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Förord  
 
Efter en föreläsning om Macintoshs bok Management Accounting and Control Systems, som 
Ann-Christine Frandsen höll, väcktes vårt intresse för att se på ekonomistyrning ur ett annat 
perspektiv, än det traditionella. Genom vår utbildning har vi lärt oss att se på ekonomistyrning 
ur ett ekonomiskt perspektiv, men vi blev nyfikna på att se hur användarna ser på ekonomi-
styrning. 
 
Vi vill först och främst rikta ett stort tack till vår handledare Ann-Christine Frandsen för den 
handledning och de goda råd som hon bistått oss med under tiden vi har skrivit uppsatsen.  
 
Vi vill även rikta ett stort tack till personalen på förskolorna, som tog sig tid för intervjuerna 
fast de hade ont om tid. Utan deras engagemang hade denna uppsats inte varit möjlig att 
genomföra. 
 
 
Göteborg den 7 januari 2005 
 
 
Carina Kärreman  Anette Stjernström 
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Sammanfattning 
Kandidatuppsats i företagsekonomi, Högskolan i Trollhättan/Uddevalla, 
Företagsekonomi med inriktning mot redovisning, Ht 2004 
 
Författare:     Carina Kärreman och Anette Stjernström  
Handledare:    Ann-Christine Frandsen 
 
Titel: Budgeten inom barnomsorgen – styrmedel eller skällsord? 
 
Bakgrund och problem: Budgetens ställning i kommunerna är mycket stark, eftersom den 
styr resursfördelningen och ger förutsättningar för de olika verksamheterna. Den används 
också för styrning, samordning och kontroll. Kommunerna har, liksom många andra 
organisationer anammat decentraliseringstrenden. Decentralisering skulle bland annat skapa 
en större delaktighet och öka inflytandet hos personalen. Personalens påverkan i budgetpro-
cessen har en motiverande och kognitiv effekt. Kommunerna har under de senast decennierna 
tvingats till stora nedskärningar i sin verksamhet. Fokus tycks ha gått från kvalitet till pengar. 
Vi uppfattade att budgeten styrde mycket i vardagen inom barnomsorgen, och tyckte därför 
att det var intressant att ta reda på personalen syn på budgeten och dess process. 
 
Syfte: Syftet med vår uppsats är att beskriva och förklara hur de anställda på lokal nivå inom 
barnomsorgen ser på budgeten och vad som påverkar deras attityd till den. 
 
Avgränsningar: Budgeten är bara en del av den kommunala ekonomistyrningen, men på 
grund av att ekonomistyrning är ett så brett område, har vi valt att begränsa studien till att 
omfatta endast budgeten och budgetprocessen. Eftersom det finns ett behov av forskning på 
lokal nivå har vi valt att endast studera förskolechefer och deras underställda personal.  
 
Metod: Grounded Theory inspirerade vårt sätt att arbeta. Vi var öppna för vad undersök-
ningen skulle visa och utgick inte från någon färdig hypotes. Eftersom vi från början inte var 
särskilt insatta i problemområdet, började vi med att inhämta kunskap, både primär och 
sekundär, som vi sedan analyserade. Utifrån denna kunskap gick vi vidare och ringade in de 
faktorer som visade sig vara relevanta. Då vi ville få förståelse för personalens syn och attityd 
till budgeten valde vi att göra en kvalitativ undersökning. Intervjuer genomfördes i två 
kommuner, Ale och Lerum. 
 
Resultat och slutsatser: Vår slutsats är att budgeten för personalen på förskolorna betyder 
”pengar” eller avsaknaden av pengar. Deras syn på budget hänger starkt samman med deras 
mer humanistiska syn, där människan står i fokus samt hur de ekonomiska förutsättningarna 
är för den egna enheten. I budgetprocessen är de inte speciellt delaktiga. Pengar står i 
opposition till kvaliteten i verksamheten och tar, enligt personalen, alltför stor plats. 
Dessutom har de varken tid eller ork att engagera sig i något utöver de arbetsuppgifter de 
redan har. Detta märks framförallt i Ale. Förskolechefernas syn på budget hänger mycket 
samman med hur de själva lyckas klara de ekonomiska kraven. I Lerum uttrycker 
förskolechefen att budgeten är ett bra redskap att arbeta efter och hon är tillfreds med de 
ekonomiska resurserna. I Ale, som har en betydligt sämre ekonomisk situation blir innebörden 
av budgeten snarare en börda, än en möjlighet. Följden blir att de tänker på budgeten som ”för 
lite pengar” eller ”en bromskloss”, eller rent av ”ett skällsord”. Arbetsbelastningen har ökat 
betydligt och nu närmar de sig gränsen för vad personalen orkar med. Sjukskrivningar har 
blivit ett stort problem. De knappa resurserna gör att många av de teorier som annars är 
tillämpliga på organisationer, här förlorar sin relevans.  
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1 Inledning   
1.1 Bakgrund 
För att trygga medborgarnas välfärd spelar staten en aktiv roll i Sverige. En stor del av 
servicen till medborgarna sker genom kommunens försorg. Kommunen äger rätt att själv-
ständigt och i demokratiska former driva verksamhet och de står för många och viktiga sam-
hällsuppgifter. Verksamheten inom kommunen skall genomföras kostnadseffektivt samtidigt 
som de ska leva upp till det demokratiska idealet1. Kravet på effektivitet hamnar lätt i konflikt 
med det demokratiska idealet. (Brorström et al, 1999; Jönsson, 1997) Under 1930-talet 
påbörjades uppbyggnaden av den offentliga sektorn och den kommunala och statliga konsum-
tionen ökade kontinuerligt fram till mitten av 1960-talet. Därefter kom en kraftig utbyggnad 
av den offentliga sektorn runt om i landet. I början av 1970-talet hade Sverige en växande 
BNP och de offentliga inkomsterna översteg utgifterna. Vid slutet av 1970-talet kom den 
ekonomiska krisen och förutsättningarna förändrades genom oljekrisen och den internati-
onella lågkonjunkturen tillsammans med en stigande arbetslöshet. Utgifterna fortsatte att öka 
medan de offentliga inkomsterna stagnerade och i början av 1980-talet var underskottet i det 
offentliga finansiella sparandet betydande. I början av 1990-talet sjönk BNP, arbetslösheten 
steg och skattekvoten sjönk, vilket medförde ett nytt snabbt växande gap mellan offentliga 
inkomster och utgifter. År 1993 redovisades ett rekordstort underskott och en växande stats-
skuld. Välfärdsstatens kris var i Sverige den offentliga sektorns kris och den berörde alla 
med-borgare. Det var i första hand i kommunerna som medborgarna mötte effekterna av 
besparingar och nedskärningar, eftersom de ansvarade för den offentliga serviceproduktionen 
lokalt. (Jönsson, 1997) 
 
Ett mer decentraliserat organisationssystemet hade införts, vilket initialt fungerade bra vid 
nedskärningarna. Personalen längre ned i organisationen hade god kunskap om sitt område 
och vad som var möjligt att effektivisera eller dra ned på lokalt. Dock fanns det en tendens att 
beslut som skulle tas av politiker, istället togs av tjänstemän. När ytterligare nedskärningar 
var nödvändiga, efterfrågade tjänstemännen klarare mål och riktlinjer för hur de skulle 
prioritera. Decentraliseringen2 medförde på en del håll att ledningen förlorade kunskap om 
organisa-tionens lokala arbete. Detta för att decentraliseringen krävde ett utökat 
informationssystem, som i sin tur krävde resurser. Då kommunerna tvingades till fler 
neddragningar och bespar-ingar sökte de lösa detta genom att skära bort administration och 
styrningen blev mer centraliserad. Styrningen blev mer traditionell – inte på grund av att 
ideologin ändrats om decentralisering, utan som en effekt av de sparåtgärder de tvingades 
genomföra. (Siverbo och Brorström, 2000; Jönsson, 1997) 
 
Det skedde en ökad ekonomisering av den offentliga verksamheten. I massmedia kunde och 
kan fortfarande allmänheten läsa om budgetunderskott och nedskärningar nästan dagligen. 
Fokus tycks ha gått från service och kvalitet till pengar. Ett ökat ekonomiskt medvetande är 

                                                 
1 Det demokratiska idealet innebär lika behandling, förutsägbarhet, deltagande av berörda parter och medbor-
garna i allmänhet – och det ska förmedla centrala samhällsvärden. (Jacobsen och Thorsvik, 2002) 
 
2 Enligt Bra Böckers lexikon (1984) är decentralisering delegering eller ”utflyttning” av beslutanderätt inom en 
organisation, så att dess olika delar får större självständighet. Dessler (1980) konstaterar att decentralisering 
innebär en strukturell förändring med ett delegerat beslutsfattande, men samtidigt uppvisar inslag av 
centralisering. Decentralisering är en komplett styrform och ledningsideologi, som innebär både utspridning och 
koncentration av auktoritet.  
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också något som ledningen inom den offentliga sektorn har medverkat till, då de sett ökad 
kunskap och medvetenhet om ekonomi som en förutsättning för att kunna göra besparingar. 
Det blev allt tydligare att verksamheten styrdes av budgeten3 – inte att budgeten avspeglade 
behoven i verksamheten. Tidigare hade budgeten byggts upp underifrån, utefter de kvalitets-
krav och behov som fanns lokalt. Denna kostnadsuppbyggda budgetprocess byttes ut mot en 
mer intäktsorienterad, som speglade den ekonomiska situationen. (Siverbo och Brorström, 
2000; Brorström och Solli, 1997) 
 
Det tycks som om kommunerna inte har övergivit idén om decentralisering. Dock har den fått 
en underordnad betydelse, då besparingar har blivit viktigare. Ett viktigt syfte med decen-
traliseringen var att medarbetarnas kunskaper skulle tas tillvara och att de skulle känna delak-
tighet. Decentraliseringen antogs också ge en bredare erfarenhet och vara en hög motivations-
faktor för personalen. Motivation skulle leda till ökad effektivitet. Dessutom låg decentrali-
seringens ideal i tiden och var ett sätt att legitimera verksamheten utåt. Det är dock viktigt att 
här påpeka att decentralisering är något som upplevs. Det har inte med direkta verkliga förhål-
landen att göra. (Brorström och Solli, 1997; Jönsson, 1988; Brorström och Jenssen, 1994) 

1.2 Problemformulering och forskningsfråga 
”Vi får bara en påse pengar. De enda gångerna de är intresserade av att vi skall vara med i 
budgetarbetet är när det skall sparas. Då är vi välkomna med idéer, men när vi önskar något 
är de inte intresserade.”                            Förskolechef 
 
Som föräldrar har eller har vi haft daglig kontakt med förskola och de begränsade ekonomiska 
möjligheter som idag finns inom barnomsorgen4. Framförallt har vi mött personalens ofta 
uppgivna attityd gentemot alla de sparförslag som lagts fram i budgeten. Budgeten tycks styra 
mycket och ha en stor roll i det vardagliga arbetet. Rolf Solli (1991) menar att forskning om 
kommuner och ekonomistyrning5 är omfattande på central nivå, men att det finns förhållande-
vis lite forskning avseende verksamhetsansvariga, det vill säga daghemsföreståndare på lokal 
nivå. Samtidigt påverkas många anställda på lägre nivåer av ett fåtal människors beslut 
avseende budgetprocessen. Med personal på lokal nivå menar vi här förskolechefer och deras 
underställda personal på förskolor.  
 
Brorström et al (1998) menar att styrning i kommuner och landsting för många innebär 
budget. Få kommunala dokument innebär så mycket arbete och diskussion som budgeten. 
Budgetens ställning är mycket stark, eftersom den styr resursfördelningen och ger förut-
sättningar för de olika offentliga verksamheterna. Den används också för styrning, sam-
ordning och kontroll. Barnomsorgen betecknas ofta som en ”mjuk” verksamhet, i och med att 
arbetet innebär omsorg och omvårdnad av människor. Ekonomi och budget kan därför upp-

                                                 
3 Enligt Christian Ax et al (2002) är budget ett uttryck för förväntningar och åtaganden gällande ekonomiska 
konsekvenser för en kommande period. Enligt Brunsson och Rombach (1985) är budgeten en plan som ger de 
ekonomiska förutsättningarna för vad som kan tillåtas i planer och verksamhet. 
 
4 Barnomsorgen innefattar fritids- och förskoleverksamhet. Förskolan omfattar det som vi traditionellt kallar 
”dagis”, för åldrarna ett till fem år, samt sexårsverksamheten.  
 
5 Ekonomistyrning fokuserar traditionellt på ekonomiska mål av finansiell karaktär där begrepp som intäkter, 
kostnader, lönsamhet, resultat och likviditet står i centrum. Ekonomistyrningen omfattar även det arbete som är 
inställt mot att planera, genomföra, följa upp, utvärdera och anpassa organisationens verksamhet. (Ax et al, 
2002) Enligt Lennart Jansson (1995) är en viktig del av ekonomistyrningen i kommunala organisationer av 
tradition budget och verksamhetsplaner. 
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levas stå i opposition till verksamhetens mål, som att exempelvis ge kvalitativ barnomsorg. 
(Johansson, 1995) 
 
Det tycks som om den intäktsfokusering som budgeteringen inom den offentliga 
förvaltningen antagit, har ändrat karaktären på budgetarbetet, till att bli en budget som “trycks 
ned” i organ-isationen istället för att byggas upp underifrån. Krav på nedskärningar har också 
kommit uppifrån. Detta tycks ha medverkat till en förändring av budgetprocessen så att de 
anställda ute i verksamheten har avskärmats och inte känner delaktighet. Detta kan upplevas 
som att de inte kan påverka viktiga beslut, som berör den dagliga verksamheten och 
arbetsmiljön. Erfarenheter och åsikter, från dem som arbetar i den operativa verksamheten 
uppfattas som oviktigt, när budgeten trycks ned i organisationen, istället för byggs upp 
underifrån. I en undersökning gjord av Lärarnas Riksförbund framkom att endast 25 procent 
av lärarna (hit hör även förskolelärare) anser sig kunna påverka viktiga beslut. Att ha 
inflytande på sin arbetsplats har under lång tid framhållits av forskare som en viktig ”frisk-
faktor”. (www.lr.se) Flera teorier pekar på att budget bör omfatta delaktighet, för att det skall 
skapas en lärande organisation och människor skall känna motivation. 
 
Decentralisering som metod för att förbättra en organisations förmåga att anpassa sig till för-
ändringar i miljön är klassisk. Snabbare beslut uppnås om besluten tas nära verksamheten, där 
relevant information finns. Motivation ses som en stor drivkraft för att öka effektiviteten i 
organisationerna. Delaktighet skall sporra till ökat engagemang och kreativitet. Motivation 
kan ses som en inre psykologisk process, som sporrar individen till att handla i en viss 
inriktning. Motivationen förutsätts bero på individuella behov och social tillhörighet. 
(Jacobsen och Thorsvik, 2002) Fredrick Herzberg et al (1959, 1993) pekar på sex motivati-
onsfaktorer, som tycks motivera de anställda till bättre prestationer. Det är prestation, 
erkännande, arbetsuppgifterna i sig, ansvar för och kontroll över den egna arbetssituationen, 
befordran, samt utveckling. Jacobsen och Thorsvik (2002) påpekar vidare att möjligheten att 
bestämma över den egna arbetssituationen, åtminstone i viss grad är mycket viktig. Den har 
en central plats i teorierna om motivation och prestation. Om man därtill accepterar att de som 
har bäst överblick över vad som sker i en organisation faktiskt är de som utför arbetet, är det 
logiskt att tänka sig att dessa personers åsikter och synpunkter bör inkluderas i viktiga beslut, 
skriver de vidare. Ett sätt att göra detta är att involvera organisationens anställda i de 
beslutsprocesser som finns.  
 
Forskningsresultaten kring deltagande tillhör de mer entydiga inom organisationsteorin. Det 
har visat sig att ju mer de anställda deltar, desto högre prestationer upplever organisationen, 
på både individ- och organisationsnivå. (Jacobsen och Thorsvik, 2002). Sten Jönsson (1996) 
pekar på att delaktighet i budgetprocessen inte bara har en motiverande utan också en kognitiv 
effekt. Den kognitiva effekten ger den anställde möjlighet att se orsak-verkan-samband i sitt 
arbete. Genom delaktighet klargörs de olika förväntningar, som budgeten ger uttryck för. Att 
få vara med och påverka är inte bara motiverande. Det tillhör också människans 
grundläggande behov. McClelland (1961, 1990) pekar på tre sådana: behov av makt, sam-
hörighet och prestation.  
 
En organisation och dess system byggs upp av människor i samverkan. Macintosh (1996) 
beskriver ekonomi- och kontrollsystem, i vilket budget ingår, ur ett tolkande perspektiv. Han 
menar att meningen som budgeten har, skapas och upprätthålls av människor. Verkligheten 
finns oberoende av människan, men det är hon som skapar fakta om den. På så sätt kan verk-
ligheten sägas vara socialt konstruerad. Budgeten ingår alltså i ett socialt system och detta 



9 

skapas och upprätthålls av de anställda inom barnomsorgen. Därför är det viktigt att ta reda på 
hur människorna på de lokala nivåerna ser på budgeten. Den fråga vi ställer oss är: 
 
Hur ser personalen6 på lokal nivå på budgeten och budgetprocessen? 
 
För att besvara frågorna krävs att vi får svar på hur budgetarbetet går till, vilka som har 
budgetansvar7 och vilka som är med och påverkar. Vi vill veta hur de anställda upplever sättet 
att arbeta med budget och hur det påverkar deras motivation och synen på arbetet.  
 
Är de involverade i budgetprocessen? Vilken plats tar budgeten i deras vardag? 

1.3 Studiens syfte 
Huvudsyftet med vår uppsats är att beskriva och förklara hur de anställda på lokal nivå ser på 
budgeten och vad som påverkar deras attityder till den. Vi vill också bidra till ökad förståelse 
för vad som påverkar deras förhållningssätt. Att belysa personalens engagemang och hur 
budgeten tar plats i deras vardag medverkar till denna förståelse av synen på budgeten i 
offentliga organisationer. Eftersom det inte finns särskilt mycket forskning om hur personal 
på lokal nivå ser på budgeten och budgetprocessen, vill vi också bidra med kunskap om detta.   

1.4 Avgränsningar 
Budgeten är endast en del av den kommunala ekonomistyrningen, men på grund av att 
ekonomistyrning är ett så brett område, har vi valt att begränsa studien till att omfatta endast 
budgeten och budgetprocessen. Detta val gjorde vi för att budgeten har stor betydelse i 
kommuner, där den används för styrning, samordning och kontroll. Eftersom det finns ett 
behov av forskning på lokal nivå har vi valt att endast studera synen på budgeten och 
budgetprocessen hos förskolechefer och deras underställda personal.  

1.5 Rapportens fortsatta disposition 
I kapitel två behandlas uppsatsens metod. Här beskrivs studiens tillvägagångssätt, det vill säga 
hur insamling, bearbetning och redovisning av data har genomförts. För att ge en mer 
vetenskaplig inriktning följer en redogörelse av metodens validitet, reliabilitet och 
tillförlitlighet. Den teoretiska referensramen behandlas sedan i kapitel tre, där relevanta 
teorier och begrepp inom ämnet tas upp. I fjärde kapitlet redogörs för studiens första empiri. 
Här återges de första intervjuerna som gjorts med förskolecheferna. En förberedande analys 
kommer sedan i kapitel fem. En koppling görs mellan empirin, från intervjuerna med cheferna 
och relevanta teorier. I sjätte kapitlet tas den andra empirin upp, som är en sammanfattning av 
informationen som framkommit vid intervjuerna med den underställda personalen. I kapitel 
sju görs den slutliga analysen. Denna analys grundar sig på de teorier som lagts fram i 
uppsatsens teoretiska referensram och tidigare empiriavsnitt, med betoning på den senare 
empirin. Insamlat material ställs mot uppsatsens problemställning. I kapitel åtta avslutas 
uppsatsen med en redogörelses för de slutsatser som kan dras till följd av uppsatsen. 
Därutöver ges förslag till vidare forskning. 

                                                 
6 Med personal menar vi här förskolechefer och underställd personal. Senare i arbetet används i stället dessa 
begrepp, med den skillnad som det innebär.  
7 Budgetansvar används här som begrepp för ansvaret att hålla de ekonomiska ramar som budgeten sätter, för de 
resultatenheter som de studerade förskoleenheterna utgör.  
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2 Metod 

2.1 Val av studieobjekt 
Vid diskussionen om vad vår uppsats skulle handla om, kom vi ganska snart in på barnom-
sorgen som ett lämpligt studieobjekt. Båda hade haft kontakt med den, dels för att våra egna 
barn går eller hade gått där, men också för att en av oss har en släkting som arbetar som 
förskolechef i Ale kommun. Barnomsorgen kännetecknas också av att vara en så kallad ”mjuk 
verksamhet”. I arbetet står barnet och dess behov i centrum. Vi uppfattade att verksamhetens 
huvudsyfte, som är att ge kvalitativ barnomsorg, står i konflikt med de ekonomiska förutsätt-
ningarna. Detta gjorde barnomsorgen intressant som studieobjekt. Vi började diskutera med 
förskolechefen, som vi har kontakt med och frågade om hon i sin verksamhet såg något 
problem som kunde kopplas till ekonomistyrning. Hon bekräftade att budgeten var något som 
tog stor plats i verksamheten och hon ansåg den vara en begränsning. Detta ledde fram till 
forskningsfrågan. Därefter kontaktades en förskolechef i Lerum, för att kontrollera att vi 
skulle kunna få använda dem som studieobjekt och fick klartecken för det. 
 
Då vi hade bestämt oss för att genomföra kvalitativa intervjuer och då dessa är tidskrävande, 
valde vi att avgränsa oss till två kommuner. Ale och Lerum valdes eftersom de i mycket är 
lika. De är båda kranskommuner till Göteborg och ser sig som inflyttningskommuner för 
barnfamiljer. Däremot har de olika politiskt styre, vilket bidrog till en intressant jämförelse. 
Lerum har ett borgerligt styre, medan Ales är socialdemokratiskt. Det finns också skillnader i 
social struktur (bilaga 1). Då en begränsning av arbetets omfattning var tvunget, valde vi att 
endast undersöka barnomsorgen, för åldrarna ett till fem år. Organisationsmässigt skiljer sig 
kommunerna åt. I Lerum lyder alla förskolechefer och rektorer8 direkt under förvaltnings-
cheferna. I Ale går förskolecheferna, tillsammans med skolans rektorer, under områdeschefer, 
som i sin tur går under förvaltningschefen (bilaga 2). I Lerum är förskolecheferna direkt 
underlydande förvaltningscheferna (bilaga 3). Vid vår första kontakt med förskolechefen i 
Ale, påpekades att sättet att arbeta med budget kunde se olika ut i de olika områdena i Ale. 
Detta gjorde att vi undersökte två förskoleenheter i Ale och en i Lerum. Vi ville också sprida 
intervjuerna bland personalen, genom intervjuer med både förskolelärare och barnskötare. 
Dessutom planerade vi att intervjua en kokerska i var kommun. Vi kunde dock inte helt styra 
vilka som intervjuades, utan det blev i princip de som hade tid och möjlighet. Exempelvis fick 
vi intervjua en kokerska på en annan förskola i norra Ale, då den vi skulle ha intervjuat inte 
fanns på plats. Dock stämde spridningen mycket väl med det som vi hade planerat då de 
intervjuade bestod av två kokerskor, två barnskötare, tre förskolelärare samt tre förskole-
chefer. Fyra av intervjuerna skedde på en förskola i Lerum, tre i Ales norra skolområde och 
tre i det södra. Dessutom fick vi intervjuer med personal, som dels hade arbetat enbart i 
kommunerna, men också med personal som tidigare hade arbetat i Halmstad, Göteborg och 
Lödöse. Denna spridning gav undersökningen en hög validitet.  

2.2 Val av metod 
Metod omfattar både organisering och tolkning av information. Det är ett redskap för att lösa 
problem och komma fram till ny kunskap. Det är därför viktigt att metoden är anpassad till 
frågeställningen och mäter det som avses att mätas. (Holme och Solvang, 1997) I vår fråge-
ställning ville vi främst undersöka attityder och få en djupare förståelse för det vi studerade. 

                                                 
8 Även förskolecheferna kallas för rektorer i Lerum. För enkelhetens skull kallar vi de förskolechefer, som i 
Lerum benämns som rektorer för förskolechefer i resten av vårt arbete, eftersom de kallas så i Ale. De som är 
chefer för skolorna benämns i båda kommunerna rektorer.  
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Därför valde vi att genomföra kvalitativa intervjuer, med semistrukturerade frågor, för att 
fånga upp de intervjuades inställning till budget och budgetprocessen. Intervjuer ger också 
möjlighet att tolka andra signaler, som till exempel kroppsspråk (Björklund och Paulsson, 
2003). En kvalitativ metod skulle i detta fall ge en högre validitet än vad en kvantitativ under-
sökning skulle göra (Holme och Solvang, 1997).  
  
Vi hade uppfattat ett problemområde, men var från början inte särskilt insatta i förhållandena 
inom barnomsorgen. Därför tyckte vi att Grounded Theory, som ett sätt att arbeta passade. Vi 
tillämpade dock inte metoden fullt ut, utan inspirerades snarare av den. Vårt tillvägagångssätt 
ses i figur 2.1. Metoden innebär att istället för att utgå från en teori, undersöks ett område som 
är intressant. Grounded Theory är en upptäckande metod, som är starkt empiriskt förankrad 
och avspeglar en lärprocess. Initialt inhämtas kunskap, som analyseras och utefter denna nya 
kunskap går forskaren vidare och ringar in de faktorer som visar sig vara relevanta i just det 
undersökta fallet och studerar dessa mer ingående. Kännetecknande för Grounded Theory är 
att forskaren inte utgår från en färdig hypotes, utan är öppen för vad undersökningen kommer 
att visa. Fokus ligger på att upptäcka nya samband och förklaringar. (Baskerville och Pries-
Heje, 1999) Abduktion är när forskaren växlande använder ett induktivt och ett deduktivt sätt 
att komma fram till slutsatser. Det innebär en pendling mellan teorier och empiri, som 
utgångspunkt. (Björklund och Paulsson, 2003) På detta sätt genomfördes studien.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 
 
Figur 2.1: Vår arbetsmetod, inspirerad av Grounded Theory. 
 
En alternativ undersökningsmetod är att utforma frågeformulär, som skickas ut som 
postenkäter till ett stort antal slumpmässigt utvalda respondenter. Detta skulle emellertid inte 
ge den djupare förståelse som kvalitativa intervjuer ger. Det skulle vara svårt att på det sättet 
fånga upp alla relevanta aspekter. Dessa kommer lättare fram vid direktkommunikation. 
Tidsmässigt hade det också varit svårt att genomföra en kvantitativ undersökning. 

Steg 5 
Till sist gjorde vi en slutlig analys av de tidigare empirierna med koppling till den teoretiska 

referensramen. Ut efter detta kom vi slutligen fram till vår slutsats. 

Steg 4 
Sedan genomförde vi intervjuer med personalen ute på avdelningarna. Detta material 

sammanställdes sedan till empiri två. 

Steg 1 
Vi började med att hämta in kunskap genom litteratur, genom att läsa relevanta teorier, och tog 

samtidigt del av tidigare undersökningar som berör ämnet.  

Steg 2 
Därefter gjordes bedömningen att vi behövde genomföra intervjuer med förskolecheferna, för 

att få en uppfattning om hur organisationen och budgetprocessen såg ut och hur detta 
uppfattades. Detta material sammanställdes sedan till empiri ett. 

Steg 3 
Den första empirin analyserades sedan med koppling till den teoretiska referensramen. 

Relevanta teorier valdes därefter ut och frågor till den underställda personalen formulerades. 
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2.3 Datainsamling 
Vi planerade och genomförde arbetet med teoriinsamlingen och intervjuerna9 under november 
och december år 2004. Sekundärdata inhämtades genom litteratursökning. I steg ett och två 
fokuserades i första hand på litteratur avseende kommunal förvaltning, barnomsorg samt 
metodlitteratur. I steg tre inriktades sökande främst till organisationsteorier. Vi fann att det 
finns en hel del forskning gjord på Ale kommun (bilaga 4). Relevanta teorier eftersöktes och 
genom att gå efter referenser i böcker och annan litteratur, fann vi ny tillämplig litteratur. 
Dessutom bistod vår handledare med förslag på litteratur och hon lånade oss några böcker. 
Det tycktes som att den mesta forskningen och litteraturen om kommunal verksamhet skrivits 
av ett fåtal författare. Vi sökte också information på Internet. Bland annat söktes information 
om kommunerna på respektive hemsida och på Statistiska Centralbyrån. Vi letade efter 
facktidskrifter inom barnomsorgen och på fackförbunden Kommunal och Lärarförbundets 
hemsidor. Vetenskapliga artiklar söktes även i HTU: s databaser. I dessa söktes dels på 
forskare och andra författare, som vi visste hade skrivit mycket inom ämnet, samt på vissa 
sökord så som ”barnomsorg”, ”budget” och ”maxtaxa”.  
 
Primärdata inhämtades genom intervjuer ute i verksamheterna, med förskolechefer och deras 
personal. Intervjuerna genomfördes med hjälp av semistrukturerade frågeformulär (bilagorna 
5 och 6) för att på så sätt fånga upp information, som vi inte hade förutsett. De inledande 
intervjuerna med förskolecheferna spelades in, för att öka reliabiliteten. Vi antecknade 
samtidigt. Vi ställde båda frågor, när det kändes naturligt och detta fungerade bra.  
 
Förskolechefen i södra Ale var den första som intervjuades. Hon ropade ett glatt ”hej” och 
bjöd oss in på sitt rum, som låg centralt beläget i förskolan. Eftersom en av oss känner henne 
väl och hon till sin läggning är mycket öppen och ”pratglad”, så fick vi en mycket 
öppenhjärtig intervju med henne. Vid några tillfällen blev vi avbrutna, av dels personal som 
kom in och hade någon fråga, men också av barn som glatt spelade trumma på hennes dörr. 
Då gjorde hon korta avbrott. Tid bestämdes också för intervjuer med två av förskolelärarna 
där. Dessutom fick vi rekommendationer på ett par förskolechefer från ett annat område, som 
vi kunde intervjua. Nästa intervju skedde i Lerum och vi träffade förskolechefen på en av 
hennes arbetsplatser, som är en skola. Det var en lugn atmosfär, eftersom rummen ligger en 
bit ifrån elevernas utrymmen. Förskolechefen svarade vänligt på våra frågor, men ville gärna 
vara anonym och hon ville veta vad vi tänkte skriva. Denna intervju blev inte lika informativ 
som den med förskolechefen i Ale. Vi tolkade det som att det till stor del berodde på de 
intervjuades olika personligheter. Dock upplevde vi det som att förskolechefen i Lerum var 
mycket politiskt korrekt och hon framhöll hela tiden att allt var så bra. Dessutom svarade hon 
mer direkt på våra frågor, till skillnad från förskolechefen i Ale, som hade talat mer fritt. Vi 
tolkade detta som att hon var lite avvaktande mot oss, men det kunde också bero på tidsbrist. 
Därför blev vi glada när vi fick närvara vid ett budgetmöte10 med personalen på förskolan. 
Budgetmötet i Lerum gav oss en mer komplett bild om budgeten i verksamheten och vi fick 
möjlighet att ställa några frågor, men mest satt vi bara och lyssnade. Därefter gjordes en tredje 
                                                 
9 Förskolechef i Ale södra, intervju den 23 november 2004. 
Förskolechef i Lerum, intervju den 24 november 2004. 
Förskolechef i Ale norra, intervju den 30 november 2004. 
Kokerska i Lerum, intervju den 2 december 2004. 
Två förskolelärare i Ale södra, intervjuer den 3 december 2004. 
Kokerska i Ale norra, intervju den 3 december 2004. 
Barnskötare i Ale norra, intervju den 6 december 2004. 
En barnskötare och en förskolelärare i Lerum, intervjuer den 7 december 2004. 
 
10 Kultur- och budgetmöte med budgetansvarig från varje avdelning, Lerum den 2 december 2004.  
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intervju, med en förskolechef från norra Ale. Hon var öppenhjärtad, men mycket stressad. 
Hon tog sig tid, trots att hon var uppbokad med bland annat ett möte innan intervjun. Mötet 
drog ut på tiden, vilket minskade vår tid med henne. Intervjun skedde i hennes rum, på 
förskolan och vi satt avskilda från avdelningarna.  
 
De följande intervjuerna med personalen spelades inte in, utan istället antecknade vi båda.  
Detta gjorde vi för att försöka skapa en förtrolig stämning och på så sätt fånga upp känslig 
information. Frågorna till personalen var mer direkta och strukturerade, men vi försökte ändå 
få personalen att tala fritt. Samtliga uppfattades som öppna och ärliga i sina svar. De tog sig 
också tid, fast de hade mycket att göra. Direkt efter intervjuerna skrevs resultaten från dem 
ned i princip ordagrant. När materialet sedan skulle tolkas jämförde och diskuterade vi våra 
tolkningar. Därefter sammanställdes materialet i två empiriavsnitt, ett för förskolechefernas 
svar och ett för de senare intervjuerna med personalen. Det som hade framkommit under 
budgetmötet i Lerum, infogades i empiriavsnitten. Sammanställningarna av intervjuerna med 
förskolecheferna skickades också tillbaka, för att säkerställa att vi hade uppfattat dem rätt. 
Dessa var mer omfattande och innehöll mer information om budgetprocessen. På detta sätt 
ville vi öka reliabiliteten.  

2.4 Tillförlitlighet  
De viktigaste kriterierna för att bedöma källors validitet, reliabilitet och relevans är 
samtidskrav, tendenskriteriet samt beroendekriteriet (Eriksson och Wiedersheim, 1997). 
Samtidskravet innebär att källan är aktuell och inte refererar till en händelse i det förflutna. Ju 
närmare källan, desto högre är trovärdigheten. Intervjuerna uppfyllde detta kriteriet. När det 
gäller den sekundärdata om barnomsorgen som vi fann, är den relevant just för att den ger ett 
perspektiv på den historiska förändringen inom barnomsorgen. Andra undersökningar som 
har gjorts på Ale har också bidragit till en helhetsförståelse av de nutida förhållandena. 
Flertalet av de teorier vi använt är gamla, men uppfattas av oss som relevanta. Detta för att de 
dels används som kurslitteratur på bland annat Handelshögskolan i Göteborg och dels för att 
nutida forskning hänvisar till dem. Tendenskriteriet används för att undersöka om uppgifts-
lämnaren har några egna intressen i den lämnade informationen. Detta kan inte uteslutas och 
vi har påpekat ovan hur öppenheten skilde sig åt hos förskolecheferna. Dessutom står 
förskolechefer och personal inför dilemmat att jämka verksamhetens kvalitet med de ekono-
miska möjligheterna. Detta resonemang utvecklar vi vidare i analysen. Beroendekriteriet 
innebär att källorna inte står i beroendeställning till varandra. Om de gör det kan det medföra 
att trovärdigheten i de lämnade uppgifterna sjunker. Personalen på avdelningarna har ett 
beroendeförhållande till sin chef. Dock uppfattade vi att sättet vi intervjuade på skapade en 
förtrolig stämning, som i sin tur resulterade i öppna och ärliga svar. Ett tecken på detta, var att 
personalen vågade uttala sig kritiskt. Förskolecheferna i sin tur har en beroende ställning till 
sina chefer och det är troligt att detta kan ha påverkat svaren, framförallt i Lerums kommun. 
Vi tycker ändå att vi fått en god bild av båda kommunerna.  
 
Genom att vi använt Grounded Theory, där den som utför undersökningen påverkar resultatet 
genom att göra urval och tolkningar, är vi medvetna om att uppsatsen har påverkats av våra 
tolkningar. Vi uppfattar dock oss själva som opartiska och vi har försökt att hålla oss så 
objek-tiva som möjligt, bland annat vid sammanställningen av empirin och i analyserna. 
Genom vår utbildning har vi fått en ”ekonomisk” syn på budget och budgetprocess. Därför 
har det varit intressant att möta personalens mer humanistiska syn. I och med att vi själva har 
eller har haft barn som gått i förskoleverksamhet, så kan detta också ha påverkat 
objektiviteten. Det är lätt att känna sympati med dem som har väldigt knappa resurser.   
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3 Teoretisk referensram 

3.1 Ett tolkande perspektiv – verklighet skapas 
Macintosh (1996) beskriver ekonomi- och kontrollsystem ur ett tolkande perspektiv. Med 
detta menar han att den mening som olika redovisningssystem har, är skapad av människor. 
Chefer och anställda medverkar till att skapa en verklighet genom att använda principer och 
teorier, som de är tränade i att använda. De konstruerar sanningar om organisationens 
verklighet, även om de refererar till dessa fakta som om de existerade helt oberoende av 
subjektiva uppfattningar. Med detta menas inte att verkligheten inte finns förrän vi ”tänker ut” 
den, utan bara att fakta om verkligheten är socialt konstruerade. Sociala strukturer och 
arrangemang, till exempel om vem som styr, hur vi ska tala med varandra och vad som är 
etiskt, arrangeras av människor och finns inte naturligt. Resultatenheter är också en del av 
denna skapade sociala verklighet. Språk och kommunikation står i fokus. Budgeten, dess 
termer och det som den förmedlar ses som en del av företagets språk. I och med att dessa 
arrangemang är socialt konstruerade, så är dom också möjliga att förändra.  
 

Ett idealt användande av ekonomi- och kontrollsystem, i vilket budget ingår, är då dessa 
används för att stödja dialog, vara en katalysator vid debatter och leda till kompromiss hellre 
än till ”rätt” svar. Osäkerhet i mål och uppgift skapar konflikt om principer och perspektiv 
och redovisningen kan hjälpa till att utveckla argumentation som bygger på fakta, data och 
kontext. Konflikter och maktspel skall tas fram i dagsljuset, så de kan diskuteras och detta 
leda fram till bättre resultat. Ekonomisystemen skall bara föreslå en uppsättning lösningar. 
Lärandet ses som en viktig del och är viktigare än ”rätt” svar och på så sätt skapas idéer och 
kreativitet. I verkligheten används sällan ekonomisystemet på bästa sätt. Dessutom används 
det ofta för politiska ändamål, exempelvis för att vinna en debatt. Samma data kan användas 
för olika ändamål och ger på det sättet olika betydelse. Bedömningarna av informationen är 
subjektiv. (Macintosh, 1996) Det har visat sig att små berättelser och anekdoter till stor del 
ligger till grund för ledares bedömning av hur effektiv en verksamhet är (Johansson, 1995). 
Ofta används informationen för att legitimera redan fattade beslut. Vad som presenteras som 
objektivt och rationellt är ett kamouflage för subjektiva osynliga krig beroende på individ-
ernas individuella mål. Därför måste redovisningen vara objektiv, men objektiv ur vems 
synvinkel? (Macintosh, 1996) Det har visat sig att för att kunna hantera denna fråga ikläder 
sig ledning och personal roller. Utifrån rollen förväntas de agera på ett visst sätt och före-
språka ett visst synsätt. (Johansson, 1995)  
 
För att förstå ett socialt system och hur det har uppstått, så är den historiska bakgrunden 
viktig. Den kan förklara förändringar, varför och när de uppstår. Weick (1995) argumenterar 
att organisationens liv i mycket handlar om tolkning, intellekt och metaforer och att passa in 
vår historia i sättet att förstå livet. Förutom detta handlar det om att hantera beslut och 
omvärld. (Weick, 1995) Det tycks vara så att det i varje tid finns vissa idéer som framstår som 
legitima, och som bland annat kan användas för att motivera reformer och förändringar i 
offentliga organisationer (Brunsson och Olsen, 1990). Det är lätt att historiskt hitta exempel 
inom det offentliga området som till exempel den byråkratiska programbudgetering, mål-
styrning och decentralisering. Sådana idéer, som tas för givet kan vara svåra att argumentera 
emot. (Jacobsson, 1997) 
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3.2 Organisation 

3.2.1 Traditionell kommunal organisation 
Kommunerna utgör administrativa enheter, som självständigt ansvarar för många och viktiga 
samhällsuppgifter. Verksamheten i kommunerna planeras och beslutas i politiska försam-
lingar. De folkvalda ska fatta beslut om inriktning, omfattning samt finansiering och det är 
sedan tjänstemännens uppgift att genomföra detta. Kommunerna arbetar ständigt med att 
utveckla de demokratiska formerna samt att upprätthålla och förbättra förutsättningarna för 
folkvalda att bedriva inflytande över verksamheten. Verksamheten inom kommunen är 
omfattande och den skall genomföras kostnadseffektivt11. Allt fler prestationer skall utformas 
med bevarad kvalitet samtidigt som resurserna minskar. Utvecklingen av kommuner omfattar 
även nya organisations- och styrformer, klara ansvarsfördelningar och tydlig formulering av 
verksamhetens uppdrag. (Brorström et al, 1999) I en traditionellt uppbyggd verksamhet är 
organisationen uppdelad i verksamhetsindelningar, så som skola, kultur, fritid med mera. År 
1979 antogs lagen om lokala organ, som gav kommunerna rätt att pröva nya 
organisationsprinciper. Lokala nämnder och förvaltningar inrättades. Reformen kallades 
kommundelsnämndsreformen och syftet med den var att stärka demokratin. En närmare 
kontakt med kommuninvånarna eftersöktes. Genom integrering av olika verksamheter skulle 
samordningsvinster också skapas. Ett annat starkt uttalat syfte var att åstadkomma en ökad 
grad av decentralisering av beslut och ansvar. Denna trend ökade under 1980-talet och sågs av 
många som den slutgiltiga organisatoriska lösningen. (Brorström och Solli, 1990) Dessutom 
var decentralisering ett sätt att vinna legitimitet ifrån omvärlden (Brorström och Jenssen, 
1994). 

3.2.2 Centralisering och decentralisering  
När all makt är koncentrerad till en person, är en organisation maximalt centraliserad. 
Motsatsen är decentralisering och innebär att makten är spridd på många personer. 
Centralisering och decentralisering är två ytterligheter på en linje där varje organisation finns 
någonstans mellan ytterligheterna. (Brorström och Solli, 1990) Det finns ett centralistiskt 
planeringsbeteende i alla offentliga organisationer. Detta innebär att ett fåtal – centrum – 
ägnar sig åt planering. De planer som framkommer skall sedan andra personer införa och 
genomföra. Denna arbetsfördelning är dock svår att göra effektiv, eftersom verkligheten är 
komplex. Decentralisering har setts som en lösning på dessa komplexa situationer och har 
också andra eftersökta effekter. (Brorström et al, 1998) Det är ett känt sätt att hantera osäker-
het i olika omvärldsfaktorer (Jönsson, 1988). Kriser leder dock ofta till centralisering. Vissa 
studier visar att detta för med sig formalisering och försämrad förmåga att behandla infor-
mation. Det senare eftersom informationskanalerna blir färre och överbelastas. (Rombach, 
1986) 

3.2.3 Decentralisering och dess effekter 
Decentralisering har en motiverande effekt (Jönsson, 1988). Underordnades kunskaper och 
erfarenhet om lokala förhållanden fångas upp och flexibilitet samt snabb anpassning i organi-
sationen gynnas. Förutom att motivera personalen stimuleras kreativiteten och ansvarskänslan 
stärks. (Jacobsen och Thorsvik, 2002) Det krävs då mycket kommunikation mellan organisa-
tionens enheter, för att erfarenheter ska kunna tas tillvara (Jönsson, 1988). Edström (1979) 
menar att en decentraliserad organisation bland annat kännetecknas av resultatansvar. 
Sandberg (1987) är dock kritisk mot den decentraliserade organisationen, som han anser bara 
                                                 
11 Enligt Brorström et al (1999:13) är effektivitet ”att så mycket bra verksamhet som möjligt ska genomföras med 
så liten resursinsats som möjligt”. 
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ge en skenbar marknadsorientering och en skenbart ökande frihet för de anställda. I själva 
verket har ledningen såväl initiativet som kontrollen och deras reella makt över produktionen 
förstärks vid en decentralisering. I Företagets styrsystem, utgiven av Metallindustriarbetar-
förbundet (1982) beskrivs decentralisering som en process som bland annat syftar till att 
förbättra ledningens kontrollmöjligheter. Från deras perspektiv betonas decentraliseringens 
centralistiska sida och en varning utfördas för hård styrning maskerad av mjuka metoder. Sten 
Jönsson (1988) menar att en decentralisering kräver ett starkt centrum och att den ideala 
styrningen sker genom mål och riktlinjer för verksamheten. Michael Brooke (1984) menar att 
decentralisering är subjektivt. Han skriver att decentralisering endast kan förstås som en 
jämförelse. Organisationer kan decentraliseras jämfört med hur det var tidigare eller jämfört 
med en annan organisation, men fortfarande vara centraliserad i förhållande till de 
förväntningar eller ambitioner som finns i organisationen. Brorström och Solli (1997) pekar 
också på att decentralisering är något som upplevs. Det har inte särskilt mycket med faktiska 
förhållanden att gör.  
 
En nackdel med decentralisering är risken för suboptimering. De lokala enheterna tenderar att 
se till sitt eget bästa. För att lyckas med målen krävs att de är kända ute i verksamheten, men 
problemet är också att målen har olika funktion i en politisk och en administrativ 
organisation. Det är också svårt att genomföra prioriteringsarbete genom målsättningar. 
(Jacobsen och Thorsvik, 2002). I samband med att organisationerna varit tvungna att skära 
ned alltmer, så har också efterfrågan på klara mål blivit allt tydligare, vilket är typiskt för 
decentraliserade organisationer som brottas med ekonomiska problem. (Brorström och 
Jenssen, 1994)   

3.2.4 Mål, motivation och delaktighet 
En grundläggande förutsättning för att mål ska motivera är att de anställda accepterar och 
sluter upp kring dem. För att kunna utforma mål som motiverar och sörjer för att de faktiskt 
fungerar motiverande, måste organisationen anpassa målen till de anställda och åstadkomma 
uppslutning kring dem. Motstånd måste övervinnas och stödelement skapas. Mål måste vara 
klart formulerade och utgöra en realistisk utmaning. Det är också viktigt att organisationens 
politik skapar tillräckligt med resurser åt personalen, så att de kan utföra sina arbetsuppgifter. 
Personalen måste också ha den färdighet och kunskap som krävs. (Jacobsen och Thorsvik, 
2002) Möjligheten att bestämma över den egna arbetssituationen intar en central del i teori-
erna om motivation. De som utför arbetet anses vara de som har bäst överblick över vad som 
sker i en organisation och därför är det logiskt att dessa personers åsikter och synpunkter bör 
inkluderas i viktiga beslut. (Jacobsen och Thorsvik, 2002) Forskningsresultaten kring vilka 
effekter deltagande har tycks tillhöra de mer entydiga inom organisationsteorin. Studier visar 
att ju mer delaktiga de anställda är, desto högre prestationer uppnås på både individ- och 
organisationsnivå. (Huselid 1995; Wood 1996 ).  
 
Motivation brukar uppfattas som en inre psykologisk process i individen som skapar en 
drivkraft att handla, ger handlingen en inriktning samt upprätthåller och förstärker handlingen 
(Weiner, 1992). Motivationen förutsätts vara betingad av både individuella behov och aspek-
ter av den sociala tillhörighet som individen ingår i. (Jacobsen och Thorsvik, 2002) David 
McClelland (1961, 1990) menar att människans behov är ordnade längs ett kontinuum, och att 
det är möjligt att röra sig i båda riktningar om vissa behov inte lyckas tillfredsställas. Han 
hävdar att alla människor handlar utifrån tre grundläggande behov: behov av makt, 
samhörighet och prestation. Människan behöver känna att hon kan påverka i sitt arbete och på 
så sätt har viss makt. Samhörighet visar på det sociala behovet att få synas och tillhöra en 
grupp. Behov av prestation ger oss möjlighet att anta utmaningar och klara olika prestationer. 



17 

Det som ägnats störst uppmärksamhet när det gäller att skapa system för att öka prestati-
onerna, har varit incitamentssystem, det vill säga arrangemang för belöning och straff. Syftet 
är att motivera de anställda att utföra sina tilldelade roller och lösa uppgifterna på ett sätt som 
organisationen är tillfreds med. (Jacobsen och Thorsvik, 2002) 
 
 
  
 
 
 
Figur 3.1: Herzbergs motivations- och hygienfaktorer.                          Källa: Jacobsen och Thorsvik (2002:313) 
 
 
Herzberg et al (1959, 1993) kom i en studie fram till att tillfredsställelse och vantrivsel kan 
vara relaterat till olika grupper av omständigheter. Graden av tillfredsställelse hänger delvis 
samman med högre prestation. Tillfredsställelse i arbetet är först och främst knuten till vad de 
anställda gör. Vantrivsel hänger däremot samman med arbetsmiljön och i hur de behandlas. 
Motivationsfaktorer kallas de förhållanden som främjar tillfredsställelse i arbetet och de 
faktorer som bidrar till missnöje hygienfaktorer, se figur 3.1. Dessa menar han är: 
 
Motivationsfaktorer  

o Prestation. Tillfredsställelse att göra ett bra arbete, lösa problem och se resultat av 
arbetet. 

o Erkännande för väl utfört arbete 
o Arbetsuppgifterna i sig. Att de är intressanta, krävande, varierande och dylikt. 
o Ansvar för och kontroll över den egna arbetssituationen. 
o Befordran.  
o Utveckling.  

  
Hygienfaktorer 

o Företagets politik och administration. Detta gäller företaget som helhet och inte direkt 
förhållandet mellan över- och underordnad. 

o Arbetsledning, chefens kompetens och vägledning av underordnade. 
o De mellanmänskliga relationerna mellan över- och underordnade. 
o Hur förhållandena kring arbetet är utformade. 
o Lön 
o Status 
o Anställningstrygghet 
o Arbetsförhållanden som påverkar privatlivet. 

 
De förhållanden som leder till trivsel är inte desamma som de som leder till vantrivsel. 
(Herzberg et al, 1959, 1993) En annan viktig faktor är att det är motivationsfaktorerna som 
leder till höjd prestation, inte hygienfaktorerna. Individens upplevelse av sina arbetsuppgifter, 
vilka utmaningar och utvecklingsmöjligheter som de ger, är centralt för motivationen. Ett 
tydligt och positivt samband finns mellan arbetstillfredsställelse och god hälsa men inte 
mellan lön och god hälsa. Ett annat samband är det mellan frånvaro och personalomsättning. 
Ju större motivationspotential ett jobb har, desto lägre blir frånvaron och arbetsstyrkan blir 
stabilare. (Jacobsen och Thorsvik, 2002) 

Motivationsfaktorer  Tillfredsställelse och höjd prestation 

Hygienfaktorer  Tillfredsställelse eller missnöje 
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3.3 Budget 

3.3.1 Budgeten och dess process 
Den kommunala budgeten är lagstadgad sedan 1862 och är mycket komplex. Den bygger på 
beräkningar av hur stora inkomsterna kan förväntas bli vid olika avgiftsnivåer och 
skattesatser. Utgifterna, det vill säga hur mycket pengar som behövs för att driva en viss 
verksamhet, uppskattas också. Budgetens har flera syften, så som resursfördelning, styrning, 
samordning och kontroll. Resurserna fördelas antingen efter ett behovs- eller ett resursfördelat 
synsätt. Behovsorienterat synsätt bygger på att behov kartläggs och därefter fördelas resur-
serna efter angelägenhetsgrad. Det resursorienterade synsättet innebär det motsatta. Först 
beräknas den tillgängliga resursvolymen och därefter fastställs de behov som kan tillgodoses 
inom den givna ramen. Det finns också två olika sätt att arbeta efter i budgetproceduren. Ett är 
break-down-budget, där de viktigaste besluten fattas i början av budgetprocessen. Då uttrycks 
ramar och direktiv precist, redan när anvisningarna för budgeten upprättas och utrymmet för 
initiativ senare i processen är begränsat. Dess motsats är build-up-budget som baseras på att 
initiativen till budgeten kommer underifrån. (Brorström et al, 1999)   
 
Traditionellt sett har kommunal budgetering fokuserat på kostnader, vilket innebär att 
utgifterna först har bestämts och därefter har intäkterna kunnat fastställas. Brorström och Solli 
(1997) gjorde en studie av barnomsorgen i en kommun, där de hade skiftat från kostnadsfokus 
till intäktsfokus. Reformen kallade de schablonbudgetering. Motivet bakom reformen var i 
första hand att effektivisera, vilket innebar att det skulle in fler barn i barnomsorgen, utan att 
det skulle kosta mer. Schablonbudgetering bygger på tanken att det sätts en intäkt per barn 
och utefter detta får förskolorna beräkna sina intäkter. Därefter anpassas kostnaderna. Några 
positiva effekter som framkom i studien var att produktiviteten12 och kostnadsmedvetenheten 
ökade. Produktiviteten ökade genom att fler barn togs om hand av färre anställda än tidigare. 
Barnen, som stod i kö för en plats i barnomsorgen, togs också in snabbare. Den ekonomiska 
medvetenheten ökade också. Detta sågs dock inte bara som positivt. De ansåg att ekonomin 
tog för stor plats, på bekostnad av annat som var viktigare. Några andra negativa effekter, som 
framkom i studien, var efterfrågebehovet och osmidigheten. Efterfrågebehovet gällde oro för 
konsekvenserna om barnunderlaget sviktade, eftersom schablonbudgeteringen skapade ett 
beroende av efterfrågan. Regelverket ansågs enkelt men, osmidigt. Yttre omständigheter 
stängdes också ute av modellen. De negativa effekterna var nästan bara av befarandekaraktär. 
De hade inte inträffat, men kunde mycket väl komma att göra det.  

3.3.2 Wildavskys budgetteori 
Enligt Wildavsky (1975) tjänar budgeten många syften. Den är ett protokoll över det 
förgångna och den visar vad som satsas på inför framtiden. Det som är upptaget i budgeten 
kommer sannolikt att genomföras och därmed blir budgeten en kraftig signal till organisati-
onen. Budgeten är också ett styrinstrument och en fördelningsmekanism. (Brorström et al, 
1999) Wildavskys (1975, 1979) teori ser budgeten som ett spel mellan olika aktörer, som 
kämpar om resurserna. Företrädarna för de olika verksamhetsområdena uppträder i 
budgetarbetet som förkämpar för utökade resurser åt sina respektive områden. De värnar om 
verksamheten och är därmed expansiva till sin natur. Den centrala ledningen uppträder som 
väktare, som har till uppgift att se till att det inte går åt för mycket pengar. De släpper inte 
ifrån sig ett öre innan de övertygats av förkämparnas argument. Det är viktigt att se väktare 
och förkämpar som roller. En förvaltningschef kan till exempel agera förkämpe uppåt genom 

                                                 
12 Enligt Ax et al (2002) är produktivitet ett effektivitetsbegrepp som beräknas genom att kvantitet utflöde 
divideras med kvantitet inflöde. 
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att argumentera för mer pengar, och väktare nedåt genom att se till att det inte går åt för 
mycket pengar. (Brorström et al, 1999) En effektiv resursfördelning fås om båda rollerna är 
representerade och om maktfördelningen är jämn. Om någon roll saknas eller är försvagad 
ruckas balansen. Till exempel försämras kommunens ekonomi utan väktare. Budgetprocessen 
kan ses som en förhandling mellan väktare och förkämpar. (Rombach, 1986)  
 
Wildavsky menar att två faktorer bestämmer vilken karaktär budgetprocessen får. Dessa är 
rikedom och säkerhet. Rikedom, det vill säga hur stor den ekonomiska resurstillgången är i 
förhållande till de behov som skall tillgodoses, bestämmer från vilken bas budgetarbetet 
startas. I fattiga länder (u-länder) är det resurserna som styr verksamheten och i rika länder (i-
länder) är det främst behoven. (Brorström et al, 1999) Säkerhet, beror på hur förutsägbara 
inkomsterna är. Detta påverkar hur detaljerat budgetarbetet kan vara och vilken tilltro som 
budgeten kan tillmätas. U-länder utgör extremfallet av osäkerhet. (Brunsson och Rombach, 
1985) Budgetprocessen i en organisation med stora och säkra resurser kännetecknas av 
förtroende mellan förkämpar och väktare. Förkämparna begär resurser med prutmån. 
Väktarna gör rättvisa nedskärningar så att anslagen växer regelbundet på marginalen. Då 
resurserna är mindre men säkra används inkomstbudgetering. Förkämparna bortser från 
inkomstrestriktioner och formar orealistiska äskanden som väktarna ignorerar. Det är då också 
vanligt att makten centraliseras. Är resurserna små och osäkra måste budgetprocessen oftast 
göras om flera gånger per år. Ledningen på central nivå väntar ofta in i det längsta med att 
fatta beslut. De förlorar möjligheten att spendera de knappa resurser som de förfogar över, på 
ett förnuftigt sätt. Budgetprocessens förlopp i rika, men osäkra organisationer, beror på 
osäkerhetens orsaker. Beror osäkerheten på administrativ inkompetens leder den till 
tilläggsbudgetering där vart äskande betraktas som ett tillägg orsakat av oväntade omständlig-
heter. Om orsakerna är politiska leder det till alternerande mellan marginalistisk och repetitiv 
budgetering. (Rombach, 1986) Wildavsky (1975) fann också en tredje roll, bland de centrala 
tjänstemän, som producerar och försvarar överskott vid sämre ekonomiska situationer. Denna 
roll benämns hamstrare. Hamstrarna argumenterar för ökade inkomster samtidigt som de 
stöder väktarna genom att eftersträva minskade utgifter. De genererar överskott, vilket de ser 
som ett sätt att förbättra den kommunala ekonomin. De minskar också känsligheten för 
oförutsedda händelser. (Rombach, 1986) 
 
 
 
 

 
 
Figur 3.2: Svenska kommuners möjliga utvecklingsriktning.                                   Källa: Rombach (1986:34) 
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Svenska kommuner har tidigare kännetecknats av rikedom, säkerhet och stark expansion, men 
de senaste årtiondena har förutsägbarheten minskat och det ekonomiska läget har försämrats.  
År 1985 ansågs svenska kommuner vara relevanta att placera under rubriken rika och osäkra. 
(Brunsson och Rombach 1985) Rombach (1986) menade att svenska kommunerna inte kunde 
jämföras med u-länder, eftersom kommunerna knappast kunde hamna i en liknande situation. 
Däremot menade han att de svenska kommunerna hade blivit avsevärt fattigare. Figur 3.2 
visar hur en möjlig framtid kan se ut.  

3.3.3 Resultatenhet 
För att kunna bestämma enheters ansvarsfördelning kan de delas in i redovisnings-/ 
ansvarsenheter. Det finns flera typer av ansvarsenheter så som kostnads-, resultat- och balans-
räkningsenheter. Här kommer dock bara begreppet resultatenhet förklaras, eftersom detta är 
relevant i de kommunala organisationsenheter vi studerar i studien.   
 
En resultatenhet är en enhet där ansvaret rymmer saldot mellan enhetens intäkter och 
kostnader. Resultatenheten är utarbetad som en resultaträkning och det uppstår ett resultat, 
positivt eller negativt. Utformandet av resultatenheter sker ofta i syfte att decentralisera det 
ekonomiska ansvaret. I en verklig resultatenhet kan den resultatansvarige påverka både 
intäkter och kostnader. Om resultatenheten verkar på en marknad så råder en sådan situation 
fullt ut, men verkar den inom offentlig förvaltning händer det att intäktssidan endast delvis är 
påverkbar. En fiktiv resultatenhet finansieras med en schabloniserad intäkt som tilldelas 
enheten i samband med budgeteringen. Denna är ett resultat av en diskussion mellan enheten 
och den överordnade organisatoriska nivån. (Brorström et al, 1999; Brorström och Solli, 
1990)  
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4 Empiri – intervjuer med förskolechefer 

4.1 Ale kommun 

4.1.1 Organisation 
År 1984 infördes i Ale en kommundelsorganisation med fem kommundelar, vilket syftade till 
att fördjupa den lokala demokratin och anpassa organisationen efter lokala förhållanden. 
Kommundelsorganisationen avvecklades emellertid år 1997, eftersom den ansågs för dyr för 
att vara berättigad. De administrativa kostnaderna betraktades som för höga och dessutom 
hade kommundelsorganisationen medverkat till kvalitetsskillnader i serviceutbudet mellan de 
olika områdena. En mer traditionell organisation infördes. (Bilaga 4) En förvaltningschef fick 
ansvaret för all barnomsorg, med ett 1-16 års perspektiv. Direkt under henne löd alla rektorer 
för skolorna och alla förskolechefer. Det upplevdes som att det inte fanns någon möjlighet att 
”diskutera i smått”, som en av de intervjuade uttryckte det. Förskolecheferna kände sig 
ensamma i den nya organisationen och upplevde en ointresserad attityd från rektorernas sida 
gentemot förskoleverksamheten. Den enda förvaltningschefen hade ingen möjlighet att över-
blicka och hantera allt. Hon kunde bara komma med en pott pengar. Då slog förskoleverk-
samhetens chefer sig samman, på eget initiativ, och räknade ut vad pengarna skulle räcka till 
och fördelade dessa jämnt mellan sig genom nyckeltal. En ny förvaltningschef tillträdde och 
han återinförde områden och områdeschefer. Tre skolområden infördes och en områdeschef 
utsågs för vart område. Idag är därför Ales barnomsorg uppdelad på Ale norra, Ale centrala 
och Ale södra.  
 
De intervjuade ansåg att Ale kommun är mycket noga med att ”följa linjen”, det vill säga 
beslutslinjen och att det finns en tydlig delegation. Beslut på enhetsnivå, måste ligga i linje 
med politikernas intentioner. Kommunen ser det som viktigt att hålla en hög servicenivå 
gentemot användarna av den kommunala barnomsorgen. Konsekvensbeskrivningar skrivs 
nere i verksamheten och går uppåt i organisationen.  

4.1.2 Budgetprocess 
I budgetprocessens inledningsskede får förskolechefer och rektorer information om politiker-
nas visioner och mål inför kommande budget, genom den målplan som de utformar. Förvalt-
ningschefen och områdescheferna utformar därefter tillsammans en operativ plan. Områdes-
cheferna för i sin tur diskussionen vidare till lägre nivåer, men på vilket sätt detta sker, beror 
på deras sätt att arbeta. Vissa områdeschefer har en mer offensiv stil i budgetprocessen, med 
mer diskussioner och de börjar tidigt med de pedagogiska diskussionerna. Förskolecheferna 
får i detta skede lämna synpunkter. Vid vissa tillfällen initierar förvaltningschefen möten med 
förskolecheferna, om det är något särskilt han vill diskutera med dem. Annars ”vandrar 
ekonomin nedåt” i organisationen, förutom när det kommer signaler om att förskolorna måste 
spara. Då skall förskolecheferna lämna förslag, med konsekvensbeskrivningar till 
områdeschefen. Dessa behandlas sedan av ett arbetsutskott, som går igenom förslagen och 
skickar tillbaka dem om de inte anses vara möjliga. En förskolechef upplevde att konsekvens-
beskrivningarna inte alltid når upp i organisationen. Hon uttryckte att de försvann på vägen 
och trodde också att de klumpades samman med så många andra, att de blev svårförståeliga 
för politikerna.  
 
En intervjuad såg sättet de arbetade på, som en blandning av decentraliserat och centralt styre. 
En annan förskolechef menade att i denna process sågs inte budgeten som ett medel att nå 
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deras mål. Den tid då de arbetade med budgeten nedifrån och upp var förbi, ansåg hon. 
Samtidigt uttryckte hon att det var ”väl OK” under rådande knappa ekonomiska förhållanden.   
 
”Egentligen är det så att visionen som vi har - om en skola för alla - den vill man ju kunna 
påverka och se hur mycket av medlen som behövs för att det ska gå att genomföra. Det är för 
mycket pengar och för lite visioner. Och det är kortsiktigt. Allt i hela kommunen känns väldigt 
kortsiktigt nu för tiden. Det händer så mycket fort och man har inte en beredskap för det. Då 
fokuserar man på att saker och ting ska räcka till, något så när, istället för att jobba med 
visionerna och målen. Då blir det mer brandkårsutryckningar, upplever jag.” 
 
I september, var de mycket oroliga i kommunen. Det talades om ett kommande negativt 
resultat på 20 miljoner. Sedan visade det sig att det kom mer pengar ifrån andra håll och att 
utgifterna blev mindre än beräknat. Det räknas dock fortfarande med ett mindre underskott. 
De ekonomiska rapporterna fick i samband med detta mycket kritik.    
 
Resursfördelningen utgår från personalkostnaderna och den befintliga verksamheten. I 
september får förskolecheferna ut personallistor, som de går igenom och uppdaterar. Potten 
som enheterna får, beslutas av områdeschefen, som fördelar områdets tilldelade medel. Hur 
resurserna fördelas mellan områdena avgörs bland annat av social struktur. Exempelvis får 
Ales södra område tio procent mer pengar än de andra områdena, eftersom det har högre 
social belastning. Detta system upplevdes som rättvist av förskolecheferna. Den största delen 
av budgetmedlen fördelas direkt, men en del finns kvar för särskilda önskemål och 
oförutsedda händelser. Budgeten är rörlig, på så sätt att enheterna kan tillföras mer pengar, 
men också bli av med pengar, men då inom området. Det kan tillföras pengar för exempelvis 
elevassistenter vid behov eller pengar för investeringar. Det ligger en flerårig plan avseende 
större investeringar och om de blir av eller inte ges besked om under rådande år. Förskole-
cheferna upplevde budgeten som väldigt enkel.  Till största delen består verksamheten av lön 
och förutom lönekontona används cirka fem konton. Om verksamheten får ett överskott får 
detta inte behållas, utan går till området. Reinvesteringar, det vill säga återinvesteringar, förs 
däremot över till kommande år. Underskott behöver förskolorna sällan dras med, men det 
händer att de får ta en del utav dem året därpå. De senaste åren har barn och ungdom gått med 
max en halv miljon back och denna avvikelse skjuts över till nästa budgetperiod. I slutändan 
får de nästan alltid ihop sin budget. 
 
Budgetansvaret ligger på förskolecheferna. De får ”en påse pengar”, med en uttalad 
inriktning, som de kan använda i princip som de vill. Dock ska kommunens verksamhetsmål 
uppfyllas. Båda förskolecheferna menade att deras kostnader alltid hamnar över den budget de 
får. Direktiv kan också komma, som att vakanser inte skall tillsättas eller att fastanställningar 
inte får ske. Områdeschefen diskuterar också vissa inriktningar och särskilda satsningar med 
dem. Detta sågs dock som något som bidrog till kortsiktiga planer. En förskolechef uttryckte 
det så att ”den som säger att man kan påverka ljuger”. Det finns en inofficiell delegering till 
personalen, när det gäller medel för lekmaterial. För närvarande får de mellan 200 och 230 
kronor per barn och år. Hälften läggs i en pott för gemensamma inköp och resterande får 
avdelningarna själva besluta om. Från ledningens håll har det talats om att förändra 
organisationen lokalt, så att var avdelning får en gruppledare med budgetansvar.  
 
Områdeschefen har stöd i en ekonom, som följer upp ekonomin. Han har stor insyn i 
verksamheten och tittar på investeringar samt hjälper till vid resurstilldelningen. Han 
upplevdes som ett bra stöd. Var månad skickar han en ekonomisk rapport med utfallet. Han 
besöker också enheterna och varje tertial görs en mer noggrann uppföljning. Det finns 
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schabloner som används vid utvärderingen. Kvalitet och effektivitet mäts efter en plan som 
färdigställts av områdeschefen. Denna ska visa hur politikernas målsättningar uppfylls men, 
påpekades det, egentligen finns det bara ett enda mål i verksamheten och det är ”håll 
budgeten”.  
 
Ekonomin sågs av den ena förskolechefen som en betungande uppgift, som hon vill ha hjälp 
med, vilket hon också får. Ekonomin ligger heller inte henne särskilt varmt om hjärtat. Ofta 
dyker det upp något i verksamheten, som hon istället måste prioritera. 
 
”Jag går ytterst sällan back, om det inte är sånt som är förklarligt, som sjukfrånvaro och 
långtidssjukskrivningar. Jag har ett stort hum, så jag vet varför vi går back. Till exempel 
varför ett konto skenade iväg. Jo vi hade bestämt att handdukar skulle bort, för att minska 
smittrisken. Detta gav jättekonsekvenser på budgeten. Det blev en tredjedel dyrare med 
pappershanddukar – men vi sparade in genom friskare personal. Sånt ser jag, och sånt 
märker jag.” 
 
Budgeten och ekonomin upplevdes ta mycket plats i verksamheten, exempelvis då vikarier 
inte kan sättas in. Nittio procent av pengarna går till personalkostnader och verksamheten är 
mycket känslig för sjukskrivningar. En förskolechef uttryckte det så att ”man måste våga sätta 
in vikarier, då det behövs”. Detta problem har gjort att det införts regler för när vikarier skall 
användas. En förskolechef påpekade att det i det läget var viktigt att försöka tänka positivt och 
se pengarna som resurser. ”Annars blir man stressad.” Budgeten står inte sällan i konflikt med 
verksamhetsmålen och kvaliteten på barnomsorgen. Utvecklingen, med neddragningar och 
besparingar har gjort att budget nästan blivit ett skällsord. Båda förskolecheferna uttryckte 
besvikelse för att pengarna aldrig räcker till.  
 
”Vad jag än tänker och vad jag än vill så tar budgeten bort glädjen - alltid. Jag har aldrig 
pengar till någonting. Så det som förut var ett arbete, som gjorde att man kunde göra något 
eller utveckla något, det har gått i stå. Förr var budgeten ett medel. Nu är den bara en broms-
kloss. Det är så mycket humankapital som går åt och jag ser en bild framför mig med utsliten 
personal. Ungarna umgås med för många kamrater. Jag tycker att det är hur tråkigt som 
helst. Jag ser inte budgetarbetet som ett möjligheternas medel utan som en bromskloss och 
någonting som tar bort arbetsglädjen. Alltid är det sparförslag som dominerar hela budget-
processen. Det har blivit riktigt eländigt de två sista åren.” 
 
Maxtaxan13 upplevdes slå hårt mot kommunen. Intentionerna var att föräldrarna skulle ha råd 
att vara hemma mera, men det blev precis tvärt om. Åtaganden, som att arbetslösa och 
föräldralediga fick rätt till förskoleplats tre timmar per dag, påverkade också. Politikerna hade 
räknat med att två barn skulle kunna dela på en plats, men det fungerade inte i praktiken. 
Några extra resurser för att genomdriva dessa förändringar tilldelades inte. Från år 2000 finns 
heller inga begränsningar för hur många barn som anses kunna vara tillsammans. Själv har en 
förskolechef försökt sätta en gräns vid, att under några timmar per dag ha 22 barn i 
äldrebarnsgrupperna. Det upplevdes som att stressrelaterade sjukskrivningar och långtidssjuk-
skrivningar dök upp i samband med dessa förändringar. Försäkringskassan kräver rehabili-
teringsåtgärder, vilket ger upphov till ytterligare kostnader. Arbetssituationen idag upplevdes 
                                                 

13 Maxtaxa innebär ett system som reglerar vilka avgifter kommunen kan ta ut från föräldrar. Den infördes 2002 
och innebär att ett högsta tak för avgiften sattes. (www.skolverket.se) 
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som oerhört tung och arbetssättet har förändrats för att passa de stora barngrupperna. Ofta 
prioriteras något som förskolecheferna egentligen inte vill lägga mer resurser på. De ansåg att 
det nästan alltid är personalen som drabbas vid neddragningarna, eftersom det är där de stora 
kostnaderna ligger. Hållningen gentemot budgeten var resignerad och en förskolechef sa: 
 
”Förr la jag fram krav, som jag visste inte skulle gå igenom, för att på så sätt visa vilka 
önskemål vi hade. Nu bryr jag mig inte om det. Jag tyckte inte så om budgeten förr, det gjorde 
jag inte. Då tyckte jag att budgetprocessen gick hand i hand med verksamheten. Det kändes 
fullständigt naturligt med en budgetprocess. Vi räknade och räknade, men då såg vi inte ett 
svart hål framför oss från början.” 
 
En förskolechef berättade också att det inte finns några utrymmen för löneökningar. ”När alla 
skall ha löneökning så borde jag sparka personal.” Därför involverar och informerar hon 
personalen så lite som möjligt i budgetprocessens inledningsskede. Hon vill inte oroa sin 
personal förrän hon fått sin pott och ser konsekvenserna. Då diskuteras de konton som berör 
dem, vilket anses vara mycket viktigt. Tidigare har det funnits en högre ambition att ha med 
personalen i processen. Vid rapporteringar av budgetprognoser uppfattades intresset från 
personalens sida som svalt. Oftast vill de bara veta hur mycket pengar som finns kvar på 
lekmaterialkontot och det är väldigt viktigt att pengarna fördelas rättvist. Om en avdelning 
lyckas spara på något och unnar sig något annat istället, så sticker det i ögonen på övrig 
personal, påpekade en förskolechef. Hon sa vidare att ”om man är med och påverkar, så får 
man också ta ansvaret”. Här tycks motsvarande resonemang gälla om personalen inte är med 
och påverkar. Det påtalades att dialogen om budgeten lätt blir negativ och fokus hamnar ofta 
på de begränsningar som budgeten innebär. Det gäller att istället försöka påtala möjligheterna. 
Behovet av att säga något positivt upplevdes som stort På områdesnivå hålls möten var 
fjortonde dag, eller oftare vid behov. Ekonomin har alltid en egen punkt. På mötena tas också 
upp vad områdeschefen diskuterat med förvaltningschefen och hur han i sin tur har diskuterat 
med politikerna. Information förmedlas både uppåt och nedåt i organisationen. Kommunik-
ationen mellan förskolechefer och rektorer har förbättrats, men förskolorna ser sig fortfarande 
som väldigt små i sammanhanget.  
 
”På mötena får vi sitta och lyssna, timme efter timme på vad skolan anser vara nödvändigt. 
De är duktiga på att föra fram sin sak. De tar för sig pengar på ett bra sätt. När vi får en 
besparing på oss kan vi säga ”det är inte bra det här”, medan rektorerna kan tala för sig. Det 
har säkert också med kön att göra. De flesta rektorer är män.” 
 
Vid frågan om hur de såg på kopplingen mellan verksamhetens mål och budgeten svarade en 
förskolechef: ”Full i skratt, eller…?” Målen ansågs vara högre satta än vad medlen tillåter. Så 
som budgeten ser ut idag är den överordnad allt och pengarna styr. Det blir då lätt fokus på 
vad som inte kan göras. Hon återkom också till de långa sjukskrivningarna och sa: 
 
”Det är ju det här med det mänskliga ödet kontra arbete. Mål kontra medel. Man vill ju 
försöka gagna hälsan och låta personal som behöver det få gå på lågvarv en period, men det 
fungerar inte idag. Det är fullt ös hela tiden. Därför får vi långtidssjukskrivningar. Semestrar 
är inte skäl för att sätta in vikarier. Personalen måste vara på topp för att fixa det” 
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4.2 Lerums kommun 

4.2.1 Organisation 
År 1993 gjordes en stor omorganisation i Lerum. Kommunen delades in i geografiska om-
råden där varje område fick en områdeschef som arbetade under en förvaltningschef. Varje 
skola och förskola hade sin egen rektor eller förskolechef, som gick under områdeschefen och 
de hade ingen kontakt med förvaltningschefen. Då infördes även resultatenheter. I den 
organisationen hade skolornas rektorer ett svårt och tungt uppdrag. Arbetsbelastningen var 
hög och eftersom de hade svårt att klara av situationen var det också svårt att rekrytera nya 
rektorer. År 2002 genomfördes en ny omorganisation och det är denna organisation som 
Lerums barnomsorg har idag. Organisationen upplevdes som kraftigt decentraliserad och 
detta ansågs bara bli tydligare för vart år. En enhet har en till tre rektorer/förskolechefer, med 
delat ledarskap och de arbetar direkt under förvaltningscheferna, som blev två till antalet vid 
omorganisationen. Områdescheferna togs bort. Den intervjuade förskolechefen delar 
ledarskapet med två andra och de ansvarar för 110 anställda. Hon uttryckte det så här: 
 
”Anledningen till omorganisationen var att den politiska nämnden ville ha en plattare 
organisation som är mer decentraliserad. Man tog hjälp av en konsultfirma när man skulle 
genomföra förändringen. De hade dialogmöten med berörda personer och vi fick vara med 
och skapa omorganisationen. Vi kände en stor delaktighet i och med att vi fick vara med och 
påverka. Vi arbetade med den nya organisationen minst ett år innan den genomfördes. Jag 
ser väldigt positiv på gemensamt ledarskap. Det är bra att ha någon att bolla tankar och 
frågor med, vilket leder till bättre beslut. Vi kompletterar varandra bra, då vi har olika 
kompetens och erfarenheter.” 
 
Kommunen har också nyligen bestämt att ett nytt ekonomisystem skall köpas in. I dagarna 
förs diskussioner med berörda användare om deras synpunkter. Delaktigheten anses mycket 
viktig. Enligt förskolechefen är kommunen duktig på att utbilda personal, exempelvis inom 
ekonomi och data. Hon ansåg att de har både bra verksamhet och en ekonomi i balans. 
 
”Jag tycker att jag har ett tydligt uppdrag. Vi har tre ben att stå på: pedagogik, personal och 
ekonomi.” 
 
Lerums kommuns prioriterade mål är kvalitetssäkring, valfrihet och konkurrensutsättning, 
vilket ligger i linje med det politiska styret. Det som prioriteras är bland annat samhälls-
byggnad och infrastruktur. För vård, omsorg och socialtjänst står alternativa driftsformer och 
individens behov och önskemål i centrum.  

4.2.2 Budgetprocess  
Det är politikerna som fördelar medlen och avgör hur mycket som skall gå till varje 
förvaltning. Barn- och ungdomsnämnden äskar pengar till sin verksamhet. Därefter fattar 
Kommunstyrelsen de övergripande besluten och tilldelar barn- och ungdomsnämnden en ram. 
Förskolecheferna lämnar förslag och synpunkter till förvaltningschefen och därefter sker en 
diskussion mellan förvaltningschefen och barn- och ungdomsnämnden. Förvaltningen fattar 
sedan beslut om hur pengarna skall fördelas. Kommunen använder sig av barn- och elevpeng 
och denna fördelningsgrund har de haft under en längre tid. Politikerna beslutar vilka summor 
som skall gälla, för vart år.  
 
Själva budgetprocessen startar i november då budgetanvisningar kommer från förvaltningen. 
Samtidigt får förskolecheferna siffror från föregående år och en mall över personalkostnader, 
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som benämns PBU-mall. Där förs personalens löner, semesterersättningar med mera in och en 
beräkning över vad dagens personalstyrka kostar erhålls. Personalkostnader är den största ut-
giften och upptar cirka 90 procent av budgeten. I december fastställer politikerna elevpengens 
storlek. Intäkterna räknas ut efter barnets ålder och antal timmar de vistas på förskolan. 
Förskolecheferna måste ta ställning till elevunderlaget och hur många timmar barnen troligt-
vis kommer att vistas på förskolorna. De ställer sig frågorna: Hur många barn har vi? Hur 
många kommer vi att ha nästa år? Intäkter och kostnader kopplas därefter till budgeten, som 
det också finns en färdig mall för. Det är bara att fylla i summorna. Det finns en ekonom på 
barn- och ungdomsförvaltningen som kan hjälpa till vid behov. Detta ansågs som en viktig 
resurs. 
 
”Detta är ett tidskrävande arbete, men det är värdefullt att lägga mycket tid och kraft på 
detta, för att ha ett bra system att arbeta efter resten av året.” 
 
Därefter fastslås budgeten och den ligger sedan fast under året. Den skall även räcka till 
oförutsedda utgifter. För barn som har behov av särskilt stöd kan det sökas extra pengar, en 
gång per termin. Det finns en grundsärskolepeng, men om barnet är i stort behov av stöd kan 
extra resurser fås. Dessa beräknas efter hur många timmar extra personal behövs.  
 
”Jag tycker att det fungerar bra. Vi har ett bra system för budgeten och en stor frihet i 
budgetarbetet. Budgeten är flexibel och det finns ett stort utrymme att göra som man vill. En 
av orsakerna till det är att vi får behålla budgetöverskott. Om det uppkommer drastiska 
förändringar, exempelvis att det tillkommer flera nya barn med särskilt behov av stöd, skall 
det finnas en buffert som täcker upp detta, men varje termin kan det sökas extra pengar för 
barn i behov av extra stöd. Dessa pengar är svåra att få. Det är viktigt att ha en reservbudget. 
Man måste vara beredd på oförutsedda händelser. Det är viktigt att planera långsiktigt. Jag 
lägger stor vikt vid att organisationen planeras och organiseras på bästa sett.” 
 
När vi diskuterade vilken roll budgeten har svarade förskolechefen att den är en redskaps-
resurs som bidrar till en bra verksamhet. Hon påpekade också att det är mycket viktigt att ha 
en medvetenhet om den hos alla. Vid frågan om hur ekonomi och kvalitet ställs emot varandra 
och om det finns några konflikter i detta svarade hon: 
 
”Verksamheten är pedagogisk och pengarna är ett redskap. Detta går hand i hand. Pengarna 
är en möjliggörare.” 
 
Hon ansåg vidare att det är mycket viktigt att informera personalen och göra dem medvetna 
om ekonomin. Därför finns det bland annat budgetansvariga på var avdelning. Det finns ett 
arbetslag per avdelning och detta utser en budgetansvarig. Alla arbetslag får en egen pott för 
pedagogiskt material och kompetens. För år 2004 var summorna per avdelning 8 000 kronor 
för lekmaterial och 3 000 kronor för utbildning. Arbetslagen har möten och bestämmer 
tillsammans vad de skall göra med pengarna, som de får. De upprättar budgetar och följer 
sedan själva upp dem. Överskott får de inte behålla och underskott förekommer inte. Vid 
större investeringar, som exempelvis inköp av möbler och gungor, får personalen vara med 
och påverka, tillsammans med förskolechefen. Detta görs genom de kultur- och budgetmöten 
som hålls en gång var tredje vecka, där de budgetansvariga deltar. Pengar till större 
investeringar tas från särskilda konton, där de avsätts. Förutom de medel som avdelningarna 
får, har också förskolecheferna en pott för kompetens. Själva budgetprocessen är inte 
personalen involverade i, men förskolechefen tyckte att det är självklart att lyssna på 
personalens synpunkter. Dessa kan hon sedan ta med sig i sin dialog med förvaltnings-
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cheferna. Kommunikationen ansågs flyta smidigt, men samtidigt påpekades att allas behov 
inte alltid kan tillgodoses. När det gäller den övergripande budgeten, får inte personalen del 
av den, förutom vid arbetsmöten, som hålls med hela enheten tre gånger per termin. Då kan 
förskolechefen gå igenom en uppföljning av budgeten. De ekonomiska rapporter som används 
på förskoleavdelningarna, avser endast de budgetar som de ansvarar för. För enheten sker 
uppföljning av budgeten varje månad och då görs även prognoser för hela året. Positiva 
budgetavvikelser får enheten med sig till nästa år och om det uppstår negativ avvikelse får de 
två år på sig att ta igen det. När kopplingen mellan verksamhetens mål och budget 
diskuterades framhölls att det är viktigt att hålla budgeten. Framförallt om den ekonomiska 
situationen förändras.  
 
”Som chef är det tungt att dra på negativa ekonomiska resultat. Det är viktigt med en 
medvetenhet. När det gäller budget är det viktigt att tänka långsiktigt. Det fungerar inte att 
avskeda en fröken om man ser att det går åt skogen.” 
 
Förskolechefen såg ingen direkt effekt av att maxtaxan infördes för några år sedan, men hade 
inte fått till sig några statistiska uppgifter. Däremot hade det tillkommit 10-12 nya avdelningar 
de senaste två åren inom kommunen, vilket antogs vara en följd av att det är många barn-
familjer som flyttar in i kommunen. Nu står kommunen inför ett behov av ytterligare tio 
avdelningar. Förutsättningarna för nästa år är sämre, eftersom barn-/elevpengen inte ger full 
täckning. Personalkostnadshöjningar kompenseras inte fullt ut. De har ändå ett bra utgångs-
läge eftersom ekonomin är bra i år (2004) och de räknar med ett överskott. Det finns dock en 
liten oro för att den ekonomiska situationen kan ändras. Personalen har informerats om att 
förutsättningarna inte är lika bra, men förskolechefen trodde inte att det fanns någon större 
oro som hade spridit sig längre ner i organisationen. Än så länge hade de inte behövt göra 
nedskärningar.  
 
”Det är viktigt att ekonomin är i balans. Vi har haft duktiga ekonomer som skött kommunen 
bra. Kommunen är medveten om att det är viktigt. Vi har en jättebra verksamhet. Det finns 
alltid en önskan om mindre barngrupper, men det leder också till mindre personaltäthet.” 
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5 Förberedande analys  

5.1 Organisation  
Kommunen är i grunden centralistisk i och med att folkvalda politiker sätter upp mål för 
verksamheten och dessa skall i princip inte påverkas av de anställda (Brorström et al, 1998). 
Samtidigt anses det nuförtiden vara en självklarhet att anställda skall känna sig delaktiga och 
kunna påverka. Därför finns en strävan att försöka genomdriva ett ökat medbestämmande. 
Enligt Michael Brooke (1984) är decentralisering subjektiv. Organisationer kan decentrali-
seras jämfört med hur det var tidigare eller jämfört med en annan organisation, men fort-
farande vara centraliserad i förhållande till de förväntningar eller ambitioner som finns i 
organisationen. I Lerum ansåg förskolechefen att medbestämmandet hade ökat för varje år 
och att de har en decentraliserad organisation. Detta är också ett uttalat önskemål från politiskt 
håll, vilket ger decentralisering en hög legitimitetsfaktor (Brorström och Jenssen, 1994). Detta 
kan ha påverkat förskolechefens uppfattning. I Ale däremot upplevde förskolecheferna att de 
har blivit mer centraliserade än tidigare. Organisationen upplevdes centralstyrd eller som en 
blandning av centralstyrning och decentralisering. Tidigare har det funnits ett relativt 
långtgående självstyre. Egentligen är det inte så stora skillnader mellan kommunerna när det 
gäller graden av decentralisering. I Lerum finns dock inte den ekonomiska press som finns i 
Ale. De har mer pengar att förfoga över, vilket i sig ger en ökad känsla av att kunna påverka 
sin situation. Enligt Brorström och Solli (1997) är decentralisering något som upplevs och det 
har inte med faktiska förhållanden att göra. Med hänsyn till detta kan sägas att Lerum är en 
mer decentraliserad organisation än Ale, eftersom det är så förskolecheferna upplever det. 
Sandberg (1987) hävdar att i verkligheten är decentralisering ofta bara ett skenbart medbes-
tämmande. Ett exempel på detta är att ingen av förskolecheferna kan påverka sina intäkter 
särskilt mycket, fast de är helt beroende av dem. Det är politikerna som styr dem.  
 
Kriser leder ofta till en mer centralistisk organisationsform (Rombach, 1986), vilket Ale är ett 
exempel på. De gick från en mer decentraliserad struktur till en mer centralistisk och avsåg att 
göra besparingar genom att minska administrationen, som hade krävts för att upprätthålla de 
mer självstyrande områdena. Dock fungerade detta inte bra och de besparingar de hade räknat 
med uppnåddes inte. Dessutom förlorades närheten till verksamheten och på så sätt för-
lorades bland annat kunskapen om hur besparingar bäst genomförs. Organisationen uppfyllde 
inte sitt syfte och områdeschefer återinfördes. (Bilaga 4)  
 
Jacobsen och Thorsvik (2002) menar att vid decentralisering fångas underordnades kunskaper 
och erfarenheter om lokala förhållanden upp. Sten Jönsson (1988) pekar på den motiverande 
effekt som decentralisering har. I Ale berättade förskolecheferna att deras kunskaper och 
åsikter tas till vara när det gällde sparförslag, men när det handlar om att fördela medel kan de 
inte påverka lika mycket. Detta kan tolkas som att ledningen inte lyssnar och bryr sig om sina 
underordnade och vi ser också tydligt hur motivationen har minskat i Ale. I Lerum däremot 
verkar förskolechefen vara motiverad och nöjd med sin situation. I en definition till decentral-
isering påpekas det att de självstyrande enheterna både skall ha ett intäkts- och ett kostnads-
ansvar (Edström). Varken i Lerum eller i Ale uppfylls detta krav, eftersom de inte rår över 
intäkterna. I Ale får de i princip sig tilldelat intäkter efter hur verksamheten har sett ut tidigare 
år och i Lerum sätter politikerna det belopp som följer med vart barn. Kostnadsansvar har de 
däremot i båda kommunerna.  
 
Kommunal verksamhet bygger på politiska beslut, vilket är svårt att förena med att beslut om 
verksamheten skall tas på lägre nivåer i en decentraliserad organisation (Brorström, 1988). 
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Politikernas övergripande mål omformas av tjänstemännen till verksamhetsmål och detta styr 
till stor del enheternas möjligheter att handla. Förskolecheferna är med och tolkar målen och 
gör dem tydliga, men när det kommer till praktiska situationer, så kan det vara svårt att dra 
gränsen för vad som till exempel är en väl fungerande barnomsorg. Förskolecheferna befinner 
sig i ett gränsland, som inte alltid är lätt. De skall se till att målen uppfylls, samtidigt som de 
får allt mindre resurser. I Ale uttrycktes att budgeten ofta står i konflikt med verksamhets-
målen och kvaliteten i verksamheten. Målen ansågs för högt satta och omöjliga att uppnå med 
de tilldelade medlen. I Lerum däremot ansåg förskolechefen att: ”verksamheten är pedagogisk 
och pengarna är ett redskap”. Pengarna, och på så sätt även budgeten, betraktades som en 
möjliggörare, som går hand i hand med verksamheten. I Lerum ansågs inte enhetens mål stå i 
samma konflikt med organisationens mål, som i Ale. En anledning till detta antas vara att i 
Lerum har de större resurser att tillgå, vilket gör att de lättare kan uppnå målen. Jacobsen och 
Thorsvik (2002) menar att för att nå målen krävs att de är kända ute i verksamheten. Det 
hjälper dock inte att målen är kända, om inte de ekonomiska förutsättningarna finns. 

5.2 Budget 
Förskolecheferna i de olika kommunerna har ganska olika syn på budgeten. I Lerum ansåg 
förskolechefen att budgeten är ett redskap och en resurs, som ger ett gott handlingsutrymme. 
Detta stämmer ganska väl med Brunsson och Rombachs (1985) definition av budgeten, som 
en plan över det ekonomiska handlingsutrymmet. I Ale däremot sågs budgeten som en 
bromskloss. Budgeten ansågs styra allt och ta bort arbetsglädjen. De olika sätten att se på 
budgeten kan antas bero på att den ekonomiska situationen ser olika ut för kommunerna. I Ale 
upplevdes en större ”kris” än i Lerum. Båda förskolecheferna i Ale såg tidigare budgeten som 
något positivt och menade att budgetprocessen hade gått hand i hand med verksamheten. De 
hade känt sig delaktiga och var med och påverkade, medan de i dag bara ser ”ett stort svart 
hål” från början. Båda kommunerna använder sig av break-down-budget (Brorström et al, 
1999). Ramar och direktiv uttrycks genom anvisningar för budgeten. I båda kommunerna 
finns ett resursorienterat synsätt. Först fördelas tillgängliga resurser och därefter fastställs 
vilka behov som kan tillgodoses inom den givna ramen. Ibland kan dock ett behovsorienterat 
synsätt ses, som till exempel för barn med behov av särskilt stöd. Då kan förskolecheferna 
ansöka om extra stöd, vilket gäller i båda kommunerna. I Lerum ligger budgeten fast, men i 
Ale är den delvis rörlig. Där kan det tillföras pengar under året, men nya besparingskrav kan 
också ställas. I Ale tas inte de fulla konsekvenserna av underskott, vilket görs i Lerum.  
 
Resursfördelningen i Lerum präglas av intäktsfokus, då förskolorna blir tilldelade en viss 
summa pengar. Detta påminner till stor del om den schablonbudgetering som Brorström och 
Solli (1997) gjorde en studie av. En schabloniserad intäkt används, som beror på barnets ålder 
och på hur många timmar det vistas i barnomsorgen. I Ale används istället olika typer av 
para-metrar, som tillsammans med personalkostnaderna och tidigare budget styr hur mycket 
pengar de får. Detta är en typ av intäktsfokusering, med kostnadsinslag.  
 
Enligt Wildavskys (1975) budgetteori beskrivs budgetarbetet som ett spel mellan olika aktörer 
och han talar om förkämpar och väktare. Förskolecheferna kan ses som både och. De är 
förkämpar uppåt, när de äskar pengar för sin verksamhet. Gentemot personalen har de 
väktarens roll, då de måste se till att det inte går åt för mycket pengar. En effektiv resursför-
delning uppnås om båda rollerna är representerade och maktfördelningen är jämn. Förr var 
förkämparna starkare än väktarna i Ale (Siverbo och Brorström, 2000). Idag tycks detta har 
svängt, eftersom intäkterna inte kan påverkas särskilt mycket. En av förskolecheferna sa att 
”Den som säger att man kan påverka ljuger”. Samtidigt ansåg hon att om det händer något så 
kan det självklart diskuteras inom området. I Ale kan de alltså fortfarande påverka sina 
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inkomster, även om detta är starkt begränsat, i och med den ekonomiska situationen. Inte 
heller i Lerum kan de påverka intäkterna särskilt mycket, men här är det snarare sättet att 
använda barnpeng som är orsaken. Politikerna styr denna och det är långt mellan förskole-
cheferna och politikerna. Eftersom budgetprocessen kan ses som en förhandling mellan 
väktare och förkämpar är det viktigt med en väl fungerande dialog. I Lerum tyckte förskole-
chefen att dialogen fungerar bra, både uppåt och nedåt i organisationen. Hon menade att hon 
tar till sig personalens synpunkter, även om de inte alltid kan få det som de önskar. Dock är 
dialogen uppåt inte mycket av en förhandling, eftersom det inte finns särskilt mycket 
utrymme för det. I Lerum poängterades också att det är mycket viktigt att inte dra över 
budgeten. Nästa år minskar budgeten, men de behöver inte dra ned särskilt mycket eftersom 
de har lyckats spara tidigare resultat. Förskolechefen där sa: ”Det är viktigt att ha en reserv-
budget. Man måste vara beredd på oförutsedda händelser”. Detta visar henne mer i rollen av 
en hamstrare än en förkämpe. Om detta synsätt är allmänt utbrett i kommunen framgår dock 
inte. Det kan vara den intervjuades personlighet som påverkar detta.  
 
Wildavsky (1975) tar upp rikedom och säkerhet, som två faktorer som påverkar budget-
processen. De svenska kommunerna har gått från att ha varit rika och säkra, till att ha blivit 
allt osäkrare. Detta beror bland annat på att inkomsterna tidigare utgick ifrån behoven. Nu har 
fokus gått från kostnader till intäkter (Brorström och Solli, 1997). Trots omfattande kalkyler, 
är det svårt att göra korrekta beräkningar över inkomsternas storlek. I Ale svävade de i sep-
tember i stor ovisshet om hur kommunens ekonomi skulle se ut i slutet av året (2004). Detta 
antogs bero på brister i de ekonomiska rapporterna. I Lerum tycks ekonomerna ha kunnat 
förutse effekterna på ett annat sätt än i Ale. Barnomsorgen påverkas av den ökade 
osäkerheten. I Ale har det resulterat i en budget, som kan ändra sig under året. Lerum 
uppvisar inte samma grad av osäkerhet, men där är de i högre grad beroende av att antal barn 
inte minskar. I båda kommunerna såg de med oro på framtiden. Kommunerna har också blivit 
fattigare. Enligt Wildavsky (1975) kännetecknas kommuner med små och osäkra resurser av 
att ledningen avvaktar med beslut och ofta tar dem för sent. Detta gör att möjligheten att 
använda de knappa resurserna på ett förnuftigt sätt går förlorad. Denna kortsiktighet är tydlig i 
Ale. En förskolechef talade om brandkårsutryckningar och brist på långsiktigt planering. 
Lerum har än så länge inte hamnat i denna situation, men det finns en oro för framtida 
besparingar.  
 
Rombach (1986) använde Wildavskys teori och förutsåg svenska kommuners möjliga framtid 
avseende rikedom och osäkerhet. I figur 5.1 har vi utefter denna teori markerat Ale och 
Lerum, där de befinner sig idag. Lerum kan anses ha en något större rikedom och en något 
mindre osäkerhet än Ale. Med fattiga menar Wildavsky (1975) u-länder. De svenska kom-
munerna uppfyller inte kriterierna för att kunna betecknas som ”u-länder”, men det står klart 
att resurser snarare beräknas och fördelas efter olika prioriteringar, än efter behov. Att placera 
Ale under fattiga kommuner, efter Wildavskys definition blir fel, men kommunen uppvisar 
flera av kännetecknen avseende budgetprocessen, som även kännetecknar u-länder. Med 
svenska förhållanden mätt, kan vissa kommuner sägas vara fattiga.  
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Figur 5.1: Studerade kommuners rikedom och osäkerhet.                                              Källa: Rombach (1986:34) 
 
I både Ale och Lerum utgör enheterna inom barnomsorgen egna resultatenheter, i den mening 
att de har ansvar för saldot mellan intäkter och kostnader. I en verklig resultatenhet kan de 
ansvariga påverka både intäkter och kostnader, men i de undersökta kommunerna är det svårt 
att påverka intäkterna. De använder sig alltså av fiktiva resultatenheter (Brorström et al, 
1999). Hur långt ansvaret går är olika i de båda kommunerna. I Lerum har de ansvar för årets 
resultat och ett negativt resultat måste hämtas hem kommande år. I Ale har de inte ett lika 
långt gående ansvar. 

5.3 Analysdiskussion 
De första intervjuerna med förskolecheferna gav en god grund för att gå vidare och intervjua 
den övriga personalen. Vi ser problematiken med decentralisering i kommunala organisati-
oner, som är politiskt styrda och hur de begränsade ekonomiska resurserna sätter en gräns för 
medbestämmandet. Decentralisering och medbestämmande har inte bara en hög legitimitets-
faktor, utan har också en motiverande effekt (Brorström och Jenssen, 1994; Jönsson, 1988). 
Därför är det intressant att försöka fånga upp hur personalen ser på sin möjlighet att påverka 
och om de delar sina chefers syn på budgeten och budgetprocessen. Personalen tycktes inte 
vara särskilt delaktig i själva budgetprocessen, men det verkade på förskolecheferna som om 
budgeten tar stor plats och är väl synlig i vardagen. En förskolechef i Ale uttryckte att hon 
involverar personalen så lite som möjligt i budgeteringens inledningsskede, eftersom hon inte 
vill oroa sin personal i onödan utan vill avvakta tills hon ser alla konsekvenser av de nya 
ekonomiska ramarna. I Lerum uttryckte förskolechefen flera gånger att det är mycket viktigt 
att personalen är delaktig i budgeten. De ekonomiska förutsättningarna är olika i 
kommunerna, vilket påverkar förskolechefernas syn på budgeten. Detta kan även antas 
påverka den underställda personalens förhållningssätt. Verkligheten kan ses som socialt 
konstruerad och byggs genom kommunikation, där berättelser och anekdoter har en central 
betydelse (Macintosh, 1996; Johansson, 1995). Därför är det intressant att försöka fånga upp 
hur personalen ser på sin förskoleenhet och sin kommun, vilka ”sanningar” de har skapat 
kring dessa. Vilken roll har budgeten fått och hur passar den in i deras verklighet? Hur ser 
personalen på lokal nivå på budgeten och budgetprocessen? 
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6 Empiri – intervjuer med avdelningspersonal 
Vi inledde intervjuerna med personalen med frågan: Om vi säger budget, vad tänker du då? 
Alla svarade i princip ”pengar”. I Lerum lade de till ”ekonomi” eller ”vad man har att röra sig 
med”, medan de i Ale uttryckte att det handlar om en summa som inte får överskridas. De 
syftade på besparingar och för lite pengar. En av de intervjuade i Ale sa: 
 
”Sparbeting… åtstramning… det finns för lite pengar. Budget har blivit ett skällsord. Annars 
tänker man väl på planering, det borde vara det. Efter budgeten lägger man sin verksamhet.”   
 
I Lerum uppfattade personalen budgeten som ett åtagande. I Ale hade de en något annorlunda 
uppfattning. En barnskötare förklarade det så här: 
 
”När det gäller lekmaterial och sånt, då är budgeten ett åtagande, men när det kommer till 
barnen så måste man vid behov få lov att överskrida budgeten. Det handlar ju om 
människor.” 
 
Denna uppfattning stöddes i stort sett av de andra anställda i Ale, även kokerskorna. Vi bad 
respondenterna utveckla vad budget är för dem och vad de tycker om budgeten. I Ale ses bud-
geten inte med blida ögon. Den ansågs utgöra en begränsning i arbetet, som gör att de inte kan 
bedriva den pedagogiska verksamhet som de vill och är ålagda att göra. De påpekade också 
att de hela tiden får höra att de måste spara. Samtidigt delar alla insikten att budgeten måste 
följas och att besparingar måste göras, men de visade en frustration över den ekonomiska 
situationen. I Lerum uppgavs att de inte tänker så mycket på budgeten och att ekonomin är en 
bisak. De tycks inte särskilt påverkade av budgeten i sin vardag. En anställd påpekade: 
 
Vi har ju våra pengar. Det är inget som vi kan styra eller göra något åt. Högre makter 
bestämmer för huset och avdelningen.” 
 
Personalen uppgav att de har blivit alltmer ekonomiskt medvetna och tänker sig noga för 
innan något inköp görs. Kokerskan i Lerum påpekade att hon inte märkt av några restriktioner 
beträffande maten och att hon aldrig har arbetat efter budget. Samma vecka som vi skulle göra 
intervjun visade förskolechefen henne budgeten för första gången. Utfallet visade att hon 
ligger bra till. Kokerskan i Ale har heller inte sett sin budget utan får bara veta vad hon 
utnyttjar procentuellt. Första året sparade hon 20 000 kronor, men uppfattade därefter att 
budgeten sjönk, eftersom hon inte når samma resultat nu, trots att hon köper in och gör 
samma sorts mat som tidigare.  
 
En av de anställda i Ale saknade planering, helhetssyn och långsiktighet. Hon menade att 
pengar låses på olika konton och de är svåra att omfördela vid behov. Plötsligt kan det också 
finnas pengar till inventarier, som inte funnits några veckor tidigare. Ett annat exempel på 
dålig planering är att de kan gå på kurs och lära sig ett nytt sätt att arbeta, som det sedan inte 
finns pengar till att genomföra. Samtidigt ansåg i stort sett alla intervjuade att det är bra med 
en budget, för då vet de vad de har att röra sig med. I båda kommunerna informeras 
personalen om budgeten. I Lerum görs detta på möten, ihop med skolorna. Där upplevdes 
skolornas företrädare vara duktiga på att tala för sin sak och skolorna får ett stort utrymme.  
 
”De står upp och säger hur det skall vara. Vi sitter på golvet och säger ”vad tycker du?” 
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Personalen är inte involverad i budgeten annat än när det gäller lekmaterialet. Deras 
synpunkter inhämtas dock då det diskuteras olika typer av investeringar och reinvesteringar 
av inventarier, samt när det gäller deras fortbildning. I Lerum har varje avdelning en budget-
ansvarig, men personalen själv anser att detta innebär att vara representant för avdelningen, på 
de kultur- och budgetmöten som hålls var tredje vecka. I Ale finns inget officiellt budget-
ansvar uttalat. I båda kommunerna ansvarar varje avdelning för en pott med pengar avseende 
lekmaterial. I Ale får de cirka 200 kronor per barn, varav avdelningarna tilldelas hälften. 
Resten går till gemensamt lekmaterial, som utomhusleksaker. Personalen är med i diskus-
sionen avseende vad dessa medel skall användas till. Alltså får avdelningarna mellan 1 400 
och 2 200 kronor, beroende på antalet barn. Det uttrycktes att det är svårt att få dessa pengar 
att räcka till i Ale. Det ansåg de däremot inte i Lerum, där varje avdelning har en pott på 
8 000 kronor. I Ale visar personalen stor påhittighet när det gällde att få ihop ytterligare 
medel till aktiviteter och material. De tar emot gåvor av föräldrarna, anordnar drop-in-kaffe 
och gör en del eget lekmaterial. En av de intervjuade tog också med sig idéer från en 
Halmstads- kommun, där hon tidigare hade arbetat. Där var de mer självstyrande och hade ett 
långtgående ansvar för budgeten. De lärde sig då att söka pengar till material ur stiftelser och 
fonder. Detta ger kontanta pengar som personalen själva kan styra över. Under år 2004 har de 
fått 20 000 kronor och väntar nu på svar om ytterligare 8 000. Denna kunskap har behållits 
inom avdelningen, så länge som möjligt, då de inte vill konkurrera med de andra om dessa 
pengar.  
 
I både Lerum och Ale påtalades att de har alltför stora barngrupper och att detta försämrar 
kvaliteten på barnomsorgen. I båda kommunerna ansågs detta delvis bero på att de är tvungna 
att ta in nya barn inom tre till fyra månader. I södra Ale påpekades att maxtaxan inneburit att 
barnen vistas längre tider på dagis. Denna uppfattning delades inte av personalen i Lerum. Det 
finns en begränsning som alla i Ale upplevde som betungande och det är att de ofta inte har 
råd att ta in vikarier vid sjukdom eller semestrar. Dessutom är de svåra att få tag på. 
Personalen i södra Ale påpekade dock att de har blivit hårdare när det gäller kraven på 
vikarier vid behov. I Lerum kan det också vara besvärligt med vikarier, men anledningen 
ansågs här vara att de är svåra att få tag på. Yrkets status och lön är inte det bästa.  
 
Inga av de intervjuade tyckte att de talar särskilt mycket om ekonomi och budget i sig, utan 
mer om budgetens konsekvenser. Exempelvis diskuteras vikarieproblemet och allt de inte kan 
göra på grund av avsaknaden av pengar. Särskilt på ett par av förskolorna i Ale är sjukskriv-
ningar och vikariestoppet ett stort problem. På morgonmötena kommer den ständiga frågan 
upp: Finns det personal? Kan vi ta in någon vikarie? Detta är också något som kommer upp 
på fikarasterna i lunchrummet. För övrigt upplevdes det inte vara någon idé att prata om 
sådant som de inte kan påverka. De talar mest om ekonomi och budget när problem uppstår 
och då uttalas missnöjet. En förskolelärare i Ale uttryckte sig så här: 
 
”Varför har man planeringsmöten om vi ändå inte kan planera verksamheten?” 
 
På frågan om personalen upplever att organisationen är decentraliserad fick vi först förklara 
vad detta var, för alla utom en förskolelärare i Ale. I Ale svarade personalen ”nej” eller att 
medinflytandet minskat. Förr var de mer delaktiga vid utplaceringen av barnen. De tyckte 
dock att de får vara med och påverka lekmaterial, utbildning och investeringar. De är också 
delaktiga vid nyanställningar, vilket uppskattas. I Lerum svarade personalen ”ja”, men syftade 
på mindre beslut, som exempelvis inköp av servetter och ljus till en fest. En av de anställda sa 
att de är delaktiga i målen. Hon tillade att sedan målen blivit gemensamma med skolans, 
kändes det som om cheferna samordnar dem och att de sedan får tycka till om dem. Generellt 
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sett tyckte personalen i Lerum dock att de fått ökad möjlighet att påverka de senare åren. När 
det gällde budgeten, ansåg ingen i de båda kommunerna att de är delaktiga. På frågan om 
personalen kände att de har tillräckliga ekonomiska kunskaper, svarade alla att utefter 
arbetsförhållandena i dag, så har de det. Ett par förskolelärare i Ale uttryckte att de skulle vilja 
lära sig mer om ekonomi, om de fick vara med och påverka mer. I dialogen med den närmaste 
chefen uppfattade alla att de får gehör för sina åsikter och idéer, även om dessa inte alltid går 
att genomdriva. Med chefer på högre nivå finns ingen kommunikation. En del tyckte inte 
heller att det är nödvändigt, men andra efterlyste det. En förskolelärare påpekade: 
 
”Vet dom högre upp vad dom får för pengarna? Dom förlitar sig på att allt rullar på, oavsett 
vad de beslutar. Då kan det bli glapp mellan deras beslut och verkligheten.”   
 
Det har hänt att cheferna högre upp har ”visat upp sig” på förskolorna, men bara för att se hur 
de har det i sina lokaler. Vid några tillfällen har personalen i Ale märkt att det de påpekat har 
nått högre upp och beaktats, då cheferna tagit beslut. Vid två tillfällen påpekade de att de var 
tvungna att få extrapersonal, eftersom barngrupperna annars blev för kaotiska, vilket 
områdeschefen då tog beslut om. Vilken information som når de högre cheferna ansågs i båda 
kommunerna bero på vad förskolecheferna tycker är viktigt att föra vidare. I Lerum ansåg de 
att de har ett gott gehör hos sin chef, men numera har hon så mycket att göra, att detta har 
minskat något. De trodde att de hade påverkat något, som beslutats högre upp i organisati-
onen, men kunde inte ge något exempel. I Ale framhölls också att det inte alltid beror på 
chefen om de får gehör för sina påpekanden. Exempelvis hör lekplatserna till parkför-
valtningen, med vilken kontakten varit trög. 
 
Kommunens ekonomi bedömdes av samtliga som kärv och de antog att det är likadant i andra 
kommuner. Uppfattningen bygger de på vad de hört av bekanta, fått veta på möten med 
chefen, läst i tidningarna och vad de sett att kommunen satsat på. I Ale uttrycktes att 
ekonomin är ”åt hellskotta” och de undrade hur de tänker högre upp i organisationen.  
 
”Jag förstår inte hur dom tänker. Det går aldrig ihop. Om vi inte får några vikarier, så blir 
personalen sjuk och allt blir sämre. Men även om alla hade varit friska, så hade det ändå inte 
gått ihop. Dom måste ju försöka få fram pengar.”  
 
Personalen uttryckte att förr var Ale en bra kommun och ett föredöme, men att detta nu 
ändrats. Förr handlade det om att bedriva verksamhet, nu bara om att klara dagen. Fokus har 
gått från pedagogik till hur stora barngrupperna kan vara. Det påpekades att skatten nu höjs 
(år 2005) och att det byggs nya hus, men ingen satsning görs på barnomsorgen. 
 
”Kommunen vill ha in unga familjer, som betalar mycket skatt och de chansar när det gäller 
barnomsorgen. Lokalerna är slitna och man håller ett minimum av underhåll. Det ger 
punktinsatser och akuta behov.”  
 
I Lerum uttryckte de mer försiktigt att kommunens ekonomi nog inte är så bra, utan att den 
nog är som på de flesta andra håll. Antalet barn i grupperna har ökat och enligt ledningen 
beror detta på inflyttningar och på att mer barn föds. Personalen drog dock slutsatsen att 
ökningen beror på ekonomin. Annars, sa de, skulle väl barnomsorgen byggas ut i den takt som 
behövs. De pekade också på att kommunen inte tycks ha någon framförhållning.  
 
”De har nog säkert bra med pengar. Lite mer kunde gå till skola, vård och omsorg. Jag säger 
bara det: Bygg inte om torget en gång till!” 
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På frågan om hur arbetsförhållandena upplevs och hur de har förändrats, svarade alla att det 
har blivit tuffare. De hänvisade till de stora barngrupperna och problemen vid personal-
frånvaro. Pedagogiken har blivit lidande och personalen hinner inte alltid ”se” alla barn, så 
som de skulle vilja. I Ale upplevdes pressen tydligare än i Lerum. Besparingarna har inneburit 
fler arbetsuppgifter och krav på nya pedagogiska inriktningar, vilket ökat pressen ytterligare. 
Exempelvis gör avdelningspersonalen i Ale frukost åt barnen själva, medan kokerskan gör 
detta i Lerum. En förskolelärare på en småbarnsavdelning uttryckte det så här: 
 
”Förr var barnen här för att föräldrarna arbetade. Nu har vi fått ta över en stor del av 
föräldraansvaret och skall uppfostra barnen. Vi har marknadsfört oss för bra. Alla föräldrar 
vet vad som skall vara i en sockerkaka, men ingen orkar baka den. Förr var barngrupperna 
mindre och sista barnet gick hem tjugo över två. Nu har vi full grupp till halv fem.” 
 
Pedagogiken upplevdes komma i skymundan, inte bara av ekonomiska skäl, utan också för att 
personalen inte hinner och inte orkar. Besparingarna påverkar arbetsglädjen, eftersom de 
aldrig tycks upphöra. Det uttrycktes att det bara kommer negativa besked. De dagar som all 
personal är närvarande, på en av förskolorna i Ale under en termin, ”kan räknas på en hand”. 
Långtidssjukskrivningar tar energi och skapar oro. Två av de tre förskolorna i Ale, som vi 
intervjuade personal från, har drabbats av många långtidssjukskrivningar. Personalomsätt-
ningen har också ökat. På en förskola i Ale har tolv, av sjutton anställda, slutat de senaste tre 
åren. Enligt personalen beror sjukskrivningarna till stor del på den höga arbetsbelastningen.  
 
Kokerskorna i de båda kommunerna upplevde båda att de har att göra hela tiden och att allt 
”går i ett”, men de upplevde inte någon egentlig stress. Dock kan en oro anas inför framtiden. 
Kokerskan i Lerum hade hört att tjänsten som kokerska på en annan förskola, inte skall 
tillsättas när kokerskan där går i pension. Detta ansågs kunna vara ett tecken på att ledningen 
vill ta bort kokerskorna och låta hämta maten från ett centralkök istället. Lerums kommun 
skall göra besparingar kommande år, men än så länge har inte personalen märkt någon större 
skillnad. De har redan stora barngrupper och de menade att varje år så lovas det att de skall få 
ett barn mindre. Lagom till jul brukar de sedan få veta att det ändå blir ett barn extra, på grund 
av att det står alltför många barn i kö. I Ale finns en mer dyster syn på framtiden. Där talas det 
om att ha mindre personalstyrka, i lika stora grupper och personalen är orolig för detta. De 
uppfattade den rådande pressade arbetssituationen som ohållbar i längden.  
 
I Ale finns en stolthet över att de lyckas genomföra en god verksamhet trots den rådande 
situationen. De har nöjda föräldrar och glada barn, som de uttryckte det. Dessutom försöker 
alla att hjälpas åt. Det finns en vilja att genomföra traditioner, som luciafirande, fast ordinarie 
personal är sjuk. De ansåg att de är bra på att organisera dagen och ställa upp för varandra. I 
Lerum upplevdes att gemenskapen är bra och att de har roligt ihop på förskolan. Förr har var 
avdelning skött sitt, men nu finns en öppenhet och de hjälper varandra. Närheten till skogen 
och möjligheterna detta ger, är också ett plus. Det som upplevdes som mindre bra i Ale är 
bristen på personal vilket gör att de får flytta runt barnen mellan avdelningarna. Vikarie-
bristen kom åter upp. Dessutom saknas en gemensam policy på en förskola, där avdelning-
arna arbetar olika. I Lerum togs de stora barngrupperna upp som det mest negativa, jämte att 
de upplevde lokalerna som för små. De tyckte även att chefskontakten försämrats, eftersom 
chefen efter omorganisationen inte längre finns dagligen i huset. Visserligen går det alltid att 
få tag på henne per telefon, men en önskan uttrycktes om mer direkt kontakt.  
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Pedagogiken har kommit i skymundan till förmån för ekonomin. Ändå visar personalen 
stolthet över att de åstadkommer så kvalitativ barnomsorg som de gör, med de medel de har. 
En förskolelärare uttryckte det så här: 
 
”Man ser ju till barnens bästa. Det lever politikerna på. De vet att vi tar det ansvaret. Man 
skall vara så himla duktig hela tiden, trots en orimlig arbetsuppgift och arbetsbörda. Det 
beror väl på att vi är kvinnor.” 
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7 Analys 

7.1 Ett tolkande perspektiv 
Ett tolkande perspektiv avseende hur personalen uppfattar budgeten i sin vardag ger en helt 
annan innebörd åt budgeten än vad lexikon och läroböcker gör. För personalen är budget 
”pengar” rätt och slätt, eller snarare avsaknaden av pengar. Det är också det som kommuni-
ceras avseende budgeten. I personalens verklighet har kommunerna begränsade eller rent av 
mycket små ekonomiska möjligheter. De läser om besparingar i tidningarna och hör om dem 
på arbetet. Budskapet är tydligt – det finns inga pengar och det måste sparas. Det är därför 
inte särskilt konstigt att alla är eniga om att budget är det samma som pengar. De som har 
arbetat i andra kommuner uppvisade en något vidare syn på budgeten och dess effekter. Den 
förskolelärare som tidigare arbetat i Halmstad upplevde att där hade det varit tuffare, men de 
hade varit mer delaktiga. De hade kunnat diskutera budgeten och påverka mer. Detta saknar 
hon idag. Ett par andra som arbetat utanför barnomsorgen tog med sina erfarenheter och syn-
sätt på budgeten därifrån. De allra flesta har dock arbetat kommunalt i många år och anammat 
sitt synsätt därifrån. Det är tydligt att synsättet och reglerna runt budgeten befästs och förmed-
las av chefen och kollegorna. Förskolechefernas syn på budgeten följer i princip den under-
ställda personalens, men de har en annan, djupare och bredare förståelse för den, vilket är 
naturligt. Deras syn på budgeten hänger också mycket samman med hur de själva lyckas klara 
de ekonomiska kraven. I Lerum uttryckte förskolechefen inte så många personliga åsikter om 
budgeten, förutom hur viktigt hon anser det är att inte dras med underskott. Hon har överskott 
i verksamheten och tycker därför att det finns ett gott handlingsutrymme. I Ale är det tvärt 
om. Vi uppfattade en känsla av hopplöshet på en av enheterna, som drabbats av mycket sjuk-
frånvaro. Där blir därför innebörden av budgeten snarare en börda än en möjlighet. Följden 
blir att de ser budgeten som ”för lite pengar”, ”en bromskloss” eller rent av ”ett skällsord”.  
 
Pengar tar stor plats i verksamheten och personalen anser också att det är mycket viktigt att 
hålla budgeten. Den har ett starkt erkännande och en hög legitimitet. Detta trots att de 
anställda genom sin utbildning knappast fokuserar på budget och pengar, utan på pedagogik 
och mänskliga värden. Deras perspektiv är inte ekonomiskt, utan snarare humanistiskt och 
därför får också budgeten en annan innebörd än vad den skulle ha för en ekonom. Pengar – 
och alltså budget – ställs ofta i opposition till den verksamhet de vill bedriva och det framgår 
att de har en tudelad syn på detta. Budget är viktigt och den är en förutsättning för deras 
arbete. Det är uppenbart att de har blivit upplysta om detta ett otal gånger av sina chefer. 
Chefens syn på budgeten påverkar på så sätt de anställdas syn på den samma. I Lerum ser 
chefen budgeten som en förutsättning för att verksamheten skall finnas och personalen har 
accepterat budgetens starka ställning på ett annat sätt än vad de har i Ale. Där påpekas istället 
att när det gäller människor, så måste de komma i första hand. Detta är en syn som finns mer 
generellt i Ale och som kan härledas tillbaka till Ale kommuns historia (bilaga 4). Ale 
kommun har skapat sig en identitet som en framåt kommun med hög kvalitet i sitt service-
utbud. Siverbo och Brorström (2000) påpekar i sin undersökning av Ale, (bilaga 4) att krav 
som på allvar försämrar vård, omsorg och skola inte är möjliga att ställa i Ale. De passar helt 
enkelt inte in i organisationsmedlemmarnas sätt att tänka och fungera. Tyvärr är det så att det 
de varit stolta över, idag inte tycks gå att uppnå på samma sätt. Detta mötte vi i de anställdas 
och chefernas frustration. I jämförelse med Lerum, så har de inte större barngrupper eller 
sämre pedagogik. I Ale anser en förskolechef att tjugotvå barn i äldregrupperna en stund 
under dagen är en maximal gräns. I Lerum uttryckte förskolechefen att det alltid finns en 
önskan om mindre barngrupper, men att detta bara skulle leda till mindre personaltäthet. 
Personalen i Lerum påpekade att grupperna är stora och att detta är ett problem, men de är 
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mer måttfulla i sin kritik än kollegorna i Ale. Förskolechefen i Ale, delar sin personals syn. 
Hon talade om gränsen för pedagogiken, medan förskolechefen i Lerum syftade på budgetens 
gräns. Lerums kommuns prioriterade mål är kvalitetssäkring, valfrihet och konkurrensut-
sättning, vilket ligger i linje med det politiska styret. Samhällsbyggnad och infrastruktur 
prioriteras. När det gäller barnomsorgen prioriteras individuell valfrihet och det satsas därför 
på utbyggnad av alternativ förskoleverksamhet. Barnomsorgen utsätts alltså för konkurrens. 
Därför är det viktigt för förskolecheferna att visa att barnomsorgen fungerar bra och vi 
uppfattade också den förskolechef, som vi intervjuade i Lerum som mycket politiskt korrekt i 
sina uttalanden. I och med sin ställning kommer hon också i kontakt med de politiska målen 
och kraven på ett annat sätt än den övriga personalen. I Lerum märks ingen större oro, som 
kan visa på att någon förändring är på gång. I Ale däremot fick vi uppfattningen att flera 
enheter anser sig ha nått gränsen för vad de klarar av, både vad gäller ekonomin och 
arbetsbördan. Det uttrycktes också att de har påpekat för ledningen att de är tvungna att ta in 
vikarier, annars fungerar inte verksamheten. Flera av de anställda sa att det är så de känner 
det. När budgeten påverkar verksamheten alltför mycket negativt, mister den i legitimitet. 
Något som tyder på förändring i Ale är också att kommunalskatten höjs (bilaga 1). 
 
Sociala system skapas genom handlingar, som till stor del bärs fram av språket. Det har visat 
sig att verklighet i mycket skapas genom små berättelser och anekdoter, snarare än så kallad 
fakta (Johansson, 1995). Vi uppfattade också att information framförallt utbyts genom direkt 
kontakt, på möten och i det vardagliga arbetet. Skriftliga budgetrapporter är inget som den 
underställda personalen tar del av. Utfall förmedlas ofta i termer som att ”man ligger bra till” 
eller att budgeten har överskridits. Språket mellan personalen och förskolecheferna är alltså 
ett annat än det som cheferna möter i kommunikationen med sina överordnade. På så sätt 
lever också förskolecheferna i två verkligheter. De blir nyckelfigurer, som både är delaktig i 
och skapar verklighet, på både lokal nivå och högre upp i organisationen. På så sätt har de två 
roller.  

7.2 Organisation 

7.2.1 Decentralisering och mål 
I tidigare analys gjordes ett konstaterande att barnomsorgen i Ale och Lerum inte är särskilt 
decentraliserad, om med detta menas intäkts- och kostnadsansvar, samt delegerat beslutsfat-
tande. En viktig aspekt avseende decentralisering är att det måste råda överensstämmelse med 
hur ledningen säger sig vilja styra och hur den faktiskt styr. I Lerum ansågs omorganisa-
tionen år 2002 bero på att politikerna vill ha en mer decentraliserad organisation. Frågan är 
hur väl de lyckats med detta när personalen inte ens vet vad decentralisering står för. Decent-
ralisering är dock något som upplevs (Brorström och Solli, 1997) och i Lerum upplever för-
skolechefen decentralisering, medan förskolecheferna i Ale inte gör det. Personalen ute på 
avdelningarna kände inte till begreppet decentralisering. De anser dock att deras chefer 
lyssnar till deras åsikter och att de har ett visst inflytande. För att lyckas med decentralisering 
och delegerat ansvar krävs en bra intern kommunikation (Jönsson, 1988) och på enhetsnivå 
upplevdes kommunikationen runt budgeten av de flesta som tillräcklig. Kommunikationen 
uppåt i organisationen är dock obefintlig och personalen kan inte påverka några större beslut. 
I Lerum har de ett större formellt ansvar och mer pengar att förfoga över, än personalen i Ale. 
I båda kommunerna får de dock vara med och bestämma över avdelningarnas och vissa delar 
av enhetens pengar och de flesta tycker att det räcker med detta. Det kan bero på att perso-
nalen i huvudsak arbetar med andra, pedagogiska mål och att ekonomin på så sätt blir en 
bisak. Likväl har ekonomin fått stort utrymme eftersom verksamheten är helt avhängig av 
den. Personalen har på så sätt tvingats att även se ekonomiskt på verksamheten, samtidigt som 
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de inte kan påverka ekonomin särskilt mycket. Budgeten kan ses som ett ekonomiskt mål och 
det är allvarligt när personalen känner att de inte kan påverka ett så viktigt mål, som skapar 
förutsättning för hela verksamheten. För att de anställda skall motiveras genom målen, krävs 
att de sluter upp kring dem. (Jacobsen och Thorsvik, 2002) När det gäller verksamhetens 
pedagogiska mål, så diskuteras dessa mer och här känner personalen större delaktighet och ett 
engagemang i båda kommunerna. När de ekonomiska målen konkurrerar med de pedago-
giska, så blir det svårt att acceptera budgeten. Trots svårigheterna att uppnå de pedagogiska 
målen, på grund av åtstramningarna i ekonomin är personalen nöjd med sin verksamhet. De är 
stolta över att de trots allt lyckas åstadkomma en så kvalitativ barnomsorg som de gör. 
Förskolechefen i Lerum utryckte att hon är nöjd med sin situation och de ekonomiska målen, 
men i Ale anses de ekonomiska ramarna alltför knappa i förhållande till målen. Jacobsen och 
Thorsvik (2002) menar att det är viktigt att anpassa målen till individerna och grupperna, för 
att de skall vara motiverande. Mål måste vara klart formulerade och utgöra en realistisk 
utmaning för personalen. Hänsyn måste tas till förhållanden i arbetsmiljön. Ale kommun har 
förutsatt sig att hålla en hög servicegrad i barnomsorgen. Detta tillsammans med införandet av 
maxtaxan och kravet på korta kötider, som gäller för alla kommuner, har gjort att de fått svårt 
att nå upp till sina ekonomiska mål. Verksamhetsmålen upplevs inte vara anpassade till 
ekonomin. Även Lerum vill ha hög servicenivå, men deras största problem, enligt förskole-
chefen, är inte ekonomin utan att klara kötiderna. Personalen i Lerum tolkade dock att till-
räcklig utbyggnad av barnomsorgen inte har skett på grund av dålig ekonomi. De stora 
inflyttningarna av barnfamiljer har gjort att cirka tio nya avdelningar öppnats de senaste åren, 
men redan nu finns ett behov av lika många avdelningar till.  
 
I båda kommunerna är förskolorna utformade som resultatenheter, som konkurrerar med 
varandra om resurserna. I Lerum är det uttalat att ökad decentralisering är önskvärt och 
begrepp som medbestämmande har hög legitimitet. Det har dock varnats för att decentrali-
sering kan vara en hård styrning, med mjuka metoder (Metallarbetarförbundet, 1982). Detta 
ses i båda kommunerna. Det finns inte någon större möjlighet att påverka budgeten, utan de 
blir tilldelade sina pengar. De kan inte styra över lagd budget, men har ändå ansvar för att den 
hålls. Decentralisering och delegerat ansvar kan lätt leda till suboptimering (Jacobsen och 
Thorsvik, 2002). Ett exempel på detta är den avdelning i Ale som söker medel till lekmaterial 
ur olika fonder. De behöll denna kunskap för sig själva, så länge som möjligt. Avdelningarna 
konkurrerar i detta fall med varandra om dessa medel. Lekmaterial ses dock inte som den 
viktigaste resursen, utan om det skall sparas, så skall det i så fall vara på material, inte på 
sådant som kan påverka barnens välbefinnande, ansåg de. I Lerum finns exempel på att de har 
hjälpt andra förskolor ekonomiskt inom enheten och i Ale gick förskolecheferna vid ett 
tillfälle samman och fördelade resurserna ”rättvist”. Det tycks därför inte finnas några större 
problem med suboptimering. En av anledningarna till detta är att personalen starkt månar om 
barnens bästa och deras behov. Det spelar ingen roll om det är ”mina” eller ”dina” barn.  

7.2.2 Behov och motivation 
McClelland (1961, 1990) hävdar att människor handlar utifrån tre grundläggande behov och 
att dessa inte är rangordnade, utan existerar oberoende av varandra. Ett av dem är behovet av 
makt och detta uppnås genom påverkan i arbetet. När det gäller personalen på avdelningarna 
upplevs detta behov i högre grad tillfredsställt i Lerum än i Ale. I Ale är problemet framförallt 
relaterat till sjukskriven personal och avsaknaden av vikarier. Förskolecheferna i Ale är 
mycket medvetna om att de inte har några större möjligheter att påverka viktiga aspekter, som 
de ekonomiska målen. Vi uppfattade en känsla av maktlöshet, framförallt på den enhet som 
har hög sjukfrånvaro. Möjligheten att anta utmaningar och klara olika prestationer upplevs 
bero på faktorer som de ofta inte kan påverka. I Lerum upplever förskolechefen däremot att 
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hon kan vara med och påverka ekonomin, vilket i hög grad hänger samman med en låg 
sjukfrånvaro och vidare ekonomiska ramar. Där råder de också över eventuella överskott i 
budgeten och har en buffert inför kommande år. Det andra behovet, som McClelland tar upp 
är samhörighet, vilket uppfylls genom att alla känner att de ställer upp för varandra och att de 
tillhör gruppen. Det gemensamma ansvaret för avdelningsbudgetarna stärker också detta. Det 
tredje behovet är prestation, det vill säga möjligheten att klara olika uppgifter. I Ale är de 
stolta över att de har klarat att åstadkomma en sådan kvalitativ barnomsorg som de har gjort, 
trots knappa resurser. I Lerum ansåg de också att pedagogiken har klarats bra, men det 
påpekades att det skulle ha varit mycket bättre med färre barn i grupperna.  
 
Ett annat sätt att motivera personalen till ökad prestation är incitamentsystem (Jacobsen och 
Thorsvik, 2002). I Lerum ansvarar förskolecheferna fullt ut för budgetavvikelser. Lyckas de 
underskrida budgeten, belönas de genom att de får behålla överskottet. Detta motiverar till 
sparande. På den enhet vi undersökte, påpekade chefen också att huruvida de har över- eller 
underskott i verksamheten påverkar mycket hur situationen upplevs. I Ale får de inte behålla 
överskott och oftast behöver de heller inte dras med underskott. Troligtvis beror detta på att 
ekonomin är så ansträngd, att det finns andra ”hål” att stoppa pengarna i om det blir ett 
överskott. Här finns alltså ingen motivation till att underskrida budgeten. Istället kan det 
befaras att de nästa år i så fall får mindre pengar att röra sig med. 

7.2.3 Motivations- och hygienfaktorer 
Herzberg et al (1959, 1993) pekar på olika omständigheter, motivations- och hygienfaktorer, 
som påverkar anställdas tillfredsställelse och vantrivsel. Motivationsfaktorer främjar tillfreds-
ställelse, medan hygienfaktorer är förhållanden som kan leda till missnöje. Prestation är en av 
de motivationsfaktorer, som han nämner. Personalen är nöjd med sin prestation, på så sätt att 
de åstadkommer mycket för lite pengar. Det finns en vilja att prestera högre kvalitet i arbetet, 
men resurserna sätter gränsen för detta. Ett erkännande för väl utfört arbete ser vi i Lerum, 
där de får behålla budgetöverskottet, vilket de inte får i Ale. Detta ger också personalen 
möjlighet att se sambanden mellan prestation och resultat. När det gäller arbetsuppgifterna 
upplevs arbetssituationen som ganska bra i Lerum. I Ale däremot anses situationen vara mer 
problemfylld. Nya arbetsuppgifter tillkommer hela tiden, på grund av besparingar och ökade 
pedagogiska krav. Trots det upplevde vi ett stort engagemang hos personalen, när de talade 
om barnen och verksamheten. Arbetsuppgifterna i sig tycks ligga dem varmt om hjärtat. Den 
nackdel som påtalades i båda kommunerna är de stora barngrupperna. Angående ansvar för 
och kontroll över den egna arbetssituationen finns en mycket större osäkerhet i Ale. Där har 
de mindre kontroll eftersom det oftast fattas personal. De är styrda av politiska beslut som de 
inte har kontroll över. Möjligheterna till befordran är nog lika stor som i andra organisationer, 
men detta har inte undersökt eftersom studiens fokus inte ligger på detta. Dock står det klart 
att en av förskolecheferna i Ale ser mycket mörkt på utvecklingen för barnomsorgen och 
därför också på sin egen. Tillfällen till utveckling finns och medel avsätts för utbildning. 
Resurserna för utbildning är högre i Lerum än i Ale och personalen där styr i högre grad över 
dessa. I Ale påpekade personalen att när de till exempel går på utbildning och lär sig ny 
pedagogik, så saknas ofta medel för att kunna använda denna i verksamheten.  
 
Herzberg et al (1959, 1993) menar att hygienfaktorerna kan leda till otillfredsställelse. När det 
gäller organisationernas politik förstår personalen inte alltid hur ledningen i kommunen 
tänker. I Lerum ifrågasattes varför det dras in på skola, vård och omsorg, medan mycket 
pengar läggs på annat, som exempelvis att ständigt bygga om torget. I Ale ifrågasattes politi-
kernas resonemang. Om de inte får ta in vikarier och är underbemannade hela tiden, leder det 
bara till ännu mer sjukskrivningar. Arbetsledningen har vi inte gått in på i studien. Angående 
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de mellanmänskliga relationerna saknas kommunikation med högre chefer, som förvaltnings-
chefer och områdeschefer. Dialogen mellan förskolechefer och skolans rektorer har däremot 
blivit bättre. På enheterna är det olika hur väl samarbete och kommunikation fungerar mellan 
avdelningarna. När det gäller hur förhållandet kring arbetet är utformat är synen olika. I Ale 
har de en tyngre arbetsbörda än i Lerum, då de exempelvis också får sköta frukosten där. 
Lönen är låg inom barnomsorgen. Framförallt med tanke på vilken utbildning det krävs för att 
bli förskolelärare. Statusen är inte heller speciellt hög. Anställningstryggheten ser olika ut från 
kommun till kommun, men i de undersökta kommunerna är det inget problem med jobb. 
Istället upplevdes det som svårt att få tag på vikarier och utbildad personal. Hur arbetsför-
hållandena påverkar privatlivet ser olika ut. Är arbetssituation krävande så påverkas själv-
klart privatlivet. Dessutom påverkar också privatlivet arbetet, på motsvarande sätt. Förskole-
cheferna i Ale, som i högre grad har sett dessa effekter i form av sjukskrivningar, uttryckte att 
det i den hårda arbetsbelastning som råder, inte finns möjlighet att ta den hänsyn till privata 
situationer, på det sätt de önskar.   
 
Av detta kan slutsatserna dras att motivationsfaktorerna är bättre i Lerum, vilket också leder 
till en större arbetstillfredsställelse. Detta resultat framkom även i intervjuerna. I Ale däremot 
känner personalen en mindre arbetstillfredsställelse och är därför mindre motiverande. Även 
detta framkom av intervjuerna och den största anledning är att Ale kommun har en större 
ekonomisk ”kris” än Lerums kommun. När det gäller hygienfaktorerna så påverkar dessa 
graden av vantrivsel i arbetet och även här ligger Ale något sämre till än Lerum. Herzberg et 
al (1959, 1993) visar ett samband mellan arbetstillfredsställelse och god hälsa. I Ale finns 
stora problem med långtidssjukskrivningar, vilket inte finns i Lerum. Ett annat samband som 
Herzberg pekar på är det mellan motivationspotential och personalomsättning. I Ale finns 
problem med stor personalomsättning, i alla fall på vissa avdelningar.  

7.2.4 Kommunikation och lärande 
Det är inte bara för att skapa delaktighet och motivation som personalen bör vara med och 
bestämma över sin arbetssituation. De har också en kunskap om verksamheten, som de över-
ordnade saknar. Vilka som deltar i beslutsprocessen påverkar vilken information som dras in i 
den och hur den tolkas. (Jacobsen och Thorsvik, 2002) Exempelvis hade politikerna uppfatt-
ningen att två barn till arbetslösa eller föräldralediga, som bara skall vistas i förskolan tre 
timmar per dag, kan dela på en plats. Detta visade sig inte fungera i verkligheten. Här finns en 
tydlig brist i kommunikationen mellan den beslutande ledningen och personalen i verksam-
heten. Det uttrycktes av en förskolechef i Ale att områdescheferna har ”olika stil i budget”. Vi 
fick uppfattningen att budgeten arbetas fram på samma sätt i Ales olika områden, men att 
kommunikationen kring den och verksamhetens mål kan vara olika. Ledningens syn på 
kunskapen om de lokala förhållandena avgör vilken information som går uppåt i organisa-
tionen. När resurserna är knappa och en organisation upplever en ekonomisk kris, så centrali-
seras ofta beslutsfattandet (Rombach, 1986). Då förloras en stor del av den lokala kunskapen. 
Personalen i de båda kommunerna är eniga om att sjukfrånvaron är den stora osäkerhets-
faktorn, som påverkar verksamheten mycket. Samtidigt kan den utbredda acceptans för 
besparingar, som finns inom barnomsorgen, göra att de anställda i Ale inte påtalar viktiga 
brister i tid eller med den kraft som kanske behövs. Informationskanalerna går via chefen, 
som i sin tur har en chef som tolkar och filtrerar informationen. Därför är det än mer viktigt 
att vid ekonomiska kriser skapa väl fungerande kommunikationskanaler, samt uppmuntra och 
motivera personalen att komma med synpunkter. I Lerum har förskolechefen fått mer att göra 
och därför finns hon inte alltid på plats. Detta gör att personalens dagliga kommunikation med 
sin chef minskar, vilket i sin tur minskar informationsflödet.  
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7.3 Budget 
Verklighetens syn på budget hos personalen ligger förmodligen långt ifrån de intentioner som 
ledningen har med den. I Lerum är det tydligt att ledningen vill se ett ökat engagemang hos 
personalen. Bland annat har de utsett ”budgetansvariga” på var avdelning. För en ekonom 
låter det som en person som är ansvarig för en ekonomisk plan och att den följs. För per-
sonalen innebär det att de ”pratar ihop sig” på respektive avdelning om vad de vill göra med 
pengarna som de får till sitt förfogande. Även här avspeglas skillnaderna i de olika verklig-
heter som personerna lever i. Inom barnomsorgen finns mest kvinnor, som föredrar samarbete 
framför maktspråk. En anställd uttryckte att det är stor skillnad mellan personalen på 
förskolorna och skolorna.  
 
”De står upp och säger hur det skall vara. Vi sitter på golvet och säger ”vad tycker du?” 
 
Idealt sätt skall, enligt det tolkande synsättet, budgeten användas för att stödja dialog och leda 
till kompromisser. Lärandet ses som en viktig del i detta. (Macintosh, 1996) Kompromisser är 
också idealt enligt Wildavskys (1975) budgetteori. Han påpekar att det bör finnas en balans 
mellan förkämpar och väktare och han ser dem som stående i opposition gentemot varandra. I 
den miljö som har skapats inom barnomsorg, föredras samarbete framför maktspråk. Det gör 
inte Wildavskys teori irrelevant, utan visar bara att rollerna är betydligt nedtonade inom barn-
omsorgen, på lokal nivå. Personalen är fortfarande förkämpar, men aktörerna drivs inte lika 
mycket av egenintresset, utan ser framförallt till barnens bästa. Dock har personalen svårt att 
påverka större beslut och det råder inte balans mellan förkämpar och väktare. Inkomsterna 
bestäms över deras huvuden. Därför anser personalen att det inte finns särskilt mycket att 
diskutera och komma fram till, när det gäller budgeten. Dessutom tar kommunikation tid och 
tid är pengar. Förskolecheferna intar rollerna av väktare, nedåt mot sin personal, och 
förkämpar uppåt, gentemot sina chefer. De har större möjlighet att påverka än den övriga 
personalen. Förskolechefen i Lerum agerar också hamstrare.  
 
Brorström och Solli (1997) skriver i sin rapport När intäkten kom, att intäktsfokusering ger 
ökad produktivitet och kostnadsmedvetenheten. I båda kommunerna har produktiviteten ökat.  
Det är mycket större barngrupper idag och mindre personaltäthet. Kommunerna skapar mer 
barnomsorg för mindre eller samma summa pengar, men detta innebär också att personalens 
arbetsbörda ökar markant. Denna aspekt tas inte hänsyn till i Brorström och Sollis studie. Den 
ökade arbetsbelastningen har påverkat synen på budgeten negativt, framförallt i Ale. 
Kostnadsmedvetenheten i de båda kommunerna är hög, men kostnadskännedomen är inte lika 
utbredd. Den underställda personalen har inte någon direkt insyn i budgeten, förutom när det 
gäller de mindre summor som de får förfoga över, avseende lekmaterial. De negativa effek-
terna som befaras i Brorström och Sollis (1997) studie är efterfrågebehovet och osmidigheten. 
Det finns i Lerum ingen oro för att efterfrågebehovet skall minska, eftersom barnantalet de 
senaste åren har ökat på grund av inflyttning och denna trend tycks hålla i sig. I Ale ser de 
tvärt om med oro på den ökade inflyttningen av barnfamiljer och befarar att resurserna inte 
skall räcka till. Synen på konsekvenserna av efterfrågebehovet styrs av hur enheterna och 
deras resurser skulle komma att påverkas. Att beräkna intäkterna efter en schablon eller på ett 
snarlikt sätt, kan i vissa fall upplevas osmidigt, eftersom förhållanden på olika enheter kan se 
olika ut. Drabbas en enhet av mycket sjukfrånvaro, så slår detta mycket hårt och de får svårt 
att hålla sin budget. En annan negativ effekt som befaras, med intäktsfokus, är att den 
ekonomiska medvetenheten skulle gå så långt att det blev på bekostnad av annat viktigare. 
Detta har setts framförallt i Ale, där ”pengarna styr allt”. (Brorström och Solli, 1997) 
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8 Slutdiskussion 

8.1 Slutsatser 
Sammanfattningsvis betyder budgeten för de anställda på lokal nivå inom barnomsorgen 
”pengar” och deras syn på den hänger starkt samman med deras mer humanistiska syn, där 
människan står i fokus. Pengar står i opposition till kvaliteten i verksamheten och styr, enligt 
personalen, alltför mycket. Budgeten tar alltså stor plats i deras vardag och ofta på ett negativt 
sätt. Synen på budgeten påverkas också till stor del av kommunens och förskolans ekono-
miska situation. På de förskolor som klarar att leva upp till sina ekonomiska åtaganden är all 
personal mer positivt inställd. Förskolechefens och personalens syn på budgeten överens-
stämmer med varandra, på de enskilda förskolorna. Detta kan vara en tillfällighet, men vi drar 
den slutsatsen att personalen till viss del anammar chefens syn. Var förskola skapar sin egen 
verklighet. Väsentligt är också att en ansträngd ekonomisk situation kan upplevas olika. 
Barngruppernas storlek och personaltätheten var jämförbara i kommunerna, men i Ale 
uppfattades situationen som långt mer bekymmersam än vad den gjorde i Lerum. Förskole-
cheferna har ett resultatansvar, för en budget som de själva inte kan påverka särskilt mycket. 
Deras arbete påverkas i mycket hög grad av budgeten. Det syns också på deras starka sätt att 
uttrycka sig om budgeten. De uttryckte sig både mer positivt och mer negativt än personalen. 
I Lerum ses budgeten som ett stöd i arbetet och i Ale förekom ord som ”bromskloss” och 
”skällsord”. 
 
Den underställda personalen är inte särskilt involverad i budgetprocessen. Ekonomin ligger 
inte dem varmt om hjärtat och kanske hör detta till yrkets natur. Dessutom finns det varken tid 
eller ork att engagera sig i något utöver de arbetsuppgifter de redan har. Detta märks 
framförallt i Ale. Några uttryckte att budgeten skulle kunna vara intressant, men under 
rådande ansträngda ekonomiska förhållanden, finns inte möjlighet att påverka särskilt mycket. 
I verkligheten är kommunerna inte särskilt decentraliserade, i den bemärkelsen att personalen 
inte är delaktig i viktiga ekonomiska beslut, som rör deras arbete. Men delaktighet är också 
subjektivt. Decentralisering är något som upplevs. Många nöjer sig med att få vara med och 
bestämma om sin utbildning, investeringar och vilket lekmaterial som skall köpas in, särskilt 
de som bara har arbetat inom barnomsorgen. Något annat sätt att arbeta har de ingen 
erfarenhet av och saknar det därför inte. Hur de ser på delaktighet hänger i stor grad samman 
med vilka erfarenheter de har av det. Decentralisering har en hög legitimitet och framförallt i 
mötet med förskolechefen i Lerum påtalades det hur viktigt det är att personalen får vara med 
och bestämma. Detta är också något som påpekas i många teorier. Personalen i Lerum sa 
spontant att de upplevde medbestämmande, men när de tänkte efter, så kunde de inte påverka 
några större beslut. De hade alltså lyckats skapa en anda av medbestämmande, snarare än 
verklig decentralisering.   
 
De knappa resurserna gör att många av de teorier som annars är tillämpliga på organisationer, 
här förlorar sin relevans. De tar inte hänsyn till omständigheter av ekonomisk kris. Organisa-
tioner i ekonomisk kris når en gräns för när sparande kan öka effektiviteten. Brorström och 
Solli (1997) påpekar att kommunala organisationer har blivit effektivare i och med att barn-
grupperna ökat, samtidigt som personalantalet hållits konstant eller minskat. Ingen hänsyn tas 
till personalens ökade stress och vad detta resulterar i på sikt. I ett kortsiktigt perspektiv kan 
besparingar göras, men i längden slits personalen ut – den viktigaste resursen i barnomsorgen. 
Personalen är verksamhetens största styrka och svaghet. Barnomsorgen är oerhört sårbar då 
personalen blir sjuk. I fallet Ale har kommunen till stor del rationaliserat bort motivationen 
hos sin personal. Ekonomin slår undan benen på möjligheten att ha en effektiv och 
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stimulerande arbetsmiljö. Detta är troligen en bidragande orsak till de många sjukskrivningar 
som de har i Ale.  
 
Wildavskys teorier kring budget utgår från en maktkamp mellan förkämpar och väktare. På 
lokal nivå ser vi inte särskilt mycket av detta. I stället ser vi samarbete och en stark känsla för 
barnens välbefinnande, vilket snarare styr handlandet. Barnen tycks ofta komma före perso-
nalen själva. Vi saknar ett tydligt förhållningssätt till ideologiskt handlande i de teorier om 
motivation som vi studerat. Personalen har behov av att känna att barnen mår bra och detta är 
en faktor som inte tydligt passar in under McClellands och Herzbergs teorier. De intervjuade 
funderade själva i banor, som att deras sätt att samarbeta och hjälpas åt är ett kvinnligt sätt att 
hantera svårigheter. Deras sätt att acceptera nya nedskärningar, utan att protestera särskilt 
mycket, gör att deras pressade situation troligtvis kommer att fortsätta.   

8.2 Rekommendation till fortsatt forskning 
Under studiens gång har vi upplevt flera aspekter som kan vara intressanta att studera vidare. 
Vår studie bygger på en kvalitativ undersökning, med ett fåtal djupare intervjuer som ger 
indikationer på vilka faktorer som påverkar personalens syn och attityd gentemot budgeten. 
Det hade varit intressant att genomföra en kvantitativ undersökning, för att se om våra 
slutsatser är generella för förskoleverksamheten.   
 
En annan utveckling av studien är att studera budgetprocessen i ett genusperspektiv. Det 
framkom av studien att det finns en stor skillnad mellan sättet att påtala behov och agera för-
kämpar mellan skolorna och förskolorna. Rektorerna på skolorna, som domineras av män, är 
duktiga på att förhandla till sig bra villkor och ställa krav, vilket de inte tycks vara i den 
kvinnodominerade förskoleverksamheten. 
 
Ett annat område, som är intressant att undersöka närmare, är konflikten mellan kvalitet och 
ekonomi. Hur görs prioriteringar mellan verksamhetsmål och ekonomiska mål?  Hur tolkas 
och kommuniceras mål på de olika nivåerna i organisationen och hur skiljer sig tolkningarna 
åt? På samma sätt kan också informationsflödet studeras i organisationen. Vilken kunskap når 
upp i organisationen? På vilka grunder fattar ledningen beslut och hur bygger de upp sin 
verklighet om hur barnomsorgen fungerar? 
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Bilaga 1 

Kommunfakta  

Ale kommun 
Kommunen har idag över 26 000 invånare, varav cirka 11-12 % är invandrare (födda utom-
lands). Befolkningen ökar sakta och kvinnorna föder knappt två barn, vilket är mer än riks-
genomsnittet. Det finns cirka 2 000 barn under sex år. Kommunens budget uppgick till cirka 
900 miljoner 2003. Soliditeten har de senaste fem åren legat på cirka 50 procent. Kommunal-
skatten år 2004 låg på 32,25 och en höjning väntas ske med 0,20 år 2005. Kommunen har ett 
socialdemokratiskt styre. (www.ale.se) Antalet högutbildade ligger på 19,9 procent, vilket kan 
jämföras med riksgenomsnittet, som ligger på 18 procent (2002). Antalet öppet arbetslösa är 
2,9 procent för männen och 3,0 procent för kvinnorna, beräknat på 2002. År 2002 var antalet 
ohälsodagar 37,6 procent för männen i åldrarna 20-64 år och för kvinnorna var det 62,5 
procent. Medelinkomsten (2001) för männen var 246 800 kronor och för kvinnorna var den 
174 400 kronor. (www.scb.se) 

Lerums kommun 
Lerums kommun är en medelstor kommun med nästan 36 000 invånare. Det finns cirka 2 600 
barn under sex år. Kommunen har sedan 1992 haft en positiv befolkningstillväxt varje år, med 
ett genomsnitt på 244 personer. Kommunens budget uppgick till cirka 1 300 miljoner kronor 
år 2003. Soliditeten har de senaste fem åren legat mellan 68 och 80 procent. Kommunal-
skatten var på 32,63 år 2004 och en höjning väntades med 0,20 år 2005. Kommunen har ett 
borgerligt styre. (www.lerum.se) Kommunen anses ha en hög utbildningsnivå, då antalet hög-
utbildade ligger på 29,9 procent (2002). Antalet öppet arbetslösa är 2,4 procent för männen 
och 2,1 procent för kvinnorna beräknat på 2002. År 2002 var antalet ohälsodagar 30,8 procent 
för männen i åldrarna 20-64 år och för kvinnorna var det 48,8 procent. Medelinkomsten 
(2001) för männen var 284 600 kronor och för kvinnorna var den 186 100 kronor. 
(www.scb.se) 
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Bilaga 2 
 

Organisationsschema 

Barn- och ungdomsförvaltningen, Ale  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Figur, bilaga : Organisationsschema Barn- och ungdomsförvaltningen                              Källa: www.skola.ale.se 
 
 
 
 
 
Kommunens verksamhet är organiserad i sex förvaltningar, varav barn- och ungdomsför-
valtningen utgör en. Förvaltningschefen ansvarar för verksamheten och de anställda i 
förvaltningen, som verkställer nämndernas beslut. Ale kommuns förskolor, skolbarnsomsorg 
och grundskolor är indelade i tre skolområden. Dessa områden är Ale norra, Ale centrala och 
Ale södra. Varje område har en områdeschef, som svarar direkt gentemot förvaltningschefen 
(för barn- och ungdom). Under respektive områdeschef finns rektorer (skolorna) och 
förskolechefer (daghemmen). Förskolecheferna ansvarar för en till tre förskolor. 
 

Barn och Ungdoms-
förvaltningen. 

Förvaltningschef 

Områdeschef  
Ale norra 

Områdeschef 
Ale centrala 

Områdeschef  
Ale södra 

5 grundskolor och  
5 förskolor  

6 grundskolor och  
8 förskolor  

4 grundskolor och  
6 förskolor  



50 

Bilaga 3 

Organisationsschema  

Barn- och ungdomsförvaltningen, Lerum 
 

 
 
 
Figur bilaga 1: Organisationsschema Barn- och ungdomsförvaltningen.   Källa: http://www.lerum.se/index1.html 
 
 
Barn- och ungdomsnämnden består av ett antal politiker, som har det politiska ansvaret för 
förskoleverksamhet och grundskola. Kärnverksamheten organiseras i 16 enheter som arbetar 
direkt under förvaltningens två barn- och ungdomschefer. Enheterna omfattar barn- och ung-
domsverksamhet från 0-11 år, 12-17 år, eller 0-17 år. Enligt kommunens hemsida har 
enheterna stor frihet att utforma och profilera den egna verksamheten. Tillsammans med barn 
och medarbetare bygger ledarteamet en verksamhet som tar tillvara de egna resurserna på 
allra bästa sätt. Arbetet bygger på dialog och delaktighet. (www.lerum.se) Den enhet vi valt 
att studera består av två förskolor, dagbarnvårdare samt en grundskola som består av 
förskoleklasser upp till årskurs fem. Enhetsrektorerna arbetar direkt under de två 
förvaltningscheferna. Varje enhet består av en till tre rektorer som har ett gemensamt 
ledarskap. Enhetsrektorn anser att de har stora resurser att ta hjälp av genom fyra olika team 
administrativa teamet (exempelvis IT-stöd), fritidsteamet, resursteamet (t ex psykolog och 
särskilt stöd), och utvecklingsteamet. Förvaltningen har också en ekonom som hjälper 
rektorerna. (Enligt intervju med enhetsrektor 041124)  
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Bilaga 4 

Ale kommun och dess historia 
Ale kommun, som är en av våra undersökta kommuner är unik såtillvida att mycket kom-
munal forskning gjorts på kommunen. Här återges i följande kapitel en del av innehållet i en 
av de Kfi-rapporter som gjorts av Sven Siverbo och Björn Brorström. Studien genomfördes år 
2000 och har namnet Berättelsen om Ale – Institutionerna, aktörerna och identitetssökandets 
konsekvenser. Studien bygger på intervjuer med ledande personer bland både politiker och 
tjänstemän, under åren 1999-2000. Viss sekundär information har också hämtats från kom-
munens hemsida. I kapitlet därefter redogörs för hur en del av förskolecheferna i kommunen 
har sett på de förändringar som skett i kommunen inom barnomsorgen fram till år 2004. 

Tidigare studier av Ale 
Själva beskriver sig Ale kommun på sin hemsida som ”Ale - en stark del av Göteborg”. Ale 
kommun gränsar till Göteborg i söder. (www.ale.se) Kommunen föddes 1974 och bildandet 
var ett resultat av riksdagsbeslutet om att storkommuner skulle inrättas. De tre kommunerna 
Nödinge, Starrkärr och Skepplanda slogs samman. Samgåendet blev besvärligt på grund av 
rivalitet mellan kommundelarna och därför fick kommunen ett neutralt namn - Ale. Nödinge 
var en bruksort, med ett glasbruk i Surte, medan de norra delarna kännetecknades av jordbruk. 
Socialdemokraterna hade starkast stöd i de södra delarna av kommunen och centerparitet i de 
norra delarna. På 1960- och 1970-talet blev inflyttning stor, vilket innebar att byggnationen 
ökade kraftigt. Ale kommun kännetecknas av avsaknad av centralort, men på senare år har 
viss koncentration skett kring Nödinge, där gymnasium och köpcentrum har byggts.  
 
Den kommunala organisationen var traditionell, det vill säga strukturerad med ett antal 
facknämnder. År 1984 gick kommunen över till en kommundelsorganisation med fem 
kommundelar, i det så kallade kommundelsförsöket. År 1986 avvecklades socialnämnden. 
Utvecklingen av kommundelsorganisationen var en händelse av stor betydelse i kommunen. 
Organisationsformen valdes för att skapa möjligheter till fördjupad lokal demokrati och 
anpassning efter lokala förhållanden.  
 
År 1997 avvecklades kommundelsorganisationen, vilket också betraktades som en viktig 
händelse. En del ansåg att avvecklingen var oundviklig eftersom organisationsformen hade 
spelat ut sin roll. Organisationen var för dyr för att vara försvarbar i det rådande ekonomiska 
läget. En mer traditionell struktur skulle sänka de administrativa kostnaderna med tio 
miljoner. Många menade också att det hade uppstått kvalitetsskillnader i de olika kommun-
delarnas kärnverksamheter, vilket upplevdes svårt att acceptera. Ett tredje syfte med 
organisationsförändringen var att minska stridigheterna mellan de olika kommundelarna om 
ekonomiska resurser. Dessutom ansågs kommundelsorganisationen försvåra kompetensut-
veckling och göra att kreativ personal förlorades. Önskade effekter, som bättre kontakt mellan 
väljare och valda uteblev. Handlingsförmågan var begränsad i nämnderna och kommunfull-
mäktiges inflytande behövde stärkas. Något behövdes helt enkelt göras och om detta rådde en 
samsyn mellan politiker och tjänstemän. En del menade dock att problemen med kommun-
delsnämnderna var överdrivna. Själva genomförandet skapade inga större problem, men när 
det kom till nedskärningarna blev problemen desto större. En konflikt uppstod också kring en 
av förvaltningscheferna. Förändringarna gällde dock i huvudsak förvaltningen, inte de lokala 
verksamheterna. Den kortsiktiga besparingen blev också mycket begränsad. Det hävdades att 
cirka tre miljoner kronor sparades och dessa besparingar räckte inte. En bedömning gjordes 
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att de tidigare kommundelsorganisationerna hade varit mycket skickliga på att spara. Det 
uttrycktes också att ”fel personer” slutade. Administrationen i den nya organisationen hade 
brister på grund av underbemanning. Politikerna ansåg att ledningen hade hamnat för långt 
ifrån verksamheten och tjänstemännen påtalade faran med att varje chef hade alltför många 
direkt underställda. Det är alltså tveksamt om organisationsförändringen medförde eller 
underlättade besparingar.  
 
Ale kommun har tidigare kännetecknats av utvecklingsorientering. Kommunen har ofta 
försökt att prova nya vägar. Organisationsmedlemmarna i kommunen ”ville nytt” och har 
förmåga att bestämma sig. Dock anses det som om detta har stannat av. Det sker inte mycket 
förnyelse i kommunen idag. De intervjuade menade att kommunen hade varit förändrings-
benägen under Evald Malms, den förre ordföranden i kommunstyrelsen, ledning. Han hade 
varit kommunens starke man och var mycket drivande. Nu ansågs politikerna inte ta tag i den 
rådande situationen. De fattade inte de svåra, men nödvändiga besluten. Flera menade att 
politikerna gått in i en fas som kännetecknas av försiktighet. Ale ansågs vara en ”trött” 
kommun som bara ”rullar på”. Den försämrade ekonomin sågs också som en orsak till detta. 
Den framtida ekonomin sågs som ett bekymmer.  
 
I Ale finns en stolthet över serviceutbudet. Allmänt bedöms (år 2000) kärnverksamheten 
fungera väl, med ett extra plus för barnomsorgen. Där har kommunen satsat extra mycket för 
att köerna skall bli så korta som möjligt. Det anses vara tillåtet att protestera i kommunen, 
men det är framförallt kommuninvånarna som gör det. Den anställda personalen protesterar 
också, men oftast innan beslut har tagits. När besluten väl är fattade, är personalen i stort sett 
lojal mot beslutsfattarna. De anställda bedöms vara tystare än de varit tidigare.  
 
Det har funnits otydlighet i lednings- och ansvarsfrågor. Om nämndpolitikerna inte accepterar 
förvaltningens sparåtgärder, vem bär då det ekonomiska ansvaret? Kommunen kännetecknas 
också av ett sektorintresse, på grund av den geografiska uppdelningen. En annan utmärkande 
egenskap som Ale kommun har är verksamhetsfokuseringen. I kommunen är det viktigare att 
ha en väl fungerande verksamhet än att ha en ekonomi i balans. Även då verksamheten 
planeras i budgetprocessen är organisationsmedlemmarna påtagligt verksamhetsorienterade 
och kan välja att hellre arbeta med svaga eller underbalanserade budgetar än att skära ner i 
verksamheten. Dock inser de vikten av att ha ekonomin i balans och är bekymrade över den 
ekonomiska situationen, inte minst på grund av att en ekonomi i balans är lagstadgat från och 
med år 2000. En effekt av Ale kommuns verksamhetsfokusering är att det finns en väl 
utbyggd och fungerande verksamhet. Krav på resursminskningar som på allvar skulle 
försämra vård, omsorg eller skola är inte möjliga att ställa. Sådana krav passar helt enkelt inte 
med organisationsmedlemmarna i Ales sätt att tänka och fungera. (Siverbo och Brorström, 
2000) 

Förändringarna sett ur förskolechefernas synvinkel  
På 1980-talet fanns nämnder och politiker ute i områdena. Det gjorde förvaltning och 
ekonomer också. Då fick förskolecheferna veta vilka pengar de hade att röra sig med, och de 
hade några konton som dessa skulle gå till. Sedan kom ”köpa-sälja-systemet” omkring åren 
1986-1987. Det medförde gedigna budgetprocesser som upplevdes som intressanta, för då 
diskuterades budget kontra verksamhet. Enheterna var självstyrande när det gällde budget och 
de var ansvariga gentemot sin lokale chef. Budgeten arbetades fram i flera omgångar, exem-
pelvis en budget på 95 procent, en på 97 och en på 98 procent. Detta kallades paketbud-
getering. Då var personalen mycket aktiv och kostnadsmedveten och tog reda på vad allt 
kostade. Det upplevdes som en aktiv budgetprocess i ett litet format. Barn- och ungdoms-
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verksamheten var organiserad tillsammans med flera andra verksamheter, som till exempel 
äldreomsorgen. De betraktade sig som en enda stor familj. De hjälpte varandra och hade full 
insikt i varandras verksamheter och lånade varandra saker. Det upplevdes som en rolig tid.  

”Det bästa var att personalen blev oerhört medveten om kringkostnader och vad vi kunde 
påverka. Förut kom bara parkarbetare – nu blev man tvungen att betala för dem. Då hade 
man kanske någon pappa som gjorde jobbet istället. De pengarna fick man behålla till stor 
del. Då kunde man rusta upp eller åka på konferens. Det var roligt.” 

Därefter kom besparingarna. År 1993 kom den stora besparingsvågen, då det ansågs att det 
blev dyrt med nämnder. Förskolorna blev tvungna att dra ned på personal. En av förskole-
cheferna berättade att hon satte sig ned och diskuterade med sin personal om hur de skulle 
klara detta. De diskuterade upplägget på arbetet, som till exempel om städerskan kunde gå in 
och hjälpa till med frukosten. Varje år var det nya besparingar, men de var inte så drastiska 
och det upplevdes som om de gick att klara av dem. År 1997 avvecklades områdena och alla 
förskolor slogs samman med skolorna. Samarbetet med rektorerna var trögt i början. En 
anledning till det var enligt de intervjuade att förskoleverksamheten var mer öppen och 
kreativ när det gällde besparingar och nödvändiga åtgärder. Rektorerna ”bevakade sitt revir” 
och såg inte med blida ögon på förskolechefernas samarbetsvilja vid neddragningar. Ur 
ledningens synpunkt var förskolecheferna ett föredöme, som rektorerna skulle försöka leva 
upp till. Rektorerna ville däremot inte ha någon insyn i sin verksamhet och ”bevakade sitt som 
riddare”. Förskolecheferna upplevde att de fick sitta ”timme efter timme och lyssna på 
rektorernas diskussioner och invändningar” då gemensamma nyckeltal diskuterades. Själva 
hade de redan kommit fram till nyckeltal för förskolorna efter en förmiddags arbete. Detta 
berodde också på att förskoleverksamheten är så mycket mindre än skolverksamheten. 
Förskoleverksamheten har historiskt sett varit mer samarbetande kring budget än vad skolan 
har varit. Enligt de intervjuade anses skolan inte ha haft någon tradition av samarbete utan där 
skulle rektor sköta allt. Numera diskuterades mer jämlikt, utefter vad som behövs. Det händer 
att rektorerna säger att de kan skjuta till pengar eller hjälpa till på annat sätt. Kontakten mellan 
rektorer och förskolechefer har blivit mer personlig. Dessutom framhålls att förändringen 
givit en bättre överblick av hur det fungerar i skolorna och att det delade ansvaret för barn och 
ungdom blivit tydligare.   
 
De senaste åren har inneburit ännu fler besparingar och särskilt de sista två åren har upplevts 
som oerhört tunga. Detta har inte bara berott på neddragningarna utan sådant som maxtaxans 
genomförande och andra åtagandena har också medverkat till detta. Några extra resurser för 
att klara dessa åtaganden tilldelades inte. Kommunens dåliga ekonomi har också resulterat i 
att det heller inte finns någon uttalad gräns för hur många barn som ska finnas i barngrup-
perna. I samband med dessa förändringar dök de stressrelaterade sjukskrivningarna och 
långtidssjukskrivningarna upp. På så sätt blev arbetssituationen än tyngre för de kvarvarande, 
eftersom det inte alltid kunde tas in vikarier. Dessutom ökade kostnaderna för rehabiliterings-
åtgärder. Pedagogiken har också påverkats. Ekonomin ser inte ut att bli bättre den närmaste 
tiden och det finns en stor oro inför framtiden. (Enligt intervju med förskolechefer 041123 
och 041206) 
 
Källor: 
Barnomsorgen i Ale kommun. Intervju  med två förskolechefer 2004-11-24, 2004-12-06.  
Siverbo, Sven & Brorström, Björn (2000). Berättelsen om Ale – Institutionerna, aktörerna  
och identitetssökandets konsekvenser. Göteborg. Kommunforskning i Västsverige. KFi-
rapport nr 56. 
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Bilaga 5 

Intervjumall: Förskolechefer 
Organisationen 

1. Hur ser organisationen och ansvarsfördelningen ut?  
2. Historik?  
3. Framtiden? 
4. Hur upplever du dagens organisation?  
5. Något du själv tycker är viktigt som vi inte har belyst angående organisationen? 

 
Budgetprocessen 

1. Vad är det första du tänker på om vi säger budget? 
2. Vilken roll har budgeten? 
3. Hur ser budgetprocessen ut?  
4. Ansvarsfördelning? Hur ser de olika rollerna ut? 
5. Hur ser kommunikationen ut runt budgeten?  
6. Vad och hur mäter man, pengar, kvalitet, effektivitet mm?  
7. Vilka ekonomiska rapporter använder man sig av? Hur ofta, och vilka använder 

rapporterna? 
8. Hur bra mäter rapporterna verksamheten? 
9. Hur hanterar man positiva och negativa budgetavvikelser?  
10. Hur flexibel är budget?  
11. Hur uppfattar du personalens delaktighet och syn på budgeten? Anser du att detta är 

viktigt?  
12. Finns det lokala skillnader i synen på ansvar och delaktighet? 
13. Vad styr resurstilldelningen?  
14. Hur ser kopplingen ut mellan verksamhetens mål och budgeten? 
15. Nämn två bra och två mindre bra sidor av budgetprocessen. 
16. Något du själv tycker är viktigt som vi inte har belyst angående budget? 
 

Övriga frågor 
1. Hur ser kommunens ekonomiska situation ut? Förändringar?  
2. Hur har förändringarna påverkat organisationen?  
3. Hur gör man prioriteringar? Ekonomi – kvalitet, olika mål  
4.   Något du själv tycker är viktigt som vi inte har belyst? 
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Bilaga 6 

Intervjumall: Personalen 
 
1. Vilket är ditt arbete/funktion?  Erfarenhet och utbildning? 
 
2. Om vi säger budget, vad tänker du då? 
 
3. Hur uppfattar du budgeten som styrinstrument?  
Alternativ: 
( ) Åtagande 
( ) En riktpunkt man ej bör över/underskrida 
( ) En riktpunkt som man vid behov kan över/underskrida 
( ) Ett dokument som man ej behöver beakta 
 
4. Vad är budget för dig?  
 
5. Hur märker du av budgeten i ditt dagliga arbete?  
 
6. Hur är du involverad i budgetarbetet?  
 
7. Pratar du ekonomi/budget?  
 

Med vilka?  
När och hur ofta?  
Känner du att du har tillräckliga ekonomiska kunskaper? 
 

8. Hur ser du på ekonomi? 
 
 Kommunen? (historia, nu, framtid) 
 Barnomsorgen? (historia, nu, framtid) 
 Jämfört med andra kommuner? 
  
9. Hur upplevs dagens arbetsförhållanden?  
 
 Jämfört med förr? 
 
10. Påverkar ekonomin kvaliteten/pedagogiken? 
 
11. Nämn två bra saker med verksamheten. 
 
12. Nämn två mindre bra saker, som kan förbättras.  
 
13. Vad menas med decentralisering?  
 
14. Märker du av någon form av decentralisering i organisationen idag?  
 
15. Har du märkt att något som du påpekat har påverkat beslut?  
 
 


