menas att behoven fastställs 

och att resurserna fördelas efter angelägenhetsgrad. Det resursorienterade synsättet utgår 

istället utifrån den ekonomiska ramen för att därefter fastslå vilka behov som kan hanteras 

(Brorström et al., 2005). För att avgöra om budgeten är behovsorienterad eller 

resursorienterad kommer det att ställas frågor om hur fördelningen av resurserna avgörs. 

Vidare kommer det att frågas om varje förskola får en egen budget eller om en budget 

omfattar flera förskolor. 

 

För att få veta hur beslutsfattare/rektorer uppfattar budgeten som styrmedel måste dem frågas 

hur hårda kraven är på att budgeten hålls och vad som händer om budgeten överskrids, se 

frågorna 40-42. När det gäller det balanserade styrkortet vill jag veta om det används eller inte 

och om det används i så fall hur länge det eventuellt har funnits eller om det finns planer på 

att införa det. Om det inte används har jag för avsikt att ta reda på varför. Frågorna om det 

balanserade styrkortet återfinns i fråga 43-44. 

 

Även profession är en styrmetod. Denna kräver formell träning (Parkan, 2008). Således 

behöver man veta antalet anställda med utbildning inom pedagogik i relation till antalet 

anställda utan utbildning inom pedagogik, se fråga 45 i bilagan. Den professionella förväntas 

att ha kunskaper om och tillföra något till en viss tradition (Parkan, 2008). Om professionen 

inom förskolan ställs i frågorna 46-47 i intervjuguiden.  Den professionella förväntas hålla sig 

uppdaterad med vad som händer inom sitt område (Parkan, 2008). Tidigare har det frågats om 

utbildningstillfällen ges på arbetstid. Nu måste det även ta redas på om personalen fortbildar 

sig på egen hand. Fråga 48 är den sista frågan i intervjuguiden. 

 

  



 
28 

 
 

Som analysmetod har jag valt triangulering, vilket enligt Patel och Davidsson (2003) innebär 

att man kan tillämpa flera olika dokumentationsmetoder. Insamling av data kan ske på flera 

olika sätt så som intervjuer, observationer, dagböcker eller dokument. Informationen från 

dessa sätt vägs sedan samman i analysen för att ge en så fyllig bild som möjligt. Utfallet av 

dessa olika metoder kan sammanfatta eller peka åt olika håll, men båda utfallen kan vara lika 

intressanta och korrekta. I denna studie har jag valt att både intervjua och samla dokument 

som metod. De dokument som jag har tittat på är Lpfö 98 och måldokument som finns i de 

kommunerna. Intervjuguiden har formats så att intervjuerna går att genomföra på ett 

semistrukturerat sätt, och då så att respondenterna hade så kallade öppna svar (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Kvale och Brinkmann (2009) menar att semistrukturerade intervjuer 

användes för att få respondenterna till att använda sina erfarenheter inom sitt område. 

Intervjuguidens frågor finns sammanvävda i operationaliseringen som återfinns i bilaga A. I 

bilagans avsnitt mål innefattas målformulering och målkonkurrens. Frågor om målkonkurrens 

har respondenterna fått svara på för att se vad de själva anser. Det andra avsnittet i bilagan är 

styrmetoder och detta avsnitt följer den teoretiska referensramen. Denna struktur återfinns i 

empirin, det vill säga att mål och styrmetoder.  

 

Dessutom valdes det att kategorisera ämnesområden tydligt redan i den teoretiska 

referensramen (Jacobsen, 2002). Denna kategorisering följer även med genom det materialet 

som analyserades av de renskrivna intervjuerna. Denna struktur återfanns även i bilagorna för 

intervjuerna. På detta sätt blir det lättare för läsaren att finna ett sammanhang i arbete med 

denna uppsats. 

 

 

 
 

Patel och Davidsson (2003) förklarar att validitet och reliabilitet har ett visst förhållande till 

varandra som gör att forskaren inte bara kan koncentrera sig på den ena och låta bli den andra. 

En god reliabilitet är nödvändig, men inte en tillräcklig förutsättning för att uppnå en god 

validitet (Ejvegård, 2009).  

 

Reliabilitet anger tillförlitligheten hos, och användbarheten av, ett mätinstrument och av dess 

mått (Ejvegård, 2009; Johannessen & Tufte 2002). Vidare ska man vara observant med 

reliabiliteten som mätinstrument inom alla vetenskaper. Eftersom forskaren själv kan 

konstruera egna mätinstrument, föreligger det en risk för att mätinstrumentets pålitlighet blir 

låg. Patel och Davidsson (2003) beskriver att när forskaren inte kan erhålla ett mått på 

reliabiliteten får denna försöka att försäkra sig om att undersökningen är tillförlitlig på andra 

sätt. Enligt Jacobsen (2002) så avgörs reliabilitet i vilken mån undersökningen går att lita på, 

Reliabilitet och validitet 

Analysmetod 
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genom strukturerade intervjuer eller observationer. Reliabiliteten mäts i relation till 

respondentens och intervjuarens förmåga och kunskaper till ämnet (Patel & Davidsson, 2003). 

Många olika faktorer kan minska reliabilitet, så som planering, både av respondent och 

intervjuare, motivation eller stress (Jacobsen, 2002). Kvale och Brinkmann (2009) menar att 

reliabiliteten för till forskningsresultatens konsistens och tillförlitlighet. Den behandlas ofta i 

relation till frågan om ett resultat kan produceras vid andra tidpunkter och av andra forskare. 

Det handlar om respondenterna kommer att förändra sina svar under en intervju och om de i 

så ifall kommer ge olika svar till olika intervjuare? 

 

Datamaterialet grundar sig på publika, godkända dokument som skall visa en rättvis bild av 

organisationerna, därigenom anses det att materialet är av en reliabel art. Innan intervjuerna 

har alla respondenterna fått veta frågorna, detta har gjort att de har haft möjlighet till 

förberedelse. Vid alla intervjuerna har det använts bandspelare, detta för att datan ska bli så 

korrekt som möjligt. Platsen för intervjuerna har varit i samband med respondentens 

arbetsplats, vilket gör att stressen kan minskas och respondenten känner sig mer bekväm. Det 

som kan dra ner reliabiliteten är om de personer som har intervjuats vid detta tillfälle inte 

ställer upp vid en eventuell fortsättning av studien och att en annan person får svara de 

frågorna. Då blir svaren inte dem samma som i denna studie.  

 

Validitet innebär att forskaren mäter det som är avsatt att mätas. Det är viktigt att veta vad 

måttet står för och använda det principfast. Om forskaren får många svar som är tvetydliga 

gör detta att validiteten inte är så hög (Ejvegård, 2003; Jacobsen, 2002; Olsson & Sörensen, 

2001; Patel & Davidsson, 2003). Giltighet, validitet finns i alla stadier av en 

intervjuundersökning (Kvale & Brinkmann, 2009). Johannessen och Tufte (2002) skriver att 

om det finns en överrensstämmelse mellan det generella, företeelsen, det som ska undersökas 

och mätningen då har man en god validitet. Även hur troget forskaren återger vad som händer 

i intervjun avgör hur validiteten för forskningen (Gillham, 2008). I denna studie har frågorna 

utformats tydligt för att undvika missförstånd. Patel och Davisson (2003) beskriver även olika 

former av validitet. Innehållsvaliditeten, där forskaren gör en logisk analys av innehållet och 

denna ofta kopplas till den teori som finns för undersökningen. Detta gäller hela förfarandet, 

från teorin till de enskilda frågorna. Är det så att innehållsvaliditeten är god har forskaren 

lyckats få en god täckning av det problemområde som skall studeras. Den andra validiteten är 

den samtliga validiteten. Forskaren jämför då utfallet för mätinstrumentet med något annat 

tecken på det som han vill mäta. Denna studie utgår från en innehållsvaliditet där det finns en 

tydlig koppling till den teoretiska referensramen och ändra fram till resultatet.  

 

Huvuddelen av datainsamlingen till denna studie har skett genom intervjuer och 

dokumentsinsamling. Frågorna till intervjuerna har formats efter den teoretiska 

referensramen. Intervjufrågorna har respondenterna fått skickade till sig innan intervjuerna, 

för att de skulle ha större möjlighet till att förbereda sig. Skulle det ändå ha uppstått 

missförstånd, fanns möjligheten att förklara och utveckla dessa vid besöksintervjuerna. 

Validiteten styrs även av antalet respondenter, och dessas eventuella bortfall kan revidera 

validiteten i uppsatsen.  
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Att ett resultat är generaliserbart innebär att det lätt kan överföras (Kvale & Brinkmann, 

2009). Eftersom uppsatsen är uppbyggd på en kvalitativ ansats blir det svårare att generalisera 

(Jacobsen, 2002). När forskaren gör en strukturell analys av studierna är det lätt att upptäcka 

att inte alla respondenters svar passar in på vissa delar men att det finns likhet i svaren ändå. 

Detta gör att forskaren finner en generaliserbar redogörelse (Gillham, 2008). Med att 

generalisera menas det hur långt man kan långtgående dra slutsatserna (Olsson & Sörensen, 

2001).  

  

generaliserbarhet 
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I kapitlet följer en genomgång av intervjuer. Dessa innehåller en sammanfattning av vad som 

sagts av respondenterna som är av vikt för rapporten. Först visas vad som Halmstads kommun 

skriver i olika dokument och därefter kommer intervjuerna. Detta görs även med Laholms 

kommun. 

 

 

 
 

Halmstads kommun (2009) har tre prioriterade målområden för barn: 

 

Barn och pedagoger arbetar i reflekterande miljöer där språklig utveckling är en 

grundpelare. 

 

Vi tar våra utgångspunkter i barns erfarenheter och förutsättningar och bemöter 

dem utifrån det. Lärandet sker i ett socialt sammanhang där barnen och 

pedagogerna uppmuntras att lära av varandra och lära tillsammans. 

 

Alla i verksamheten bidrar till att utveckla begreppen inflytande, delaktighet och 

ansvar speglade mot våra styrdokument. 

 

All pedagogisk gruppverksamhet för barn mellan ett och fem år, har det samlade namnet, 

förskola. Det framkommer även att det är frivilligt för barnen att medverka i men obligatoriskt 

för kommunerna att anordna allmän förskola. All verksamhet som rör barn inom Halmstads 

kommun benämner de som Skolbarnomsorg. Detta innefattar de barn som går på förskola, 

skola, och fritidshem (Halmstads kommun, 2009). 

 

Inom Halmstads kommun finns tre skolområden, inledande utifrån geografiskt läge inom 

kommunen med ett eget skolkontor till varje område, norr, centrum och söder. Av de 

kommunala förskolorna av cirka 100 till antalet. 

 

Tiden som ett barn får vistas på förskolorna inom Halmstads kommun regleras genom 

föräldrarnas arbets- eller studietider inklusive restiden, samt om barnet behöver särskilda 

behov enligt § 9 skollagen. Kommunen erbjuder alla föräldrar att välja hur deras barns 

förskoleplats ska vara utformad (privat, kooperativ, kommunal eller i svenska kyrkans regi). 

Vidare förklarar Halmstads kommun att de har en välutbildad personal som erbjuder barnen 

en pedagogisk stimulans och gruppgemenskap (Halmstads kommun, 2009). 

 

Vidare skriver Halmstads kommun (2009) om den allmänna förskolan. Alla barn som fyllt 

fyra år har rätt till att erbjudas en förskoleplats avgiftsfritt under 525 timmar per år. Dessa 

timmar bukar fördelas lika mellan höst- och vårterminer. Halmstads kommun följer de 

Halmstad kommun 

Empiri 
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riktlinjer som regeringen har satt upp för den allmänna förskolan. Kommunen skolverkets 

läroplan för förskolan Lpfö 98, och de kommunala mål som de har satt upp. 

 

 Förskolan är det första steget i det samlade utbildningsväsendet 

 Alla barns rätt till pedagogisk stimulans och gruppgemenskap  

 Förskolans viktiga pedagogiska roll 

 Förskolans betydelse för barns fortsatta utveckling och lärande inom grundskolan 

 Ökad tillgänglighet för ALLA barn 

 

Inom Halmstads kommun kan det erbjudas flera alternativ till den kommunala förskolan. 

Kommunen ger tillstånd till personer att driva så kallad enskild verksamhet. Det kan vara 

familjedaghem, fritidshem, föräldra- och personalkooperativ eller dagbarnvårdare. Den öppna 

förskolan vänder sig först och främst till barn som inte går i någon av de ovanstående eller 

den kommunala förskolan. 

 

 

 

 

Representant för kommunen 

Den representant som varit kontaktperson för Halmstads kommun är verksamhetsutvecklare. 

Han är en man runt 60-årsåldern på Barn- och ungdomsförvaltningen (BUF). Han har arbetat 

med och inom skolans och förskolans värld sedan 1974. Han är i grunden lärare men har 

under åren byggt på med ett flertal kurser. 

 

Mål 

Kommunens verksamhetsutvecklare förklarade att kommunens uppgifter är att uppfylla de 

nationella målen i läroplanen. Kommunen har sedan prioriterat tre målområden 1) språket, 2) 

knyta an till bars erfarenhet och utgå från dem och att lärandet sker i ett socialt sammanhang, 

3) inflytande, delaktighet och ansvar. Han anser att de tre målen är lika viktiga, och att de ska 

gå i varandra för att uppnå det bästa resultatet. 

 

Han menar att förskolans uppgift är att fostra demokratiska medborgare och att barnen ska 

lära sig något även om det sker genom leken. Vidare finner kommunens 

verksamhetsutvecklare att förskolan är till för att hjälpa föräldrarna med barnen under tiden 

som föräldrarna arbetar. Barnförvaringen har tidigare varit det primära målet med förskolan, 

men det tycker inte kommunens verksamhetsutvecklare är acceptabelt i nutid då barnen 

behöver stimulans och veckling? 

 

Intervjuerna inom halmstads kommun 
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Kommunens verksamhetsutvecklare förklarar att kommunen har sin kvalitetsredovisning som 

även den är av varierande kvalité enligt honom. Han säger att uppnående målen för 

verksamheten fastställs dels genom Lpfö 98 och av rektorerna. 

 

Utbildningen av förskolepersonalen styrs av rektorerna och inte barn- och 

ungdomsförvaltningen. 

 

Kommunens verksamhetsutvecklare säger att det finns mål i Lpfö 98 som är vida och lätt kan 

bli stora och svårtolkade. Han tycker att det kunde bli mer lättbegripliga mål i läroplanen så 

att misstolkningarna inte blir lika många. 

 

Styrmetoder 

Kommunens verksamhetsutvecklare förklarar att styrningen av målen sker genom Lpfö 98. 

Kontrollen av verksamheten på förskolorna sker både från barn- och ungdomsförvaltningen 

och av rektorerna. Styrningen av verksamheten görs av rektor. 

 

Den enda strategin som kommunens verksamhetsutvecklare kunde finna var den att BUF 

försöker finna ett och samma språk för allt som de gör, med gemensamma begrepp och 

termer. 

 

Han förklarar att kommunen inte har bonus- eller belöningssystem till de anställda från 

förvaltnings-kontoret. Fördelningen av de resurser som finns till förskolorna görs genom ett 

viktningssystem, sociala faktorer och politiska värderingar. Budgeten avgör inte allt men 

kompetensutveckling och personaltäthet avgörs här. 

 

När kommunens verksamhetsutvecklare fick höra talas om balanserat styrkort blev röstläget 

ett annat i intervjun. Han hade inte mycket tillövers för det balanserat styrkort. Att dra 

kvalificerade slutsatser av kvalitativa resultat anser han inte givande. Så att kommun skulle 

använda sig av det kom inte på fråga så länge han ”har något att säga till om”. 

 

På frågan hur många barnskötare respektive förskolelärare som det finns i kommunen så 

svarar kommunens verksamhetsutvecklare att det finns fler barnskötare än förskolelärare och 

att Halmstad här ligger under riksgenomsnittet. Detta är något som han ansåg borde förändras 

i framtiden och att det borde bli tvärtom. 

 

 

Rektor A 

Rektor för ett verksamhetsområde A, är en kvinna runt 40 års ålder. Hon har varit verksam 

som chef sedan år 2000, och på den skolan/förskolan sedan år 2004. Hon är i grunden 

utbildad lärare 1-7 i svenska och SO- ämnen. Den förskolan som respondenten är ansvarig för 

öppnades för drygt ett år sedan. 
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Mål 

Rektor A:s förskola arbetade med mål utifrån Reggio Emilia inspiration. Där sätts det kreativa 

skapande och det kompetenta barnet i fokus. Hon menar dock att detta inte skiljer sig så 

mycket från att arbeta utifrån Lpfö 98 eftersom den har hämtat mycket inspiration från Reggio 

Emilia. Förskolan som rektor A ansvarar för arbetar med projekt, där det viktigaste målet för 

förskolan är att genom lek få barn till att vilja våga göra saker. Vidare säger respondenten att 

förskolans uppgift i samhället är att barnen får lära sig genom leken. Vad barnen vill göra, vad 

de är intresserade av är i fokus och sedan är det förskolelärarnas ansvar att forma förskolans 

verksamhet utifrån det. Rektor A ansåg att de viktigaste målen som förskolan har är att se 

förmågor och olikheter hos barnen, att alla barn har sin roll och alla att barn är lika viktiga 

oavsett behoven. 

 

Rektor A förklarar att målen följs upp genom kvalitetskontroller och ”kunskapens träd”. 

Utifrån kunskapens träd dokumenteras barnens utveckling. Hon berättar även att hon jobbar 

utifrån att det tas bilder som dokumentation på förskolorna för att se vad som är bra eller inte 

och vad som behöver ändras. Syftet med detta är att ”se hur miljöerna talar till barnen” och 

om det ger dem möjlighet att vara självständiga. Respondenten känner att strävan mot målen 

inte alltid fanns inom en viss tidsaxel utan alla mål fick ta den tid som de behövde. Hon menar 

även att målen inte är styrda ovanifrån utan förskolepersonalen har möjligheter att själva styra 

målen. Vidare förklarade Rektor A att förskolorna i hennes område skulle ses som en enda 

förskola. Föräldrarna, barnen och personalen ska kunna känna igen sig oavsett vilken av 

förskolorna de kommer till. 

 

Den fortbildning som ges till förskolepersonalen handlar enligt rektor A om pedagogisk 

dokumentation och nätverkssamarbete. Alla som har varit verksamma inom förskolan har 

även fått utbildningen TRAS (”Tidig registrering av språk”), som ser till kompetens 

språkutveckling utifrån socialt samspel. 

 

Rektor A ansåg att det alltid finns otydliga mål inom förskolan i det avseende att målen 

lämnar rum för personliga tolkningar. Hon menar att det är svårt att exakt definiera alla mål 

men att andemeningen är enkel att förstå. 

 

Kötiden för placering av nya barn fann Rektor A som näst intill obefintlig. Hon förklarar att 

när det flyttar barn till förskoleklasserna så kan det komma in nya barn, dock kan det vara kö 

om det finns önskemål om att placeras på en särskild avdelning. Förutom en dygnetruntöppen 

förskola är det även svårt att få placering andra tider än mellan 06.30 och 18.30. Öppettiderna 

styrs här av försäkringen då det är osäkert om den gäller före 06.30 och efter 18.30. 
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Styrmetoder 

Rektor A förklarade att styrningen av målen sker på tre sätt: dels genom de nationella målen 

från Lpfö 98, dels de kommunala målen och sedan de lokala målen. Kontrollen sker på 

nationell nivå genom kvalitetsredovisning. På kommunal nivå finns Halmstads tre prioriterade 

målområden. 

 

Varje skolområde får en summa pengar från den kommunala budgeten. Det beloppet är 

baserat på antal barn, deras ålder, vistelsetid och en socialviktning. Rektorn kan sedan välja 

hur det används, och använder då en fördelningsmodell med nyckeltal. Rektor A anser att 

budgeten går ihop. 

 

Styrningen bestäms nationellt och av politiker. Byts politisk färg, och majoritet inom 

kommunpolitiken, finns andra incitament för hur verksamheten ska styras. Rektor A menar att 

hon har ett friutrymme men om nämnden fattar ett beslut måste hon rätta sig efter det. 

Kontrollen av målen sker, enligt rektor A, på nationell nivå genom kvalitetsredovisning och 

på kommunal nivå med då med fokus på målet som har med att göra på den språkliga 

utvecklingen av barnen. 

 

Rektor A förklarar vidare att strategi bestäms mer eller mindre på den lokala nivå, det vill 

säga dels rektorerna och dels på förskolan. Budgeten för förskolan bestäms av de lokala 

politikerna hur mycket som ska fördelas för varje barn. Till grund för budgeten ligger hur 

länge som varje barn stannar på förskolan och om det finns speciella behov. 

 

I likhet med verksamhetsutvecklaren berättar rektor A att de inte har några belönings- eller 

bonussystem för de anställda i förskolan. Vidare berättade hon att den förskolan som hon 

ansvarar över, får sina pengar i början av terminen eller projektet och sedan ska pengarna 

räcka. Rektor A kände att budgeten var en allt för stor del av verksamheten. Fördelningen av 

pengarna som varje förskola får baseras genom nyckeltal. Det har funnits andra sätt, som inte 

fungerat lika bra. Rektor A säger att balanserat styrkort inte används inom hennes skolområde 

och inte heller inom Halmstads kommun så vitt hon vet. 

 

Rektor A berättade att på hennes förskola så finns det 95 % förskolelärare och 5 % 

barnskötare. I hela området som hon verkar över är det mer jämt fördelat. Hon känner att det 

finns en stark tradition i förskolan. Hon menar att traditionen odlas av föräldrarna eftersom de 

är mer intresserade av blöjbyten, vad barnen har ätit och att det är tryggt än pedagogisk 

verksamhet. Vidare anser rektor A att synen på det traditionella när det gäller professionen har 

förändrats under åren som gått. De äldre som arbetar inom förskolan har inte samma synsätt 

som de yngre och utbildningen har ändrats genom åren. 

 

 

  



 
36 

Rektor B 

Respondent B är rektor för ett verksamhetsområde inom Halmstads kommun, som jag haft 

kontakt via e-post för att få svar på mina frågor. Hans utbildning är förskolelärare och han har 

varit verksam inom skolvärlden sedan 1977. 

 

Mål 

Han framför att de mål som de arbetar med på den förskolan som han ansvarar för är de tre 

prioriterade målområdena som BUF har satt upp samt Lpfö 98. Rektor B menar att det 

viktigaste målet med förskolan är att barnen har roligt, det finns dock inte med i Lpfö 98 

enligt rektorn. Sedan tycker han att alla målen som finns i Lpfö 98 är viktiga. Rektor B 

förklarar att lärandet börjar redan på BB, och ”inte som man trodde förr att lärandet började 

först i gymnasiet”. 

 

Han informerar om att alla förskolans mål är strävansmål och att det därför finns möjligheter 

för personalen på förskolorna att ändra och styra. Vidare säger Rektor B att alla delar som har 

med förskolan att göra stämmer med Lpfö 98. När de ska fastställa mål görs detta genom 

arbetsplatsträffar, utvecklingsgrupper och pedagogiska forum. Han anser inte att det finns 

några otydliga mål för att de alltid kontrollerar sig med Lpfö 98. 

 

Rektor B säger att det sker en kvalitetsredovisning av målen varje år, som lämnas till BUF. 

Redovisningen återkopplas sedan till förskolan. Han menar att alla mål inom förskolan är lika 

viktiga. 

 

Styrmetoder 

Rektor B förklarar att utvecklargruppen förbereder på BUF, sedan tar politikerna beslut. Så 

han redogör att det finns ganska mycket fria händer med styrningen av förskolan. Han säger 

att uppföljningen sker genom återkopplingen till exempelvis språkutvecklingen hos barnen. 

 

Rektor B finner att resurserna bestäms av BUF:s ekonomisystem och budgeten. Han menar att 

budgeten i stort sett styr allt. Rektor B anser att förskolans verksamhet blir bättre och bättre 

med tiden. 
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I dokumentet ”Riktlinjer gällande förskoleverksamhet och skolbarnomsorg i Laholms 

kommun”, återfinns grundläggande principer för vem som har rätt till verksamheten: 

 

Förskoleverksamheten och skolbarnomsorgen anordnas för barn som är bosatta i 

Sverige och som stadigvarande i Laholms kommun. (Laholms kommun, 2010a)  

 

Den allmänna förskolan erbjuds från och med höstterminen då det året som barnet fyller fyra 

år. Barnen får stanna i den allmänna förskolan fram till vårterminen innan barnen börjar 

förskoleklass eller grundskolan. Laholms kommun skriver vidare att som huvudregel bestäms 

barnets vistelsetid på förskolan av hur länge föräldrarna arbetar eller studerar, samt resor till 

och från arbetet/studieorten. Laholms kommun förklarar vad de menar med 

förskoleverksamhet vilket är förskola, familjedaghem och öppen förskola. Skolbarnomsorgen 

innefattar fritidshem och familjedaghem. 

 

Dessa riktlinjer gäller i Laholms kommun för förskolorna: 

 

 Barn från ett år vars föräldrar som arbetar, studerar, är aktivt arbetssökande eller 

föräldralediga 

 Barn i omsorgsbehov av särskilda skäl 

 Barn i behov av särskilt stöd 

 

 

I det nämnda dokumentet, skriver Laholms kommun att barn har rätt till 15 timmar per vecka 

enligt de grundläggande principerna. Laholms kommun erbjuder förskoleverksamheten och 

skolbarnomsorgen alla vardagar mellan 06.00-18.30, och den allmänna förskolan omfattar 

525 timmar per läsår, som vanligen fördelas vardagar mellan 08.30-11.30. 

 

I ”verksamhetsplanen för barn och utbildningsverksamhet i Laholms kommun” (2010b) 

skriver utbildningschefen Per Jangen att 

 

all personal i Barn och utbildningsverksamheten i Laholms kommun arbetar 

gemensamt med att ge barn och elever livskvalité, så att de kan verka som goda och 

ansvarsfull samhällsmedborgare 

 

Vidare i samma dokument förklaras vilka styrkor som kommunen har inom deras förskolor. 

Man har medarbetare som vill utvecklas i sina uppdrag och en hög andel föräldrar som är 

nöjda med kommunens förskolor på grund av en tydlig organisation finns för kvalitets- och 

utvecklingsarbete. Laholms kommun finner att generellt sett har man en god utemiljö i deras 

verksamhet för barn och unga i kommunen. Till sist framhäver kommunen en hög andel 

Laholms kommun 
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formellt behöriga lärare, en elevhälsa med bred kompetens. All personal är tillgängliga och 

kunnig. 

 

Laholms kommun skriver att deras utvecklingsområden är följande: 

 

 Den grundläggande förståelsen för förskolan/skolans uppdrag 

 Medvetet och strategiskt arbete med barn och unga i behov av särskilt stöd 

 Samverkan kring tvärsektoriellt arbete med barn och unga 

 

Laholms kommun förklarar att det ska finnas en tydlig rollfördelning mellan verksamheten 

och hemmet för att i samverkan skapa bästa möjligheter för barnets utveckling och lärande. 

 

Rektorerna för förskolan leder verksamheten i fyra områden: Söder, Centrum 1, Centrum 2 

och Norr. Rektorerna har ett gemensamt ansvar att samverka i frågor rörande mål, resultat, 

kvalité, uppföljning. Under 2010 finns 18 kommunala förskolor i Laholms kommun. 

 

 

 

 

Representant för kommunen 

Respondenten är en kvinna i 30 års åldern. Hon arbetar som jurist på kommunen som hjälp till 

rektorerna i verksamheten. Hon berättade att hon har arbetat inom kommunen och med 

förskoleverksamhet i cirka två år. 

 

Mål 

Laholms kommuns representant förklarar att de arbetar centralt med ett övergripande synsätt 

och då med alla skolformer, från förskola till gymnasie. Kommunen arbetar inte enbart med 

förskolorna när de sätter mål utan se det som en helhet 

 

Respondenten förklarar att Laholms kommun har sedan två år tillbaka arbetar utifrån ett nytt 

sätt att arbeta på. Kommunen planerar första året, andra året genomförs det och tredje året 

redovisas och analyseras det gånga året. Hon förklarade att i början av det nya projektet var 

många av rektorerna tveksamma, negativa och svårförändliga till det nya projektet. 

 

Vidare förklarar hon att Laholms kommun har utarbetat en nämndsplan. I denna finns det 

rubriker liknade dem som finns i Lpfö 98, detta för att förtydliga de skriva målen. 

Respondenten menar dock att det kan bli dubbelt med att ha kommunens mål och Lpfö 98 då 

de blir snarlika. Hon anser att kommunen inte har lyckats fullt ut med den egna 

Intervjuerna inom Laholms kommun 
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kompletteringen av Lpfö 98, men finner att det finns arbete kvar att göra i nämndsplanen. 

Respondenten förklarar att verksamhetschefen Per Lungen har utarbetat ”Verksamhetsplanen 

för barn och utbildningsverksamheten i Laholms kommun 2010” där central styrning av 

målen är plockad av nämndsplanen. Till detta så har varje rektor en egen arbetsplan där de 

kan lyfta fram de mål som de vill arbeta med. 

 

Respondenten förklara hur Laholms kommun har tänkt när det kommer till nämndsplanens 

liv. Första året planeras och utformas planer och mål, dels på ett så kallat rektorsinternat (en 

form av arbetskonferens för rektorerna i Laholms kommun) och av politikerna. Andra året 

förverkligas målen och planerna ute i verksamheten. Tredje året utvärderas föregående år, 

genom kvalitetsrapporten. Hon säger att det finns en tydlig tanke och struktur med det nya 

arbetssättet som kommunen haft i snart tre år. Hon anser att det tar ett tag för alla parter att 

komma in i det nya arbetssättet innan det får en acceptans. Hon förklarar att i början reagerade 

många av rektorerna på att de skulle skriva kvalitetsrapporter, men efter tidens gång har 

kritiken tystnat. Hon tror att förklaringen ligger i rektorsinternatet och att det sker en 

kontinuerlig rapportering från vare rektor under året som gått.  

 

På frågan hur kommunen påverkat de mål som de satt upp för det gånga året, menar 

respondenten att det gör de genom att se vad som skrivits i kvalistesrapporten. Där får de in 

vad rektorerna och vad personalen tycker om hur målen fungerar i verksamheten. Hon 

förklarar att på rektorsinternatet brukar politikerna vara med och då brukar det komma fram 

hur målen i nämndsplanen fungerar i verkligheten. Hon säger att det handlar om en förståelse 

om verkligheten.  

 

Målen som Laholms kommun har anser respondenten att de skulle behöva göra om till viss 

del, så att dessa inte behöver vara upprepande av vad läroplanen för förskolan säger. Hon 

tycker att målen som finns i nämndsplanen skulle de kunna ”tydliggöra, solla och prioritera”. 

Hennes personliga åsikt när det kommer till förskolans viktigaste mål blir utvecklig och 

lärande i läroplanen som återspeglas i nämndsplanen. Hon vill mena att denna del av Lpfö 98 

täcker stora delar av vad verksamheten går ut på. Förskolans uppgift i samhället anser 

respondenten är att ge grunden till trygga samhällsmedborgare.  

 

När det kommer till att personalens möjlighet att styra och vinkla målen anser respondenten 

att målen är så pass övergripande som de är, att det fungerar bra i verksamheten. Hon säger 

vidare att en del förskolor har arbetat med olika teman som exempel genusperspektiv och att 

de då har knutit de till de mål som finns. Så konstaterar respondenten att det finns ett klart 

utrymme för personalen att vinkla målen på ett eget sätt.  

 

På frågan om förskolorna kan ha egna mål som skulle kunna frångå kommunens mål säger 

respondenten att målen får inte vara motstridiga. Hon förklarar att kommunen har beslutat att 

personal och rektorer inte kan arbeta 100 % med alla målen utan får prioritera. Vissa förskolor 

har kommit olika långt vilket innebär att vissa förskolor behöver arbeta mer. Respondenten 

finner då att det blir naturligt att svagheterna prioriteras och att det som förskolorna finner 

som sina styrkor vidmakthåller dem. Hon förklarar att förskolorna kan finna egna nya mål 
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som kommunen senare använder sig av och att förskolorna då arbetar mer utifrån de nya satta 

målen. Respondenten förklarar att alla de mål som förskolorna sätter själva sker i den 

arbetsplan som rektorerna gör samt att uppföljningen av de målen återfinns i 

kvalitetsrapporten.  

 

Respondenten anser att vidareutveckling av personalen inom förskolan har handlat mycket om 

det grundläggande i förskolans verksamhet. I verksamhetsplanen har kommunen tagit hand 

om kompetensutveckling där det har behövts, som kan vara kunskapsutveckling, betyg och 

bedömning och TRAS. Med TRAS har den egna personalen ute på förskolorna varit med och 

drivit projektet och då har kommunen kunnat utnyttja den interna kompetensen som finns. 

Hon säger att all förskolepersonal har fått ta del av TRAS och att detta har tagits väl emot hos 

personalen.  

 

Om kötiden i Laholms kommun anser respondenten att alla barn inom kommunen får en 

förskoleplats inom den lagstadgade tiden på fyra månader. Hon menar att i Laholms kommun 

är de ”lite bortskämda”, för att alla barn hamnar inom det skolområdet som de bor, men att 

barnen kanske inte hamnar på den närmaste förskolan. Hon finner att det är ett mål, att få in 

alla barn på den närmaste förskolan, men kanske inte alltid är det lättaste. I Laholms kommun 

är öppettiderna för förskolan mellan 06.00-18.30 och respondenten menar att det inte finns 

möjlighet att ha barnen på obekväma tider på någon förskola.  

 

Styrmetoder 

Respondenten förklarar att målen styrs dels genom nämndsplanen och genom Lpfö 98, alltså 

både på statlig och kommunal nivå. Kontrollen av verksamheten är både på kommunal och 

statlig nivå via ett eget kontrollsystem med kvalitetsrapporter som sedan sänds vidare. 

Strategin och budgeten hamnar enbart på den kommunala nivån. 

 

Laholms kommun har inga belöningssystem för deras anställa inom förskolan. Det är inget 

som kommunen övervägt att införa.  

 

Budgeten för varje enskild förskola bestäms av hur många barn som finns ute på förskolan, en 

så kallad barnpeng. Respondenten anser att budgeten håller en stram linje. Kommunen gör en 

uppskattning av hur många hel- och halvtidsbarn som kan komma att finnas under de 

kommande åren. Men respondenten anser dock att förskolans verksamhet har kunnat hålla sig 

till den budget som varit. Från kommunens sida så är det tillåtet för förskolorna att söka 

bidrag från andra organisationer. Hon anser i den mån som förskolorna kan söka bidrag så 

skulle de kunna göra det mera. 

 

Det balanserade styrkortet är inte något hon kommit i kontakt med sedan tidigare. Vidare när 

hon har fått förklarat vad det innebär så finner hon att det troligen inte är något Laholms 

kommun kommer att införa inom ramen för förskolans verksamhet. 
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Rektor C 

Jag träffar en man i 50 års ålder ute på en av förskolorna, där han är rektor. Han har varit 

verksam inom förskolans regi sedan 1984. Han har en grundutbildning som fritidspedagog. 

 

Mål 

Rektor C beskriver förskolans mål utifrån den målbild som fanns under 2010: 

 

”Trygga, nyfikna barn med en god självkänsla, med kommunikation så att 

alla kan uttrycka sig med alla sinnen. Barnen ska få möjlighet att ta ansvar 

för sina handlingar och vara delaktiga i verksamheten.” 

 

På frågan hur målen påverkar den dagliga verksamheten förklarar Rektor C att de arbetar 

utifrån temat olik, lik och mångfald som ett övergripande tema. Han tycker att jämförelsen 

sker på ett ganska vardagligt sätt ute i verksamheten. På frågan hur han skulle kunna påverka 

målen finner han att det sker genom att förändra det yttre för att kunna påverka det inre. Han 

tror på Vygotsky som var en socikulturell forskare som ansåg att det var miljön runt omkring 

barnet som bör vara i ständig förändring, inte barnet självt. Respondenten anser att det finns 

gott om reflektion både i Lpfö 98 och i kommunens målbild för förskolans mål att arbeta med, 

och därför har han inte satt några egna mål. 

 

Förskolans viktigaste mål anser rektor C att det är kommunikation och samspel, det sociala 

spelet. Han grundar på den massmediala uppmärksamhet som förskolan och skolan får i 

dagens samhälle. Vidare menar han då att kommunikationen behöver bli bättre och finner 

detta som ett problem inom förskola/skolans värld. Dessutom säger han att personalens 

kunskap aldrig tidigare har varit högre. På frågan om förskolans uppgift i samhället menar 

rektor C att det finns en kollision mellan den allmänna förskolan vars uppgift han är att 

utbilda barnen och dels av förskolan där barnens föräldrar studerar eller arbetar och endast 

önskar omsorg. Han finner att dessa två delar av verksamheten krockar med barnens intressen. 

Han anser att det är tråkigt att det kan vara på det viset, och menar att förskolan borde ”bara” 

ha en av dessa uppgifter. 

 

När det kommer till uppföljningen av målen anser rektor C att det finns en pappersmässig 

kontroll. Han anser att denna form av kontroll lätt blir övergripande så att den inte har någon 

egentligen betydelse. Respondenten anser att det som han skriver i rapporten kan bli svepande 

och att det blir i punktform. Han anser att vinklingen av dessa rapporter inte alltid återspeglar 

verkligheten beroende på vad han vill framhäva. Att göra mål som är mätbara anser rektor C 

är extremt svårt. Men han anser inte att alla dessa kontroller alltid är bra, men han säger dock 

att öka medvetenheten om vad som händer i verksamheten alltid är bra. 

 

Rektor C anser att personalen har stora möjligheter att styra och ändra målen bara de följer de 

övergripande målen. Han säger att personalen brukar arbeta utifrån ett övergripande tema med 
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fokus på de egna mål som personalen valt ut och anser är viktiga. Trots detta påverkar rektor 

C att de inte får glömma de andra målen. 

 

När det kommer till utbildningen för personalen så finns det möjlighet till så kallade 

punktinsatser där personalen själva tar initiativ. Sedan finns det möjlighet till kortare kurser, 

som rektorn vill att personalen ska delta i, men han säger att på grund av det dåliga 

tidsutrymmet med bara ett fåtal utbildningsdagar för hela personalen på samma gång, så är det 

helt omöjligt att utbilda personalen. 

 

Om det skulle finns mål som inte är tydliga för de som arbetar med dem, som gör att de kan 

tolkas på olika sätt vilket leder till att målen får olika innebörd, anser rektor C att det skulle 

vara de mål som är svåra att få mätbara. Med det menar han att målen inte är tillräckligt 

tydliga och att de är svåra att mäta samt att de är svävande. Han anser att det kan tolkas på 

olika sätt beroende på vilken kunskapsnivå eller vilken uppfattning du har när du lär. 

 

På frågan om det finns otydliga mål i verksamheten svarar rektor C att det måste finnas 

otydliga mål för att ge utrymme för tolkningar och för att mögligt göra saker, så länge som 

man håller sig till den värdegrund som finns. Han anser att målen är för det mesta lätta att 

förstå. 

 

Rektor C säger att det finns plats för alla barn inom Laholms kommun och att väntan inte är 

särskilt lång. Han förklarar att kraven på att barnen skall få gå på en ”nära” förskola kan vara 

svårare att förverkliga, men att barnen ändå ska få vara inom samma rektors område. 

 

Styrmetoder 

När det kommer till styrningen av verksamheten så anser rektor C att det har skett en 

förändring sedan början på 2000-talet. Han anser att budgeten, strategin och kontrollsystemet 

kommer från kommunen och att målen kommer från statens sida. 

 

Rektorns erfarenheter av att söka pengar från andra organisationer och myndigheter finner 

han jobbig och besvärlig. Budgeten för hans förskolor och de andra förskolorna i Laholms 

kommun bestäms genom en så kallad barnpeng. Denna är baserad på hur många barn som 

finns på varje förskola. Rektor C räknar med att på sex barn går det en heltidsavlönad 

personal. Han anser att budgeten är stram. När han jämför mellan skolans och förskolans 

budget så har klyftan minskat mellan verksamheterna under en längre tid. 

 

När det kommer till det balanserade styrkortet säger respondent att han inte vet vad det 

innebär. Efter förklaring över vad det balanserade styrkortet innebär, så trodde han inte att det 

var något som varken han eller Laholms kommun skulle införa varken nu eller på längre sikt. 

 

Fördelningen av barnskötare och förskolelärare på den förskola som rektor C ansvara över är 

fördelat så att det finns 65 % förskolelärare och 35 % barnskötare. Detta är en egen skattning 

som rektorn gjorde under intervjun. 
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Med ett klart konstaterande av att det finns en tradition inom förskolan menar rektor C att 

sedan en lång tid ses förskolan som den förlängda hemmafru rollen. Detta ser han som ett 

hinder för utvecklingen av förskolans verksamhet. Vidare säger han på frågan om 

professionen inom traditionen att det finns till en viss del, där alla ska göra på lika sätt utan att 

man ska tänka på de utbildningsnivåerna. Avslutningsvis så säger han at han dock börjat se en 

förändring på detta plan. 
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I detta kapitel analyseras den data som har samlats in från den empiriska undersökningen och 

kopplas samman med den teori som tagits upp i den teoretiska referensramen. Genom detta ska 

svar på problemformuleringen och syftet kunna lockas fram till nästa kapitel. Strukturen följer 

tidigare kapitel för att underlätta för läsaren. 

 

 

 
 

Förskolans läroplan består av mål och riktlinjer för verksamheten (Lpfö 98). Studien visar 

entydigt att målen är övergripande. De övergripande målen finns i lagen. Halmstads kommun 

har sedan valt tre målområden som de anser vara de viktigaste och valt att prioritera dem. 

Dessa tre prioriterade målområden är dock fortfarande övergripande. I Laholms kommun har 

de gjort en nämndsplan för att förtydliga de mål som de vill prioritera. Målen som finns i 

nämndsplanen är övergripande. Det kan dock ses att en viss uppdelning av målen i 

delmålskedjor har skett så som beskrivet (Ax et al., 2005; Pihlgren & Svensson, 1994).  

 

Som det tidigare skrivits i teorin kan otydliga mål vara ett sätt att dämpa konflikter mellan 

intressenter. Eftersom målen upplevs som otydliga mellan kommunerna och rektorerna, men 

är tydliga i Lpfö 98 kan det tyda på att det finns konflikter på de högre nivåerna. 

 

I Läroplanen (Lpfö 98 s. 9) är det tydlig vad som ska uppnås. Nedan följer några exempel på 

mål där det tydligt framgår vad som ska uppnås: 

 

 utvecklar sitt ord- och begreppsförråd och sin förmåga att leka med ord, sitt intresse 

för skriftspråk och för förståelsen av symboler samt deras kommunikativa funktioner 

 utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och 

erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och 

drama 

 utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika material och 

tekniker 

 

Den rationella styrprocessen inleds med att huvudmannen uttrycker organisationens vision 

och vägen till uppnående uttrycks med strategiska mål (Anthony & Govindarajan, 2001). 

Dessa mål formuleras därefter till planer, budgetar, eller utgör grund till resursfördelning för 

organisationens verksamheter. Det finns inget konkret i läroplanen om hur målen ska uppnås 

eller vilka medel som får användas. Läroplanens mål innehåller att barnen ska utvecklas men 

det finns ingen angivelse om tidsperiod, hur mycket eller i vilken riktning. Detta gör målen 

svårare att uppnå. I Halmstads kommun har det på kommunal nivå reducerats antalet mål till 

Målformulering 

Analys 
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tre prioriterade målområden. Det gör att fokus hamnar på dessa och just de blir lättare att 

uppfylla. Inom Laholms kommun har de arbetat utifrån nämndsplanen där de har fokuserat på 

egna mål förutom de i läroplanen som de vill arbeta med. På detta sätt finner Laholms 

kommun att de täcker in det mesta i förskolans verksamhet.  

 

Omsorgen står tydligt utskriven i lagen men finns inte med i det målområden som varken 

Halmstads kommun eller Laholms kommun prioriterar. Däremot nämns omsorgen av 

respondenterna. Fostran är mer dokumenterad medan omsorgen är muntlig. Omsorgen är den 

ursprungliga verksamheten för förskolan. Om den inte realiseras, det vill säga om barnet inte 

får plats på förskolan, kan inte fostransmålet uppfyllas. Omsorgen och fostran i sig konkurerar 

inte, utan är snarare beroende av varandra. Konkurrens och konflikter återfinns istället inom 

de enskilda målen.  

 

Målen och riktlinjerna i läroplanen är inriktade på fostran. Omsorgen nämns bara i början men 

det finns inga specifika mål eller riktlinjer för hur omsorgen ska se ut i läroplanen. Enligt 

skollagen ska både fostran och omsorg erbjudas, medan läroplanen stödjer fostran mer 

framträdande eftersom själva målen i läroplanen inte tar upp omsorg. 

 

Enligt skollagen är det viktigt att kommunen ska kunna erbjuda en plats på en förskola när 

föräldrarna behöver den. Respondenterna i Halmstad säger att kötiden för ett barn att komma 

in är obefintlig. I Laholms kommun anser respondenterna att de är lite bortskämda för att alla 

barnen kommer in inom den lagliga tiden för att barn ska få komma in. Barnen i Laholm 

kommer även in inom samma rektorsområde som de bor. Det finns möjligheter att välja vilka 

mål som eftersträvas, det vill säga alla mål måste inte uppfyllas samtidigt, vilket mest troligen 

gör att en konflikt mellan målen dämpas. 

 

Matrisen som visas hur målen är formulerade på kommunal nivå och vad rektorerna anser. 

Vågrätt visas i vilken form som målen kan vara. Lodrätt visas en delning mellan kommunerna 

och rektorerna. Tom ruta innebär att inget svar har funnits som passar in till det avsnittet.  
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 Kommunerna Rektorerna 

Övergripande 

I båda kommunerna så finns det 

övergripande mål. Kommunerna har 

egna mål som är kompletterande till 

Lpfö 98. 

Rektorernas mål som de ansåg är på 

ett övergripande sätt. De pratar om att 

se likheter och olikheter hos barnen 

oavsett behoven. 

Detaljerade   

Tydliga   

Otydliga 

Halmstads kommun menar att det 

finns mål i Lpfö 98 som är vida och 

lätt kan bli luddiga och svårtolkade. 

Rektorerna ansåg att det alltid finns 

otydliga mål inom förskolan i det 

avseende att målen lämnar rum för 

personliga tolkningar och för att göra 

saker i verksamheten, så länge som 

personalen håller sig till den 

värdegrund som finns. Det är 

acceptabelt med otydliga mål 

Svåra att uppnå 

 Rektor A känner att strävan mot 

målen inte alltid fanns inom en viss 

tidsaxel utan alla mål fick ta sin tid 

som de behövde. 

Lätta att uppnå 

I Halmstad kommun har antalet mål 

reducerats till tre prioriterade 

målområden. Och i Laholms kommun 

har de utvecklat en nämndsplan för 

utbildningsverksamheten 

 

Tabell 1: Analysmatris för målformulering  

 

 

 
 

I Halmstads kommun så finns det inga bra svar på frågorna kring strategier. Det kan bero på 

att det är ett svåridentifierbart begrepp och kommunala dokumentens belysning kring 

strategier är inte samma som respondenternas uppfattning. I Laholms kommun kan jag se en 

tydlig strategi som de har utformat i deras nämndsplan som de arbetar utefter. Med det nya 

sätter att arbeta för kommunen anser jag att de har fått en tydlig strategi.  

 

Efter att jag har studerat hur Halmstads och Laholms kommuners organisationer är 

uppbyggda så finner jag att de passar in på funktionsstrukturen. Med en tydlig uppdelning av 

olika funktioner beroende på hur verksamheten ser ut passar denna struktur in bäst på de båda 

organisationerna. 

 

Rektor B menar att budgeten i stort sett styr allt. Rektor A anser att budgeten var en allt för 

stor del av verksamheten. Fördelningen av pengarna som varje förskola får baseras på 

nyckeltal. Budgeten verkar styra väldigt mycket. Samtidigt menar Rektor A att även då 

styrmetoder 
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budgeten var mer generös upplevdes det som att pengarna aldrig räckte. Nu, med en stramare 

budget, fungerar verksamheten fortfarande. Rektorn i Laholm menar att budgeten styrs av hur 

många barn som finns på varje förskolan genom en så kallad barnpeng. Rektor C finner att 

budgeten för förskoleverksamhet i Laholms kommun har blivit stramare under en längre tid. 

Han menar att med dagens budget så arbetar en anställd med minst sex barn på förskolorna i 

Laholm. Under hela arbetet med uppsatsen har meningarna varit att budgeten styr mest. Trots 

att respondenterna anser att budgeten styr mycket, är jag villig att säga att budgeten inte är 

den mest dominerande styrmetoden. Med detta menar jag att professionen bestämmer själva 

hur pengarna ska fördelas och till vad.  

 

Halmstads kommuns verksamhetsutvecklare är starkt negativ till balanserat styrkort och 

finner att detta är inget som kommunen skulle införa i framtiden. Laholms kommuns 

representant vet inte ens vad det balanserat styrkort är för något. För att kunna införa 

balanserat styrkort måste målen specificeras (Kaplan & Norton, 1992). Detta kan anses som 

en medveten strategi att inte införa balanserat styrkort, för att målen ska kunna behållas 

okonkreta och på så vis minska konflikter och intressemotsättningar i enlighet med 

Christensens et al. (2005) uppfattningar.  

 

I båda kommunerna, och alla de intervjuade personerna, sägs samma sak som är att det inte 

finns något belöningssystem eller att det inte finns några bonusar. På kommunal nivå, i båda 

kommunerna, så fanns det ingen ambition att införa det inom förskolans verksamhet.  

 

Professionen är den styrmetod som nämns på samtliga nivåer, i båda kommunerna, och därför 

ter sig starkast. Det som tyder på att professionen styr är att rektorerna och förskolepersonalen 

har ansvar och kontroll över sin budget och de håller sig uppdaterade genom tidskrifter och 

utbildningar. Även att professionen är den styrmetod som nämns på samtliga nivåer visar att 

det är det främsta instrumentet. Därför är professionen den starkaste styrmetoden och de 

klarar verksamheten oavsett tillgångs minskningar. Det yttersta ansvaret ligger hos 

förskolepersonalen som genom ansvaret stärker professionen. Följaktligen blir budgeten ett 

medel för att stärka professionen. 

 

Matrisen visar hur rektorer och kommunerna använder de styrdokument som finns i den 

teoretiska referensramen. Vågrätt finns beslutsfattarna och lodrätt finns vilka styrmetoder. 

Tom ruta innebär att inget svar om denna styrform av de respondenterna. 
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Kommunerna Rektorerna 

Strategi 

Den enda strategi som Kommunens 

verksamhetsutvecklare kunde finna var 

det att barn- och ungdomsförvaltningen 

försöker finna ett och samma språk för 

allt som de gör, med gemensamma 

begrepp och termer.  

 

Laholms kommun har genom det nya 

sättet att arbeta med nämndsplanens liv 

så finns det en klar strategi i hur 

kommunen arbetar med barn-verksamhet  

 

 

Rektor A förklarar vidare att strategi 

bestäms mer eller mindre på den lokala 

nivå, det vill säga dels rektorerna och 

dels på förskolan. 

 

Struktur 

Efter att ha studerat 

organisationsschemana för både 

Halmstads och Laholms kommuner samt 

deras Barn- och ungdomsnämnder har 

jag kommit fram till att strukturen mest 

på minner om funktions-struktur. 

 

Budget 

Enligt Halmstads kommuns 

verksamhetsutvecklare avgör budgeten 

inte allt men kompetensutveckling och 

personaltäthet avgörs här i budgeten 

 

Laholms kommuns representant finner 

att budgeten för förskolans verksamhet 

har blivit mindre och mindre under de 

senaste åren. 

 

Budgeten ute på förskolorna baseras på 

antalet inskrivna barn. Oftast är 

budgeten stram, med små möjligheter 

till andra investeringar i den lokala 

förskolan. 

Balanserat styrkort 

Det balanserade styrkortet är något som 

båda kommunerna varken har eller 

kommer att införa i framtiden. 

Respondenterna från båda kommunerna 

finner att det är inget som de tror 

kommer till deras kommuner.  

 

 

De tre rektorer som har intervjuats har 

inte inom deras område något balanserat 

styrkort. De tror inte att kommunen har 

det och att kommunen skulle införa det. 

Belöningssystem 

I vaken Halmstads kommun eller 

Laholms kommun så tillämpar de några 

belöningssystem eller att det finns några 

andra bonusar. Det fanns inget 

incitament att införa belöningar eller 

bonusar inom förskolan i dessa två 

kommuner. 

Ingen av de rektorerna har något 

belöningssystem eller några bonusar. 

Ingen av dem har planer att införa det 

heller. 

Profession 

 

Halmstads kommun skriver att de har en 

välutbildad personal som erbjuder barnen 

en pedagogisk stimulans och 

gruppgemenskap 

 

Rektorerna tycker att synen på det 

traditionella när det gäller professionen 

är förändrats under åren som går. Den 

äldre personalen som arbetar inom 

förskolan har inte samma synsätt som 

den yngre personalen och utbildningen 

har ändrats under åren.  

 

Rektorerna anser att många ser att 

förskolan är den förlänga hemmafrun. 

Och vidare anser de att det hämmar 

utvecklingen av förskolans verksamhet.  

 

Tabell 2: Analysmatris för styrmetoder 
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Mål kan vara otydliga i den betydelsen att det finns två eller fler sätt att tyda målet på (Chun 

& Rainey, 2005). Otydliga mål kan medvetet avses vara oklara. Mål kan vara medvetet 

konstruerade så att de bygger broar mellan intressemotsättningar och verkar som 

konfliktdämpare. Otydliga mål kan ge ledningen flexibilitet i hur dessa ska genomföras 

(Christensen et al., 2005). Halmstads kommuns verksamhetsutvecklare säger att det finns mål 

i Lpfö 98 som är vida och lätt kan bli tvetydiga och svårtolkade. Han anser att det kunde bli 

mer lättbegripliga mål i läroplanen så att tolkningarna inte blir lika många. Rektor A ansåg att 

det alltid finns otydliga mål i de egna målformuleringarna inom förskolan i det avseende att 

målen lämnar rum för personliga tolkningar. Hon menar att det är svårt att exakt definiera alla 

mål men att andemeningen är enkel att förstå. Rektor B anser inte att det finns några otydliga 

mål för att de alltid kontrollerar sig med Lpfö 98. På frågan om det finns otydliga mål i 

verksamheten svarar rektor C att det måste finnas otydliga mål för att ge utrymme för 

tolkningar och genomförande. Så länge som man håller sig till den värdegrund som finns, så 

är det acceptabelt med mindre tydliga mål. Han anser att målen är för det mesta lätta att förstå. 

 

Mål är otydliga när det finns flera sätt att tolka dem på och när de är svårbegripliga. Även om 

otydliga mål är ett sätt att hantera målkonflikter. Så kan de otydliga målen ha negativa 

konsekvenser på arbetet. 

 

Utgångspunkten för en organisations instrument är att uppnå givna mål som är satta av 

ledningen eller andra grupper i samhället (Christensen et al., 2005). Sambanden mellan det 

aktuella alternativet och påverkan på verksamheten, det vill säga måluppfyllelsen, kan vara 

sammansatta (Samuelson, 2004). En risk är att målen satta av ledningen är att de förvrängs på 

vägen ner till arbetaren. Även om målen når fram i sin rätta form är det ingen garanti för att 

de kommer att accepteras av de som utför arbetet (Schaffer, 2007). Halmstads kommuns 

verksamhetsutvecklare påvisar att förskolans mål är strävansmål och att det där finns 

möjligheter för personalen på förskolorna att ändra i dem och styra. dem. Rektor B menar att 

alla delar av de egna målen som har med förskolan att göra avstämmer de mot Lpfö 98 för 

guidning. När de ska fastställa mål görs detta genom arbetsplatsträffar, utvecklingsgrupper 

och pedagogiska forum. Respondenten i Laholm säger att målen fungerar i verksamheten och 

att på rektorsinternatet brukar politikerna vara med och då brukar det framkomma fram hur 

målen i nämndsplanen fungerar i verkligheten. Hon säger att det handlar en förståelse om 

verkligheten.  

 

För att målen ska uppfyllas måste de förmedlas och accepteras till alla i organisationen utan 

att förvrängas. Någon typ av kontroll eller uppföljning av hur väl mottagna samt uppfyllda 

målen har blivit behövs sedan. Rektor C anser att den uppföljningen som kommunen har är 

enbart en pappersmässig kontroll. Han anser att denna form av kontroll blir lätt övergripande 

så att den inte har någon egentligen betydelse på den nivån. 

 

Målkonkurrens 
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En målkonflikt är när individens mål är oförenliga med organisationens mål (Slocum Jr. et al., 

2002). En konflikt inom verksamheten kan leda till förändringar i den interna effektiviteten 

(Grönroos, 1984). I Laholms kommun finner de att de behöver bli mer tydligare med de egna 

målen samt att de skulle behöva prioritera bort en del mål som de känner att de har dubbla 

läroplanen. Rektor A menar att alla mål inte har en exakt tidsaxel.  

 

Sannolikheten är att organisationerna kan befinna sig i situationer där det råder konflikt 

mellan olika målsättningar. Detta beror på att det finns personer eller grupper med olika 

uppfattningar om vilka mål som är de viktigaste eller hur dessa ska uppnås. Offentliga 

organisationer måste i högre grad än de privata förhålla sig till olikartade och motstridiga 

hänseenden när målen ska formuleras. (Forslund, 2009; Jacobsen & Thorsvik, 2008) Rektor A 

anser att hennes förskolor anses vara en, men i själva verket är flera. Hon menar att 

föräldrarna, barnen och personalen ska kunna känna igen sig oavsett vilken av förskolorna de 

kommer till. Rektor C menar att det finns en kollision, dels mellan den allmänna förskolan 

vars uppgift han menar är att utbilda barnen, del av förskolan där barnens föräldrar studerar 

eller arbetar och på så sätt är i behov av tillsyn för barnen. 

 

Vidareutbildning är enligt Wenger et al. (2008) viktigt för att minska målkonflikter. Alla de 

som har intervjuats i denna uppsats anser att utbildning av personalen är av stor vikt. Men att 

antalet dagar som finns att tillgå för längre tillfällen inte finns inom förskolans verksamhet. 

Ska utbildning ske så görs den punktvis. Rektorerna skulle vilja att det fanns fler dagar under 

varje termin som skulle vara avsatta för utbildning av personalen.  

 

Skollagen säger att alla barn över ett år ska erbjudas förskoleverksamhet. I verkligheten gäller 

det bara om föräldrarna har en arbetstid som ligger inom förskolans öppettider, 06.30-18.30. 

När målen inte uppfylls kan en konflikt uppstå. Vistelsetiden för barnen bestäms i nuläget av 

föräldrarnas arbetstid. Här kan det uppstå en intressekonflikt kring barnens om vistelsetiden 

blir för kort. Den sociala delen av fostran kan då bli otillräcklig.  

 

Summa summarum visar matrisen hur en målkonkurrens kan uppstå i en förskola, och på 

vilken nivå de olika intressenterna förekommer i undersökningen. Det används även en matris 

för att urskilja konflikter mellan intressenter. Vågrätt visas målkonkurrensens olika skeden 

och lodrät visas på vilka nivåer de understöds utifrån respondenterna. Att det finns en tom 

ruta innebär att det inte har kommit fram svar som passar in.  
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 Kommunerna Rektorerna 

Otydliga mål 

I Halmstad kommun anser deras 

respondent att målen behöver vara 

vida, luddiga och svårtolkade 

Rektorerna säger att målen behöver 

vara otydliga för att det ska kunna göra 

egna tolkningar av målen, bara så 

länge som de behåller samma 

värdegrund. 

Målupplevelse 

Halmstads kommuns verksamhets-

utvecklare tycker att förskolans 

uppgift är att fostra demokratiserade 

medborgare och att barnen ska lära sig 

något även om det sker genom leken.  

Laholms kommun har i sin 

nämndsplan förklarat hur de vill uppnå 

sina mål samt att de får bra feedback 

på rektorsinternaten som de har.  

 

Att skapa goda samhällsmedborgare 

anser några av rektorerna att det skulle 

vara ett av de bästa resultaten som 

finns. 

Målkonflikt 

 
Styrningen bestäms enligt Rektor A 

nationellt och av politiker. Byts 

politisk färg finns andra incitament för 

hur verksamheten ska styras. Förutom 

en dygnetruntöppen förskola är det 

svårt att få placering andra tider än 

mellan 06.30 och 18.30 enligt Rektor 

A. 

Tabell 3: Analysmatris för målkonkurrens  
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I detta kapitel ska uppsatsens slutgiltiga resultat knytas samman. Den teoretiska 

referensramen sammanfogas här med den empiriska delen som i sin tur behandlats i 

analyskapitlet för att sedan beblandas med personliga åsikter. Slutresultatet ska 

förhoppningsvis ge svar på problemformuleringen och syftet. Avslutningsvis redovisas 

uppsatsens implikationsavsnitt som bland annat ger uppslag till fortsatta studier. 

 

 

Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera styrningen i förskolans verksamhet där det 

kan finnas målkonflikter. Jag vill identifiera en eventuell konflikt mellan olika intressenters 

mål så som rektorerna och kommunerna i deras syn på styrningen av verksamheten, samt att 

jämföra mellan två olika kommuner och se om det finns skillnad och likheter mellan dessa. 

Jag syftar vidare till att analysera hur styrningen av de olika kommunerna är i jämförelse med 

varandra. 

 

Den styrning som de båda aktuella kommunerna använder är profession och budget inom 

förskolans verksamheter. Den typ av styrning kan anses minska en eventuell målkonflikt. I 

föreliggande studie har det framkommit att kommunerna styr på olika sätt, men med samma 

styrmetoder. Tendenser till målkonflikter finns i båda kommunerna. Bland annat har 

rektorerna och de som arbetar på förvaltningarna inte samma synsätt på hur verksamheten ska 

utformas och drivas.  

 

Offentliga organisationer är ofta av ett komplext slag. Förskolan är inget undantag. Många ser 

att förskolan är en organisation med traditioner från den tiden då förskolan var en förlängd 

hemmafruroll. Med en organisation som är toppstyrd är det svårare för de anställda att 

påverka de mål som de arbetar med. Efter mina studier kan jag konstatera att synen på 

förskolans roll förändras långsamt. Genom att utbildningen för personalen ändras anser jag att 

även synen på förskolan har en chans att förändras. Personalen på förskolorna har till en viss 

del möjlighet att styra och påverka målen genom att använda sig av olika teman.  

 

Kommunerna och rektorerna kan påverka hur målen förverkligas på förskolorna. Detta kan de 

göra dels genom att kontrollera resultatet, och då anpassas verksamheten efter hur de vill att 

resultatet ska bli. Det andra sättet är att de påverkar beteendet hos barnen och hos personalen. 

Detta görs, i båda kommunerna, genom att förändra miljön som de ska befinna sig i och de 

förutsättningar som kan spela roll för verksamheten, till exempel att personalen har mer 

pengar att tillgå. Återkopplingen av målen sker på olika sätt, beroende på vilken kommun det 

gäller. I båda de kommuner som jag har studerat, Laholms kommun och Halmstads kommun, 

utförs rapporteringen genom att rektorerna skriver kvalitetsrapporter. Dessa rapporter blir 

vinklade mot vad rektorerna vill framhäva som positiva saker som kanske inte speglar hela 

verkligheten. I Laholm har man gått ett steg till och infört rektorsinternat, där man säger sig 

Slutsatser 
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fånga upp vad rektorerna anser, och de får träffa dem som sätter upp målen, det vill säga 

politikerna. På detta sätt menar Laholms kommun att man fångar upp vad som missas i 

rapporterna.  

 

Ett av målen som finns i lagen är att frigöra arbetskraften. I verkligheten fungerar det till en 

viss nivå. I Laholms kommun är öppettiderna för förskolan begränsade till vissa tider. I 

Halmstad finns en viss möjlighet ändå för föräldrar som arbetar ovanliga tider, att ha sina barn 

på en förskola, men nästan all förskoleverksamhet sker ändå på särskilda dagtider. Dessa två 

kommuner har flera likheter än skillnader när det kommer till styrning av förskolans 

verksamhet. Det är just sådana här mer praktiskt lagda skillnader som finns att utröna. Här 

kan det dock uppstå konflikter mellan olika intressenter för förskolan, vilket var ett annat 

syfte att kartlägga. Jag anser att måluppfyllelsen inte blir lika fullständig som om föräldrarna 

hade haft möjlighet att ha sina barn på förskolorna under de tider som de arbetar. Alla 

föräldrar kanske inte har mor- eller farföräldrar som kan hjälpa till.  

 

 

 
 

Figur 7 visar på hur målformuleringen ser ut i båda kommunerna. Det som figuren säger är att 

målen är övergripande eftersom det finns rum för tolkning, vilket gör att konkurrensen inte 

blir så tydlig. Vidare måste inte alla mål i läroplanen uppfyllas, och det anser jag också kan 

bidra till oklarheten. Tolkningen av målen är att de är otydliga, vilket gör att målen har en 

teendes att bli svåra att uppnå.  

 

 

Målformulering 
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Figur 7: Målmodell för förskolorna i Halmstads och Laholms kommuner. 

 

 

De svar som givits av respondenterna kring hur målen ser ut indikerar på att målen är 

övergripande. På grund av att målen är av övergripande karaktär kommer det vara så att varje 

person som arbetar med målen tolkar dem olika. I och med detta är risken större att målen 

aldrig blir uppfyllda.  

 

Som det framkommit under intervjuerna är det är av vikt att ha otydliga mål för att det ska 

kunna göras egna tolkningar. I och med att målen ej har något tidsavslut gör även det att de 

blir otydliga. Detta indikerat då också på att de blir svåra att uppnå.  

 

Om alla mål som finns inom förskolans verksamhet ska uppås innan barnen går vidare blir det 

svårt. Målen i sig måste däremot inte vara svåra att uppfylla. Problematiken är att många olika 

personer ska arbeta med samma mål och det kan leda till många tolkningar som då gör att det 

blir svårt att uppnå önskat resultat.  

 

 

 
 

Utifrån analys har styrmodellen anpassats utifrån hur jag anser kommunerna arbetar med de 

olika delarna som jag ser det. Storleken visar i vilken utsträckning de tillämpas. 

 

 

Målens 
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Övergripande

Svåra att 
uppnå

Otydlig
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Figur 8: Styrmodell för förskolorna i Halmstads och Laholms kommuner. 

 

Figur 8 visar att professionen är den huvudsakliga styrmetoden eftersom det är den som i 

slutändan avgör hur verksamheten ser ut. Professionen blir även starkare eftersom det står den 

fritt att välja vilka mål, utifrån läroplanen, som ska tillämpas på just den förskolan. 

Respondenterna menar att även budgeten spelar en stor roll i verksamheten. Efter genomförd 

analys anses det dock att det är professionen som dock styr mest. Även jag anser att budgeten 

är en stor del i arbetet för att kunna vara verksamma, men att den dagliga driften styrs av 

professionen. Genom detta menas att förskolorna tilldelas en viss summa och att är budgeten 

resursorienterad. 

 

Kommunernas användning av strategin och strukturen är inte lika uttalad. Strukturen som 

båda kommunerna delar är en funktionsstruktur, där finns det tydliga uppdelningar. Laholms 

kommun har sedan de införde det nya arbetssättet fått en mer tydlig strategi när det gäller 

utbildningsverksamheten i kommunen.  

 

Varken Halmstads eller Laholms kommuner har det balanserade styrkortet eller något 

belöningssystem i deras verksamhet. Detta gör att de två finns avsides från figur . Ingen av 

kommunerna har några planer på att införa det balanserade styrkortet eller någon form av 

belöningssystem.  
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Profession
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Figur 9: Målkonkurrensmodell för förskolorna i Halmstads och Laholms kommuner. 

 

Christensen et al. (2005) menar att mål kan vara medvetet otydliga för att motverka 

konkurrens mellan målen. I läroplanens mål finns det enligt respondenterna rum för tolkning. 

Detta skulle alltså kunna vara ett sätt för att undvika målkonflikter. Rektorerna som 

intervjuades ansåg att otydliga mål var tvungna att vara med i förskolan. Detta gav utrymme 

för verksamhetens existens. Eftersom det inte finns några tidsbegränsningar för hur lång tid 

målen i läroplanen ska ta, och att det hela tiden kommer nya barn till förskolan där målen 

börjar om på noll, är det svårare att uppfylla målen. 

 

Måluppfyllelsen blir då otydlig för fostrans målen, medan omsorgsmålen uppfylls varje dag 

som förskolan har öppet. Omsorgsmål och fostranmål kan uppfyllas samtidigt, vilket är ett 

sätt att handtera målkonflikter. Kommunerna har i sin hantering av att mäta målen skapat 

kvalitetsrappoter som ska fånga upp vad som händer i verksamheten. Rektorerna som skriver 

rapporterna berättar det som de vill framhäva och hur de upplever verksamheten. Rapporterna 

återspelgar inte alltid verkligheten beroende på vad rektorerna upplevt och rappoterar. Det vill 

säga att måluppfyllelse riskerar att inte bli trovärdig.  

 

Med förskolans öppettider minskar föräldrarnas möjligheter att arbeta tidig morgon och sena 

kvällar/nätter, vilket då konkurerar med målet att friställa arbetskraft. Eftersom budgeten är 

Mål

konkurrens

Målkonfilkt

Otydliga mål
Mål-

upplevelse

Målkonkurrens 
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begränsad anses den i första hand påverkar mer resurskrävande delar, så som öppettider och 

antalet anställda. Det säger dock inget om vilka anställda som finns. Barnens utveckling styrs 

av hur välutbildad personalen är, och här konkurerar barnens och statens intressen med 

kommunen och de anställdas intressen. Alla dess indikationer gör att sannolikheten för att en 

eventell målkonfilk kan uppstå är större. Med olika intressenters mål och viljor med 

förskolans verksamhet är rimligheten för att det ska uppstå en konflikt betydigt större. 

Intressenterna så som staten, kommunen och de anställda är alla involverade i hur målen 

utformas, för att inte glöma föräldranas tycke. Därför uppstår konflikter mellan dessa fyra 

intressenters mål.  

 

Målkonflikterna skulle kunna hanteras genom: 

 

 Tydlig måluppfyllelse 

Med klara och tydliga mål som är lätta att förstå och en god dialog mellan alla 

intressenter gör att måluppfyllelsen blir lättare att  

 Tydliga mål 

Med tydliga mål blir det lättare för personalen på förskolorna att kunna genomföra 

målen samt att måluppfyllelsen blir mer tydlig.  

 Utbildning av personal  

Att personalen erhåller punktvis utbildning är ett sätt att motverka att eventuella 

målkonflikter uppstår. 

 

Avslutningsvis anser jag att det finns en konflikt mellan intressenternas mål så som styrningen 

av profession och budget som fördelningen dem i mellan. Vidare fastslår jag att de båda 

aktuella kommunerna har flera likheter än skillnader när det kommer till styrningen.  
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Under resans gång med denna uppsats har frågeställningen upplevts som mycket intressant. 

Genom detta har nya idéer och infallsvinkar kommit fram för att göra uppsatsen på ett 

annorlunda sätt. 

 

Denna studie är gjord på kommunerna Halmstad och Laholm. Till andra forskare skulle det 

vara ett alternativ att göra studien i alla de halländska kommunerna. Detta skulle vara 

intressant för att se om det finns någon större skillnad mellan fler kommuner när det gäller att 

styra målen. 

 

Ett alternativ skulle kunna vara är att slumpa fram kommuner i Sverige, för att se om det är 

någon skillnad geografiskt. Alternativ skulle man kunna gör en sådan undersökning som en 

survey, och då med enkätfrågor. 

 

Det hade också varit spännande att studera vad som händer när skolverket ändrar läroplanen 

för förskolan som planeras vid 2011. Kommer det att bli någon skillnad? Jag förväntas att en 

sådan undersökning kan komma att göras först ett par år efter att reformen har genomförts. 

Detta för att kunna se de verkliga effekterna. 

 

Ytterligare studier som hade varit intressant att genomföra är en mer noggrann undersökning 

av förskolans intressenter var för sig, och deras enskilda mål. Är det så att de olika 

intressenterna har olika mål med samma verksamhet och grunden från Lpfö 98? 

 

Förslagen och möjligheterna till vidare forskning är många, anta utmaningen! 

Förslag till fortsatt forskning 
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V 

 

Allmänt 

1. Vad har ni för befattning? 

 

2. Hur länge har ni arbetat med förskoleverksamhet? 

 

3. Vad har ni för utbildning? 

 

Mål 

4. Beskriv vad ni har för mål i förskolan, hur de fungerar samt hur målen påverkar den 

dagliga verksamheten 

 

5. Hur påverkar ni de mål som har satts upp på förskolorna? 

 

6. Vilka mål skulle ni vilja ha i den verksamheten som förskolorna bedriver och varför? 

 

7. Är det så att ni har egna mål som bara gäller för de förskolor i erat område och hur 

skiljer sig dessa i så fall från de officiella målen? 

 

8. Finner ni att de egna målen är kompletterande mot de officiella? 

 

9. Vilka mål tycker ni är viktigast? 

 

10. Vad tycker ni är förskolans uppgift i samhället? 

 

11. Hur följs målen upp, är det så att det sker någon regelbunden kontroll av målen? 

 

12. Tycker ni att det finns någon möjlighet för dem som arbetar ute på förskolorna att 

ändra och styra de mål som finns på ett eget sätt? 

 

13. Vilka mål får sättas ute på förskolorna? 

 

14. Vilka mål är givna? 

 

15. Tycker ni att det är acceptabelt att förskolorna på lokal nivå sätter egna mål? 

 

16. Tycker ni att det är godtagbart att förskolorna finner egna mål som skulle göra att de 

frångår de mål som ni har satt upp? 
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VI 

 

17. Om det gör det hur tycker ni att det påverkar deras möjlighet att följa målen? 

 

18. Är målen uppsatta så att förskolan som ni arbetar på kan uppfylla dem? Kan ni ge ett 

exempel?
 

 

19. Tycker ni att det finns någon möjlighet för dem som arbetar ute på förskolorna att 

ändra och styra de mål som finns på ett eget sätt? 

 

20. Arbetar ni aktivt med målen? 

 

21. Hur fastställs målen på förskolan och hur säkerställer ni då implementeringen? 

 

22. Vilket eller vilka mål tycker ni är viktigast med förskolan? 

 

23. Finner ni att det finns något mål som ni arbetar mer med än andra? 

 

24. Inom vilka mål sker det någon typ av kontroll eller uppföljning? 

 

25. Anordnar ni regelbunden utbildning till förskolepersonalen? Hur ofta? I vilken form? 

 

26. Känner ni att det finns mål som inte är tydliga för dem som ska arbeta med dem, som 

gör att de tolkas på olika sätt, och detta gör att målen får olika innebörd? 

 

27. Tycker ni att det finns otydliga mål i er verksamhet? 

 

28. Tycker ni att målen är lätta att förstå? 

 

29. Tycker ni att det finns mål som kan tolkas på olika sätt beroende på vilken förskola de 

hamnar på och som kan störa den yrkesutövning som ska utföras? 

 

30. Hur lång är den genomsnittliga kötiden för placering? 

 

31. Finns det möjlighet att få förskoleplats på obekväm arbetstid (kväll/natt/tidig 

morgon)? 

 

  



 
VII 

Verksamhetsstyrning 

32. Bestäms styrningen så som mål, kontrollsystem, strategi och budget, på kommunnivå 

eller på högre nivå? 

 

33. Vem bestämmer hur styrningen ser ut inom förskolan? 

 

34. Vad har ni för avsedd strategi? 

 

35. Hur följer ni upp så att den efterföljs? 

 

36. Finns det några monetära belöningar förutom lön? 

 

37. Finns det andra belöningar, tillexempel längre semester, flexibelt schema, möjliga 

befordringar etc.? 

 

38. Har personalen ute på förskolorna möjlighet att begära pengar till sin förskola? 

 

39. Hur avgörs det vilka resurser en förskola får till sitt förfogande? 

 

40. Beskriv hur budgeten ser ut. 

 

41. Vilken roll spelar budgeten i verksamheten? 

 

42. På vilket sätt stöder budgeten era möjligheter att uppfylla målen? 

 

43. Används balanserat styrkort någonstans i kommunen och om ja hur länge har det 

används? 

 

44. Finns det planer på att införa balanserat styrkort? 

 

45. Hur många pedagoger respektive barnskötare finns det inom er verksamhet? 

 

46. Känner ni att det finns en tradition, inom förskolan, i hur omsorgen utformas? 

 

47. Känner ni att det finns en tradition, inom professionen, i hur omsorgen utformas? 

 

48. Har ni tillgång till någon facktidning inom skola och/eller omsorg? 

 


