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Sammanfattning 

Denna studie handlar om offentlig sektor. Syftet är att förstå offentlig sektor genom att 

fokusera på en sektion av de olika verksamheter som finns inom kommunal verksamhet, 

närmare bestämt förskola. Detta undersöktes dels genom att belysa relationen mellan förskola 

och dess reformer samt förändringar som skett inom offentlig sektor de senaste åren, och dels 

genom att ta del av berättelser från aktörer med olika perspektiv från förskolans värld. De 

olika aktörerna är föräldrar, pedagoger, förskolechefer och politiker. De har intervjuats utifrån 

ett narrativt tillvägagångssätt där deras subjektiva berättelser om förskola har stått i fokus. 

Innan intervjuerna, skickades en fallbeskrivning ut till samtliga aktörer för att väcka tankar 

om och kring organisationen. De teorier som använts som stöd i analysen är Kronvall, Olsson 

& Sköldborgs teori om domäner, Montin & Granbergs idealtyper för kommuner, Granströms 

sammanställning om grupper och projektion samt Foucault och hans syn på kunskap, makt, 

kunskapsregimer och disciplinering. Genom aktörernas berättelser framkommer det att 

organisationen upplevs och tolkas på olika sätt. Denna otydlighet kan sedan leda till 

föreställningar och missförstånd om och mellan de olika aktörsgrupperna. En slutsats av detta 

är att den mängd reformer och förändringar som skett under så pass kort tid gör att 

organisationen kan upplevas som otydlig. 

 

Nyckelord: Offentlig sektor, förskola, aktörer, kunskap, makt 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tack 

Ett stort tack till alla våra fantastiska informanter som har haft mod och tålamod att dela med 

Er av privata berättelser fyllda av detaljrika beskrivningar, noggranna redogörelser och 

verkliga händelser från olika delar inom förskoleverksamheten. Genom att lyssna till skilda 

aktörer inom organisationen har vårt perspektiv vidgats och gett oss en förståelse för det som 

är utmärkande för varje domän på ett sätt som annars inte skulle varit möjligt inom samma 

tidsramar. Aldrig hade vi vågat hoppas på att få ta del av en sådan stor mångfald historier om 

rädslor, hemligheter, makt, expertis, glädje, framtidstro och kämparglöd som vi fick av Er. 

Med hjälp av denna studie ska vi nu försöka förmedla Er livsvärld till övriga läsare. 

 

Ett stort tack vill vi även rikta till alla handledare, föreläsare, examinatorer och inte minst alla 

studiekamrater som vi har haft glädjen och äran att samarbeta med under våra år vid Uppsala 

universitet. 

 

Bästa hälsningar 

Anette Lokvist & Lova Östlund Sylvan  

Uppsala, juni 2014 
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1. Inledning 

Hur ofta tänker ni på att ni faktiskt är delägare i ett rikstäckande företag? Den här studien 

handlar om vårt gemensamma företag, den offentliga sektorn. Offentlig sektor sysselsatte, 

enligt statskontorets rapport (2013), nästan 28 % av Sveriges arbetstagare år 2011 och den 

siffran förväntas öka. Det är av relevans för oss som delägare att förstå hur och varför 

offentlig sektor har genomgått en mängd reformer
1
, besparingskrav och förändringar

2
 de 

senaste 30 åren (Montin & Granberg, 2013).  

 

Idén till denna uppsats springer ur en B-uppsats (Billås & Lokvist, 2014) där syftet var att 

undersöka hur ett politiskt beslut (se bilaga 1) som innebar en kommande förändring inom 

förskoleverksamheten i en viss kommun, togs emot av chefer, personal samt föräldrar innan 

förändringen hade ägt rum. Beslutet innebar att barn till arbetssökande samt föräldralediga 

vårdnadshavare fick 10 timmars utökad vistelsetid per vecka på kommunens samtliga 

förskolor. Från att tidigare ha haft rätt till 15 timmars vistelsetid per vecka gavs nu 

valmöjligheten att utöka denna tid till 25 timmar per vecka. B-uppsatsens resultat visade att 

många av de svårigheter som informanterna upplevde under och inför förändringen, kanske 

kunde ha undvikits eller mildrats om kommunikationen, delaktigheten och kännedomen om 

beslutet hade varit annorlunda. Det som även framkom, och som vi inte hade för avsikt att 

undersöka då, var upplevelser att professionen undervärderas, en osäkerhet kring yrkets 

befogenheter samt oro och stress relaterat till ökad arbetsbelastning. Med anledning av 

ovannämnda väcktes ett intresse hos oss att försöka förstå offentlig sektor bättre. Detta vill vi 

nu angripa genom att lyssna till olika aktörers berättelser från förskolans värld.  

 

Offentlig sektor är alldeles för omfattande för att kunna studeras på tio veckor, vi har därför 

smalnat av mot kommunal förskoleverksamhet i åldrarna 1- 6 år. Politiker, förskolechefer, 

pedagoger och föräldrar som vi anser representerar förskolans olika delar väl, valdes ut till 

intervjuer. Delarna har vi valt att kalla domäner (se figur 1) efter Kronvall, Olsson, & 

Sköldborg (1991), dessa beskrivs närmare i kapitel fyra. Att vi valde ut just dessa aktörer och 

inte exempelvis aktörer från vården eller annan offentlig verksamhet beror på två saker. För 

det första använde vi den tidigare nämnda B-uppsatsen (Billås & Lokvist, 2014) som en 

                                                 
1
 Med reformer menas aktiva och medvetna försök från politiska och administrativa aktörer att förändra 

strukturella eller kulturella drag i organisationer (Christensen, Laegreid, Roness, & Rovik, 2004,s.152).  
2
 Förändringar är något som faktiskt sker inom organisationer och ofta sker kontinuerligt (Christensen, Laegreid, 

Roness, & Rovik, 2004,s.152).  
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fallbeskriving (se bilaga 2) vilket samtliga informanter fick ta del av, i syfte att väcka tankar 

inför deras kommande intervju. För det andra använde vi oss av ett bekvämlighetsurval som 

innebar att vi fick hjälp av en tidigare informanter från B-uppsatsen att finna informanter till 

denna studie. Av naturliga skäl fick vi därför kontakt med förskolans domäner ännu en gång.  

 

Att förskolans roll har ändrats från att vara enbart en omsorgsverksamhet till att bli en 

pedagogisk verksamhet (SOU, 2006:75) blir extra relevant för vår studie, då detta innebär att 

förskoleverksamheten även har genomgått en kulturförändring. Vi vill därför belysa hur 

relationen mellan förskola, dess reformer samt förändringar kan se ut, genom att använda ett 

narrativt tillvägagångssätt för att inhämta och strukturera berättelser från de olika domänerna. 

Genom att kombinera gammalt med nytt och använda oss av ett narrativt tillvägagångssätt 

hoppas vi kunna bidra till övrig forskning samt synliggöra faktorer som kan upplevas som 

självklarheter inom respektive domän, för det är just sådana faktorer som kan förefalla 

självklara för den vane som är det intressanta att undersöka (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000). 

1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att belysa hur reformer samt förändring av förskoleverksamhet 

uppfattas av aktörer inom olika domäner. Detta vill vi uppnå genom att ta del av berättelser 

från aktörer med olika positioner och perspektiv inom förskolans värld. 

Ur aktörernas olika berättelser framträdde återkommande gemensamma huvudområden som 

vi sedan använde i utformandet av våra frågeställningar.  

 

1.3 Frågeställningar 

1) Vilken betydelse har förskolans förändrade roll och hur kommer den till uttryck? 

2) Hur kommer de olika maktdimensionerna till uttryck inom de olika domänerna? 

3) Hur upplever aktörerna det ökade ansvar som tilldelats kommunerna och hur kommer det 

till uttryck? 
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2. Bakgrund 

Samhället ställer andra krav idag än det har gjort tidigare. Informationsflödena är snabba och 

tekniken samt vetenskapen utvecklas i rask takt, vilket bidrar till att vi kan producera mer än 

vi gjort tidigare. I och med att samhällsförändringarna sker i allt snabbare takt, ställs nya krav 

på organisationer men även på individer. Kunskap och information har blivit något av en 

färskvara, och det har uppstått ett behov av att hela tiden inhämta ny kunskap och nya 

metoder för att hålla sig uppdaterad, för att bevara sin konkurrenskraft i samhället (Granberg 

& Ohlsson, 2009). Detta har följaktligen även påverkat offentlig sektor. En genomgång över 

en del av de reformer och förändringar som skett de senaste åren känns därför relevant för att 

kunna ge en bakgrund till de utmaningar som de olika domänerna ställs inför. 

 

Den första indelningsreformen, som innebar slutet på den direkta demokratin och början för 

den representativa demokratin som vi har idag, genomfördes redan år 1950. Efter det är det 

framförallt från mitten av 1970 talet och framåt som flest förändringar ägt rum. I början på 

1970 talet hördes röster att de kommunsammanslagningar, som hade genomförts mellan 1950 

till 1970, hade lett till för lite demokrati och för svagt politiskt styre. Tjänstemännen var den 

grupp som hade fått otillbörlig makt. För att stärka demokratin gavs kommunerna därför 

rätten till att införa egna beslutande distrikt och kommundelsnämnder, och sedan dess har 

alltfler kommuner brutit sig loss och bildat egna kommuner. Tjänstemännens makt minskade 

trots detta inte, utan snarare blev tjänstemännens roll ännu mer betydelsefull, då 

kommunernas självstyre ökade kravet på fler, mer och egna administrativa uppgifter (Montin 

& Granberg, 2013).  

 

Under 1980 talet ändrades situationen igen och problemet blev istället för lite effektivitet och 

för stark politisk styrning. Samtidigt började allt fler managementideologier att få fäste i 

Sverige, som exempelvis New Public Management (NPM) som är en filosofi om styrning och 

ledning med starkt fokus på att snabba upp och effektivisera organisationer (Börnfelt, 2009). 

Inom denna filosofi uppkom sedan ett flertal andra filosofier och ideologier med liknande 

kännetecken, som exempelvis Buisness Process Reengineering (BPR) från USA, som bland 

annat arbetar med värdekedjestyrning (Christensen, Laegreid, Roness, & Rovik, 2004) och 

Lean Production med rötter från japanska bilindustrin. Lean Production förespråkar 

eliminering av outnyttjade resurser samt överflödigt spill och är kända för ett arbetsverktyg 

som kallas Just In Time (JIT), vilket betyder oavbrutet flöde och inga buffertar (Montin & 
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Granberg, 2013; Börnfelt, 2009). Ledord som effektivitet, delegering, ledarskap och 

decentralisering började höras, och det blev ett skifte från demokratisering genom 

decentralisering, till effektivisering genom delegering och decentralisering. Olika varianter av 

managementideologier anammades från det privata näringslivet som medförde annorlunda 

arbetssätt. Exempelvis kunde en daghemsföreståndare, men i övrigt en i arbetslaget, avancera 

till chef med nya ansvarsområden som exempelvis personal och ekonomi. Detta blev ett 

vanligt förekommande fenomen inom bland annat just offentlig sektor och särskilt i de 

kvinnodominerande yrkena. Fortfarande finns en mängd arbetsverksamma chefer som har 

avancerat från exempelvis dagbarnvårdare eller undersköterska till chefspositioner alternativt 

samordningsansvarig. Chefs och utvecklingskurser och program för styrning och ledning blev 

i och med denna förändring allt vanligare (Montin & Granberg, 2013). 

 

Mellan åren 1984 och 1991 genomfördes något som kallades frikommunförsöket, som 

innebar större frihet att organisera sin verksamhet, på utvalda kommuner och detta resulterade 

i en ny kommunallag år 1991. Den nya lagen implementerades och formades sedan fram till 

år 1993, då de sista specialdestinerade statsbidragen avskaffades och blev ”en påse pengar” 

till kommunerna att styra över på egen hand. Det dolda budskapet var dock glasklart, nu får ni 

göra som ni själva vill med pengarna, men ni får inte mer resurser om det går åt skogen 

(Montin & Granberg, 2013). Detta var starten till kommunernas allt mer hastigt krympande 

ekonomiska handlingsutrymme, och lika hastigt som det krympte, ökade kraven på 

besparingar och ökat ansvar. Det är därför inte konstigt att beställar- utförarmodellen, som 

innebar att politiker skulle engagera sig betydligt mindre i verksamheters görande och 

låtanden, blev populär. Nu skulle politikerna istället utforma mål för de olika verksamheterna 

i den kommun de företrädde, som sedan skulle utvärderas i efterhand. Under 1990 talets första 

halva blev ekonomin sämre och sämre samtidigt som fler ansvarsområden tillkom hela tiden. 

Decentraliseringen som innebar fullt ansvar för grundskolan, nya rättighetslagstiftningar med 

krav på garanterad omsorg för fysiskt och psykiskt handikappade samt skolor, daghem, 

parkskötsel är bara ett axplock ur alla reformer och förändringar som kommunerna gick 

igenom (Montin & Granberg, 2013).  

 

Som vi kan se har Sveriges kommuner genomgått en rad reformer och förändringar inom 

relativt kort tid. Den förändring som inleddes i början av 1970 talet har förändrat, och framför 

allt påverkat, våra kommuner och den offentliga sektorn. Organisationen har gjort en resa från 

en tydlig sektorisering till en brytning av den samme, till samarbete och samordning, för att 



5 

 

sedan återinföra olika formar av styrningsmetoder igen, i form av en ny marknadsorientering 

som har inneburit en större samverkan mellan offentliga och privata aktörer (Montin & 

Granberg, 2013). Detta har oundvikligen påverkat vårt utbildningssystem och förändrat 

professionen samt yrkesvillkoren för lärare och förskolelärare. En återkommande uppfattning 

hos lärare är att trots det ökade ansvaret som följt med kommunaliseringen, så har 

handlingsutrymmet har krympt och styrningen ökat. Många upplever att resultat och 

prestation står i fokus, då alla elever förväntas uppnå de uppställda målen. Förskolans 

förändrade roll har inneburit att förskolor idag arbetar som pedagogisk verksamhet, och inte 

enbart med fokus på omsorg. Parallellt med professionens utveckling har kommunal 

förskolverksamhet dessutom hanterat de alla de samhällsförändringar som följt med de nya 

managementideologierna (Hultqvist, 2011). Olika reformer samt de förändringar som skett till 

följd av dessa, har yttrat sig på olika sätt inom kommunal förskolverksamhet. Vi har valt ut en 

del studier, utredningar och rapporter som känns relevanta för vår studie och sammanställt 

dem i följande kapitel.  

 

3. Tidigare studier 

Skolverket (2007) följde under en femårsperiod upp reformen Maxtaxa och allmän förskola 

som infördes 2001. Detta innebar ett ekonomiskt tak för hur mycket förskolverksamhet får 

kosta per hushåll och ett krav på ökad tillgänglighet av förskoleverksamhet för barn till 

arbetslösa och föräldralediga vårdnadshavare samt införandet rätten till gratis allmän förskola 

för samtliga fyra och femåringar inom kommunen. Maxtaxan blev en frivillig del i reformen 

till skillnad från delen om allmän förskola. Denna innebar att kommunerna blev skyldiga att 

erbjuda 15 timmars kostnadsfri allmän förskola för kommunens samtliga fyra och femåringar 

samt erbjuda förskolverksamhet 15 timmar per vecka till barn med arbetslösa vårdnadshavare, 

vilket år 2002 även började gälla för barn till föräldralediga vårdnadshavare. Hur dessa 

timmar schemaläggs, varierar både inom och mellan förskolor och kommuner. En femtedel av 

kommunerna erbjuder endast ett sätt att förlägga tiden. Av dessa kommuner säger 94 procent 

att de schemalägger tiden antingen fem dagar i veckan i tre timmar, eller tre dagar i veckan i 

fem timmar. Övriga kommuner säger att de har olika sätt att schemalägga timmarna på. Dock 

är det vanligaste sättet att förlägga tiden på fem dagar i veckan eller tre dagar i veckan. Ett 

problem som uppkom i och med reformens införande var att barngrupperna blev större, 

eftersom timmarna för majoriteten av de barn som går på förskola enbart 15 timmar i veckan, 



6 

 

förläggs dagtid och samtidigt med de barn som har längre närvarotider. Detta upplevs som 

något negativt, framförallt för de barn som är i behov av extra stöd. Vidare skriver Skolverket 

(2007) att en tidigare studie av Skolverket dessutom visat att det uppstått konflikter mellan 

personal och föräldrar angående hur timmarna skall förläggas. I SOU:s (2013:40) rapport 

beskrivs en del av den komplexiteten som vi tar avstamp i med denna uppsats. Bland annat 

finns det begränsningar för vad det offentlig verksamhet kan leverera till människor och 

företag då de arbetar under lagar ställda av staten. Samtidigt förväntar sig allmänheten att 

offentlig verksamhet ska leverera god service och tjänster som passar enskilda individers 

behov, förutsättningar och krav.  

 

Sveriges Kommuner och Landsting (2011) har skrivit en rapport som belyser den offentliga 

verksamhetens dubbla uppdrag. De visar på två olika kommunideologier eller synsätt gällande 

kommuner och landsting och deras verksamheter. Den första ideologin innebär att kommunen 

och landstingen fungerar som välfärdsstatens förlänga arm. Där står nationell demokrati högre 

än lokal demokrati. De viktigaste uppgifterna i denna ideologi är att genomföra beslut fattade 

av nationell politik och följa de rättstatliga institutionernas beslut och regler. Det gäller att 

kommunerna och landstingen är så effektiva och funktionsdugliga som möjligt och 

grundläggande värden är rättvis fördelning och rättsäkerhet för den enskilde. De lokala 

politikerna förväntas representera partiets nationella politik och som medlemmar i kommunen 

eller landstinget är medborgarna väljare och brukare/konsumenter av kommunal service och 

omsorg. Den andra ideologin ser kommunerna och landstingen som självständiga politiska 

samfälligheter. Medlemmar anses här vara politiska människor och i andra hand brukare och 

konsumenter. Till skillnad mot den första ideologin står lokal demokrati över nationell 

demokrati i detta synsätt och politikerna förväntas driva politik utifrån lokala förutsättningar 

och behov. 

 

Fröjd och Mashan (2013) skriver om problematiken kring chefers dubbla uppdrag sett från 

mellanchefers perspektiv inom vården. Deltagarna i studien upplever att det är svårt att ha en 

mellanchefsroll, då de dels måste vara chef över sina arbetstagare och dels vara underställda 

sin egen chef. I studiens resultat framkommer att mellancheferna upplever att deras profession 

kommer i konflikt med verksamhetens krav samt att konflikter mellan olika professioner ofta 

uppkommer, framförallt mellan läkare och sjuksköterskor. En respondent tror sig kunna 

förklara detta med att det pågår en förändring i professionernas ämnesområden. Konflikterna 

är en följd av att det som ingått i professionerna tidigare och vad som ingår idag skiljer sig åt, 
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då det har uppstått nya outtalade förväntningar på yrket, och när dessa förväntningar inte 

uppfylls uppstår konflikter. Övriga delar av studiens resultat är respondenternas upplevelse av 

otillräckligt stöd av ledningen och bristande kommunikation. Vidare upplever respondenterna 

att de beslut som fattas av politikerna är för många, tidskrävande och ogenomtänkta. 

 

SOU (2006:75) behandlar förskolas status, som de menar är låg. Författarna menar att detta 

bland annat beror på yrkets låga lön i relation till hur utbildningens längd, då förskollärare har 

en låg lön jämfört med andra yrkesgrupper med samma utbildningstid.  En annan faktor som 

de anser påverkar den låga statusen beror på förskolans historia. Tidigare var förskolans roll 

att ett omsorgsarbete som innebar att passa barn medan föräldrar arbetade. Arbetslösa och 

föräldralediga vårdnadshavare hade då följaktligen inte rätt att nyttja tjänsten. År 1998 fick 

dock förskolverksamhet en egen läroplan och blev en del av det allmänna 

utbildningssystemet. Sedan dess har kunskapskraven på de som arbetar inom förskolan höjts, 

och förskolan har mål och krav att sträva efter. Trots detta är det många som fortfarande ser 

förskollärare som barnvakter, och förskolor som barnpassning. Andra faktorer som kan bidra 

till den låga statusen menar SOU (2006:75) kan bero på att det arbetar många kvinnor inom 

förskola och att det är små barn det handlar om. De skriver vidare att studier visar att ju äldre 

barn pedagoger arbetar med, ju högre status. Trots detta visar andra rapporter att förskolans 

status har höjts sedan förskola blev en del av det allmänna utbildningssystemet och fick en 

egen läroplan. I en uppsats skriven av Tornow (2013) visade resultatet på det att de flesta 

förskollärare är tillfredställda med sitt yrke och tycker att det är givande att arbeta med barn, 

men att det även finns negativa aspekter med arbetet. Dessa aspekter var framförallt hög 

arbetsbelastning, personalbrist och stora barngrupper. 

 

Sammanfattningsvis anser vi att det som framkommer i ovanstående tidigare studier är 

relevanta för vår studie, dels som en förförståelse och dels i relation till vårt syfte som är att 

belysa hur reformer samt förändringar av förskoleverksamhet uppfattas av aktörer inom olika 

domäner. Genom tre av studierna kan vi se några av de olika perspektiv som finns inom 

aktörsgrupperna. Skolverket (2007) visar på pedagogers och föräldrars olika syn på samma 

fenomen, Tornow (2013) visar på förskollärares uppfattning om deras yrke och Fröjd och 

Mashan (2013) visar på den problematik som kan komma att uppstå på en arbetsplats i och 

med mellanchefers dubbla uppdrag. Två studier visar på den komplexitet som kan uppstå 

inom verksamheten. Sveriges Kommuner och Landsting (2011) och SOU (2013:40) menar att 

komplexitet kan bero på verksamhetens dubbla uppdrag då förskoleverksamhet både svarar 
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mot kommunen som är arbetsgivare och mot läroplanen som är det statliga lagstadgade 

uppdraget. Detta kan medföra begränsningar för vad det offentliga kan leverera till människor 

och företag. SOU (2006:75) belyser reformeringen som förskola har genomgått som innebär 

en förskjutning från omsorgsverksamhet till en pedagogisk verksamhet. Detta är av extra 

intresse i vår studie då detta även inneburit en kulturförändring av professionen. Nedan 

presenteras de teoretiska ramverk som vi avser att tillsammans med ovan nämnda aspekter, 

tolka informanternas berättelser mot, för att uppnå studiens syfte samt besvara 

frågeställningarna på ett tillfredsställande sätt. 

 

4. Teoretiskt ramverk 

I detta kapitel kommer vi att behandla fyra olika teorier och synsätt som vi upplever har 

relevans för att förstå offentlig verksamhet utifrån vårt empiriska material. I Kronvall, Olsson 

& Sköldborgs teori har vi funnit alla domänerna användbara. Gällande Montin & Granbergs 

fyra idealtyper har vi mestadels använt oss av två idealtyper då dessa var mest passande. Vi 

har dock redogjort för samtliga fyra idealtyper för att läsaren ska ges en helhetsbild. 

Granström talar om projektioner och grupperingar. Dessa har vi använt som ett verktyg för att 

förklara den process genom vilken individer växer in i en domäns uppfattningar eller 

anammar ett idealtypiskt särdrag. Slutligen har vi använt Foucault syn på kunskap, makt, 

regimer och disciplineringsmetoder som en kritisk motpol till det författaren själv kallar 

samhällets goda vilja. 

4.1 Domäner 

Inom en organisation som exempelvis bedriver utbildning eller vård, finns det många olika 

uppfattningar om hur verksamheten ser ut och vilka svårigheter som kan uppstå inom den. 

Inom en organisation finns det exempelvis medarbetare på olika nivåer som uppfattar och 

beskriver arbetsuppgifter och händelser på olika sätt, detta innebär att det finns olika sociala 

verkligheter. Det är främst när man planerar och genomför en förändring som skillnaderna 

mellan dessa nivåer brukar bli synliga (Kronvall, Olsson, & Sköldborg, 1991). Dessa tre 

författare utgår från ett perspektiv som kan ses som en möjlighet till inblick i en kommuns 

olika delar och hur dessa delar samspelar. Författarna kallar de olika delarna för domäner och 

anser att de främst kan tala om fyra olika domäner (se figur 1) inom kommunala 

organisationer. Dessa olika domäner är den politiska domänen, den administrativa domänen, 
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den professionella domänen och slutligen brukarnas domän. Generellt kan det tilläggas att de 

första två domänerna, politisk samt administrativt oftast är likvärdigt utformade det vill säga, 

politikerna är lokala och det administrativa arbetet är förlagt till kommunhus eller dylikt. De 

andra två domänerna varierar med typ av verksamhet. I denna studie representeras den 

professionella domänen av förskollärare och brukar domänen av föräldrar och deras barn.  

 

*Förhandlingar   Politiskt Domän  *Omröstning,     
*Nära formell                                   köpslående 

  kontakt                                             *Strategiska    
                                                    intressegrupper 

                         Administrativt Domän       
*Planering *Kontroll *Regelskapande *Effektivitets-    

                                                                    tänkande     

BESLUT                         PLANER               
KONTROLL 

                                                                                                                          

                  Oklara kontakter och relationer  

                     Professionell Domän 
    Strävande efter autonomi, kvalitativ utveckling,                               

dräglig arbetsmiljö, problemlösningsverksamhet,   
 

                         Nära kontakt, Beroende 

                         Brukarnas domän. 

Olika behov, olika resurser, olika krav på inflytande 
inflytandelös organisation och lös organisation 

 

                                                            Figur 1 Skiss över relationerna inom och mellan  

                                                           domänerna i offentliga organisationer (Lokvist & Östlund Sylvan  

                                                           genom Kronvall et al, 1991, s. 28) 
 

4.1.1 Politiska domänen 

Organisationen styrs från den politiska domänen som utgör en brännpunkt mellan de olika 

intressen och ideologier som finns i samhället. Politiska lösningar utgår från förenklade 

versioner gällande allmänt kända problem och brister i en kommun, till mer specifika krav 

som ställs av olika grupper och verksamheter i samhället. Detta vägs sedan mot det egna 

partiets krav, ideologier samt ställningstaganden. Den politiska domänen måste därför 

konstant anpassa sig till väljarnas önskningar, verksamhetens problem och till de politiska 

målsättningarna. Därav blir politiska beslut oftast en kombination av taktiska överväganden, 

köpslående och förhandlingar med väljare som kanske inte ens har med själva verksamhetens 

att göra. Detta gör att personalen ute i verksamheten kan få svårigheter att utföra uppdraget 

och beslut innefattade måste därför omtolkas och justeras för att det ska passa verksamhetens 

verklighet innan det kan implementeras (Kronvall et al, 1991). 
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4.1.2 Administrativa domänen 

Inom den administrativa domänen handlar det bland annat om förvaltning av resurser, 

beräkningar, planläggning av lokaler och bemanning. Inom denna domän finns en annan 

verklighet där händelser uppfattas och beskrivs på ett annat sätt. Enligt Kronvall et al. (1991) 

är det är lätt hänt att det uppstår en speciell människosyn inom domänen. Den allmänna 

inställningen i den administrativa delen, är att människor överlag har ett inbyggt motstånd till 

förändringar, och detta motstånd vill tjänstemännen bryta ned. Vidare anser många 

administratörer att de flesta människorna inom den egna organisationen behöver hjälp för att 

tolka olika skeenden i vardagen bl.a. genom styrning och påverkan utifrån. Inom den 

administrativa domänen används ett administrativt språk och det kan uppfattas föraktfullt av 

den professionella domänen. Det är lätt hänt att personer från bl.a. den professionella 

domänen uppfattar den administrativa domänen som hånfulla översittare som ser på övriga 

medarbetare inom organisationen och ser dem enbart som siffror och statistik i olika 

datamodeller i stället för tänkande människor (Kronvall et al, 1991). 

 

4.1.3 Professionella domänen 

I Kronwalls et al. (1991) professionella domän sker det mesta arbetet i vardagen. I förskolans 

värld måste de dagliga rutinerna skötas och konflikter måste lösas oavsett andra händelser. 

Här sker det praktiska arbete som inte alltid stämmer överens med de mål som den politiska 

och administrativa domänen har satt upp. Exempelvis kan vissa politiska beslut vara svåra att 

genomföra rent praktiskt då mycket det pedagogiska arbetet sker här och nu. Detta betyder att 

den professionella domänens aktörer får en annan verklighetsbild än den bild som den 

politiska och administrativa domänen har. Inom den professionella domänen skapas lösningar 

på problem och nya idéer om hur arbetet kan organiseras samtidigt som det praktiska arbetet 

pågår. Här tas ofta informella beslut, som är av mer akut art, på stående fot eller vid hastiga 

möten i korridorerna Detta kan då leda till att det skapas förändringar i arbetssättet som de 

andra domänerna får inte information om. Detta kan bero på att det dagliga arbetet tar för 

mycket tid och lämnar för lite utrymme till diskussion med övriga domäner eller så kan viljan 

att bevara viss självständighet inom professionen vara en anledning (Kronvall et al, 1991). 

 

4.1.4 Brukarnas domän 

Den sista domänen är brukarnas domän. Till brukarnas domän räknas bland annat patienter, 

klienter, vårdtagare, föräldrar, barn och anhöriga till någon av de nämnda aktörerna. Här 
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beskriver Kronwall et al (1991) att det existerar helt andra problem än hos de övriga 

domänerna och kommunen får således ytterligare ett perspektiv. Varje dag fattas en mängd 

beslut från detaljnivå och uppåt som vi knappt reflekterar över men som ändå har anknytning 

till kommunens tjänster. Det är ibland svåra val när det gäller omsorg eller skolval för en 

familjemedlem. Vanligt förekommande är också att en brukare själv är aktiv och förtrogen 

med olika domäner genom sitt yrke, genom närstående eller genom bekanta. Detta kan skapa 

etiska problem för brukaren om personlig koppling finns sedan tidigare och missnöje uppstår. 

Det kan bli en känsloladdad situation om brukaren exempelvis inte är nöjd med utförandet av 

en tjänst och vill få upprättelse och det visar sig att utföraren är före detta kollega eller 

närstående som arbetar inom den domänen. Brukaren är överlag i en utsatt position även när 

det gäller brukandet av skolor, förskolor, fritidshem m.fl. Det kan kännas svårt att kritisera för 

mycket då utövarna faktiskt har makten över brukarens barn under arbetstid. Brukarna är 

dessutom sällan organiserade och måste förlita sig på att deras önskningar, behov och krav tas 

tillvara på av personal eller av politiker. Viss förändring kan dock märkas med kundens 

stärkta rätt till att välja. Detta sätter brukaren i en annan position jämfört med tidigare 

(Kronvall et al, 1991).  

 

De distinktioner vi nu har gjort med stöd av Kronvalls et al (1991) olika domäner inom 

offentlig sektor, hjälper oss att förstå vilka olika intressen som kan stå på spel i relation till 

förskoleverksamheten. De olika domänerna visar på en begränsad åtkomst till kunskap och 

information mellan dem, vilket kan leda till skilda perspektiv inom de olika domänerna. 

Syftet med uppsatsen är som tidigare nämnt att belysa olika aktörers uppfattningar kring de 

reformer och förändringar som skett inom förskoleverksamheten. För att komma åt detta 

måste vi dock vara medvetna om att ett visst perspektiv eller en viss syn på något inte är något 

som individer i en organisation bestämmer helt i egen kraft, utan vi måste också ta hänsyn till 

den kulturella dimensionen och att idéer såväl som tankar är något som dessutom byggs upp 

socialt. Författarna Montin och Granberg (2013) har utvecklat fyra idealtyper som vi finner 

relevanta att använda som underlag för att förstå vilka tankar och livsvärldar de olika 

aktörerna representerar och hur det kommer sig att de representerar just dessa.  
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4.2 Idealtyper 

Montin & Granbergs (2013) fyra idealtyper är sammansättningar som grundar sig på 20 års 

empiriskt relevanta studier och bör förstås som renodlade tankefigurer. Framträdande typiska 

drag togs ut från tidigare undersökta kommuner och idealtyperna konstruerades längs nio 

dimensioner innehållande normativa problem, demokrati ideal, medborgaren, styrningsideal, 

organisationsprincip, politikerroll, tjänstemannaroll, demokratiförnyelse samt problem. Detta 

resulterade i fyra idealtyper som följaktligen innehåller drag av varandra men vissa drag och 

idéer kan vara mer eller mindre utmärkande i en kommun. Författarna rekommenderar att 

använda dessa idealtyper som tankefigurer och se dem som fyra par glasögon som vi får låna, 

vilka alla har olika perspektiv och synsätt på samma fenomen (Montin & Granberg, 2013). 

Idealtyperna representerar olika synsätt och uppfattningar om och kring vad kommunernas 

uppdrag är bör vara. De sammansatta idéerna ger sedan en föreställning om hur förhållandet 

gentemot staten bör vara samt åsikter om hur förvaltning och verksamhet bör organiseras och 

styras. De olika synsätten kan härledas till en mängd faktorer som exempelvis historisk 

utveckling, respektive politiskt parti samt till den rådande kulturella dimensionen (Montin & 

Granberg, 2013). 

 

4.2.1 Idealtyp ett - Kommunen som gemenskap 

Första sättet att se på kommunen är som en gemenskap. Denna idealtyp har sina rötter i 

medborgarfostran från 1800 talets senare del och har sedan uttryckts på olika sätt fram till 

idag. Gemenskapskommunen värnar främst om den lokala utvecklingen och betonar 

skyldigheter framför rättigheter. Det anses självklart att värna om gemenskap i första hand då 

människan inte ses som rationell och kalkylerande, utan snarare som en medlem i den lokala 

gemenskapen som känner ansvarstagande för allas bästa. En politiker kallas förtroendevald i 

denna idealtyp och den förtroendevalda har ett särskilt ansvar för gemenskapen och kan ses 

som ”den främste bland likar” (Montin & Granberg, 2013, s.23). Samhället skall hållas 

samman av ömsesidig respekt och alla delar ansvaret för kommunen. Tjänstmännen ses 

därmed snarare som ett allt i allo och det anses viktigare att de har kännedom om de lokala 

förhållandena snarare än nationella. Gällande vård, omsorg och service är det allas ansvar och 

medborgaren förväntas bidraga. Om en verksamhet läggs ut på entreprenad, så väntas det vara 

till lokala och icke vinstdrivande företag som samarbetar med de kommunala verksamheterna. 

Detta synsätt kan ha betydelse för ökat samarbete med frivillighetsorganisationer som i sin tur 

leder till större gemensamma resurser att lösa problem. En av nackdelarna är att starka 
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gemenskaper lätt leder till exkluderande av minoriteter (Montin & Granberg, 2013). 

 

4.2.2 Idealtyp två - Den statsintegrerade kommunen 

Nästa idealtyp känner de flesta igen huvuddragen i. Montin & Granberg (2013) kallar den för 

den statsintegrerade kommunen. Rättvisa, jämlikhet och demokrati är syftet för en lyckad 

välfärd och kommunerna spelar en viktig roll i detta sammanhang, genom att verka som 

statens förlängda arm. Som väljare är du mottagare eller brukare av servicetjänster inom vård 

och omsorg och det är kommunens uppgift att se till att medborgarna får sina behov 

tillgodosedda enligt rådande rättigheter. Kommunerna integrerar med staten i främst två 

förfaranden, dels genom den nationella politiken och dels genom myndigheters styrning och 

kontroll. Till den senare räknas också de rättsvårdande instanserna. Kommunerna ska 

genomföra den politik som riksdag och regering beslutat genom att följa riktlinjer och 

rekommendationer. Detta utvärderas och kontrolleras sedan mot kriterier som motsvarar mål 

och likvärdhet i hela landet. Styrning och kontroll var tidigare mer känt som form och 

regelstyrning men nu arbetar de flesta med målstyrning som oftast kopplas samman med 

decentraliseringen och faller under den gemensamma beteckningen stadsintegrering . Det 

finns en mängd olika former av kontroll och styrningsmetoder som grovt kan sammanfattas 

med orden regler, målstyrning, lagstiftning, övergripande normer, hierarki, granskning, 

utvärdering, ordning samt klara ansvarsförhållanden. Positivt med denna syn är vikten av 

starka demokratiska institutioner. Med stark statlig styrning följer dock ett minskat självstyre 

för kommunerna och därmed begränsat ansvar för den lokala politiken (Montin & Granberg, 

2013). 

 

4.2.3 Idealtyp tre – Marknadskommunen 

Om  en kommun ses med marknadsglasögonen på, är det inte medborgarnas behov som 

prioriteras utan i stället är det medborgarnas individuellt varierande efterfrågan som är central. 

Största möjliga frihet till individerna utan att för den sakens skull inskränka på någon annans 

frihet. Här står kunden i fokus oavsett tjänstens art. Den kommunala politiken måste vara 

flexibel och responsiv för att kunna tillhanda hålla den service som krävs oavsett hur 

diffrentierad den än må vara (Montin & Granberg, 2013) Författarna skriver vidare att 

individer som har detta synsätt anser att kommunens insatser skall begränsas till enbart de 

krav som lagstiftningen ställer, och bör därför frånsäga sig de utföranden som inte utgör 

själva kärnan i välfärdsuppdraget. Det mesta bör i stället läggas ut på den fria marknaden, 
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antingen genom entreprenad eller säljas till privata aktörer. Grundtanken är att individer 

främst drivs av egna intressen. Med detta synsätt så faller frågan om medborgarinflytande 

nästan bort, eller blir obetydlig i sitt sammanhang. Några högre krav på politiker och deras 

kollektiva inställning efterfrågas inte och därmed blir ett lågt valdeltagande inte heller ett 

problem så länge kommunen levererar den omsorg, vård och service som efterfrågas. 

Kundens val prioriteras oavsett men om det inte är möjligt att urskilja någon så är det den 

offert som erbjuder högsta möjliga kvalitet till lägsta möjliga pris som får uppdraget. Den 

statliga och politiska styrningen bör vara begränsad men tydlig så förtroendevalda behövs inte 

i samma utsträckning. Medborgarna visar per automatik vilka preferenser de har. Detta 

synsätt återför den direkta demokratin som övergavs i förmån till den representativa på 1950 

talet. Positvt med denna syn är individers rätt att välja. Mindre positivt är att det övergripande 

politiska ansvaret flyttas utåt och bort från de demokratiska instutionerna och att egoismen 

brer ut sig och blir total. 

 

4.2.4 Idealtyp 4 - Den samordnande och samverkande kommunen 

Slutligen har vi Montin och Granbergs (2013) beskrivning av den samordnade och 

samverkande kommunen som idealtyp. Här förespråkas pluralism, både politiskt, socialt och 

ekonomiskt. Grundidén i denna idealtyp är att människor drivs av ett egenintresse, liknande 

marknadskommunens resonemang. Men här tillkommer dessutom en föreställning om att 

människor är politiskt reflekterande samtidigt som de drivs av att följa andra människor. Det 

ultimata anses vara om medborgaren var entreprenör i den lokala utvecklingen och i 

välfärdens tjänst. Synen på demokrati är pragmatisk och medborgarinflytande vid sidan av 

den representativa demokratin är bra men inte för att fostra utan för att stärka den lokala 

problemlösningsförmågan. Valfrihet ses som positivt men är inte ideologiskt. Utformningen 

av den politiska styrningen påminner om marknadskommunens. Det anses viktigt med stark 

exekutiv politik men inte för att styra den kommunala verksamheten utan för att samverka 

med det övriga samhället. Kommunens behov av att styras kan istället skötas med av 

tjänstemännen. Den lokala politikens ledning bör istället fokusera på att samverka med andra 

kommuner och regionala aktörer, då kommunen själv är en aktör bland många andra, är 

utvecklingspolitiken en viktig del. Politikerrollen förändras därav till styrning på distans och 

använda sig av mjuka tillika hårda styrningsmedel för att främja en positiv utveckling. Då 

samverkan och samarbete förespråkas blir Network management eller andra former av 

koordinationsuppdrag viktiga uppgifter för tjänstemän att utföra. Det som är av positiv art är 
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att detta synsätt ökar dialog och samfrämjande i samhället. Men det finns risk att politiken blir 

slutna nätverk utan ansvar och att medborgarnas inflytande minskar (Montin & Granberg, 

2013). 

 

Genom Kronvall et al (1991) har vi hittills beskrivit olika perspektiv som går att finna inom 

de olika domänerna och hur de kan komma till uttryck. Vidare har vi med hjälp av Montin 

och Granberg (2013) och deras idealtyper, insett att de perspektiv som idealtyperna 

representerar och som kan återfinnas inom de olika domänerna, inte är något som individer i 

en organisation bestämmer över eller som de kan skapa av egen kraft, utan vi måste även ta 

hänsyn till den rådande kulturen.  De tankar och idéer som byggs upp socialt och över tid. 

Idealtyperna representerar olika synsätt och förväntningar som en individ kan ha på en 

kommunal verksamhet, och dessa tankar och idéer byggs upp socialt och över tid. Bland annat 

får individer idealtypiska särdrag då de växer in i en viss domän eller i en viss kultur. Vi har 

använt oss av Granström (2006) för att bättre förstå den process genom vilken individer växer 

in i uppfattningar, synsätt och perspektiv. 

 

4.3 Grupprocesser  

Granström (2006) menar att inom företag och organisationer finns det både permanenta och 

tillfälliga grupper där tanken är att gruppmedlemmarna ska lösa arbetsuppgifterna gemensamt 

genom att samarbeta. I dessa samarbeten kan det uppstå konflikter och missförstånd.  En 

förklaring som ofta ges av gruppmedlemmar till varför konflikter och missförstånd uppstår, är 

att det är fel på någon enskild individ, någon går inte att samarbeta med eller någon lyssnar 

inte. Granström (2006) skriver vidare att arbetsplatsens historia, struktur och ansvarfördelning 

påverkar samarbetet. Skapar organisationen svårigheter för ett lyckat samarbete är det lätt 

hänt att grupper utser en syndabock som får ta på sig ansvaret för organisationens brister. 

Desto mindre personalen vet om hur organisationen fungerar desto större är risken man 

personifierar bristerna. 

 

Vidare skriver Granström (2006) om projektion, det uppfattas som ett beteende som innebär 

att individer tillskriver en annan människa känslor som individen själv har. Genom att 

tillskriva en annan person sina brister undviker man att bli upprörd över sina egna brister och 

blir upprörd på den personen istället. Människor kan gå samman i grupp och gemensamt 

projicera egenskaper på en annan människa eller grupp, vilket kan förekomma på en 
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arbetsplats. I gruppen övertygar gruppmedlemmarna varandra om att den eller de andra är på 

specifikt sätt, och skapar således en gemensam inre värld. Projektion beskrivs som en process 

som sker i individens föreställningsvärld. Måltavlan för projektionen behöver inte 

nödvändigtvis vara i närheten när projektionen sker eftersom det är en representation av 

personen som är föremål för projektionen. 

 

Granström (2006) menar att projektion är en mycket stark kraft då dessa föreställningar kan 

komma att styra människors handlingar. Att styras av den inre världen istället för den yttre 

kan tyckas vara irrationellt, men författaren menar på att det är viktigt att komma ihåg att vår 

inre bild av en person oftast inte påverkar personen själv. Vanligtvis vet inte personen i fråga 

ens om att en annan person eller en grupp projicierar sina egna negativa egenskaper på denne. 

Trots detta kan personen som det projiceras på ändå bli påverkad. Eftersom vår inre värld kan 

styra våra handlingar, är det troligt att vi även bemöter personer på ett sätt som stämmer 

överrens med vår bild av personen. Även om en person inte är elak egentligen, kan vi bemöta 

personen som om den vore det. Om detta sker under en lång tid och av flera personer kan 

personen ifråga själv till slut börja uppfatta sig själv som elak. Då har personen identifierat sig 

med projektionerna, vilket kallas för projektiv identifikation. Detta liknar de problem som kan 

uppstå i den första idealtypen om gemenskap som Montin och Granberg (2013) skriver om. 

Blir gemenskapen för stark blir den exkluderande, i skapandet av ett ”vi” uppstår det även ”de 

andra”. Detta kan också sättas i relation till de idealtypiska uppfattningar, föreställningar och 

normer som en person anammar i processen att bli en del av en domän. 

 

Sammantaget kan vi följaktligen förstå offentlig sektor som en verksamhet bestående av fyra 

olika domäner som företräds av politiker, tjänstemän, yrkesutövare samt brukare. Inom dessa 

domäner kan vi också tänka oss att olika idealtyper existerar. Dessa kan ses som ideal som 

representerar olika åsikter och synsätt. Hur vi uppfattar ett fenomen spelar sedmera en roll i 

hur vi uppfattar exempelvis förskoleverksamhet. Ett sätt att förklara hur individer socialiseras 

in i ett visst sätt att tänka och se på saker beskrivs av Granström (2006). Här tar författaren 

bland annat upp den kraft som finns i vår inre föreställningsvärld samt gruppens betydelse. 

Domäner och idealtyper representeras dock inte enbart av en samling uppfattningar som 

skapas av grupper eller enskilda aktörer, utan det innebär också möjligheter att skapa synliga 

och osynliga regimer som disciplinerar oss. Detta leder oss därför slutligen vidare till vår sista 

teoretiker, Michel Foucault (1926-1984). 
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4.4 Foucault  

”För Foucault är varje kunskapsuttalande en del av en maktapparat som gör just denna kunskap 

tillåten, legitim och betraktad som nyttig, samtidigt som alla makttekniker till en del handlar om att 

upprätthålla en kontroll över kunskapen”(Börjesson & Rehn, 2009, s. 46). 

 

Begreppen makt och kunskap har vi med anledning av ovanstående citat, valt att tolka som 

orubbligt sammansatta och skall ses som ett begrepp. Genom denna symbios utgår vi sedan 

från föreställningen att olika synliga och osynliga regimer föds, och sedan disciplinerar oss 

samt skapar en självdisciplin. Exempelvis kan det ibland finnas olika antaganden som sprider 

sig i samhället eller inom olika grupperingar som till slut blir så pass integrerade hos individer 

att de tror att antagandena faktiskt kommer från dem själva (Nilsson, 2008). Till exempel kan 

antaganden finnas inom den domän man tillhör som den enskilda personen anammar och tror 

sig ha själv skapat. Ett antagande kan även vara att en person har föreställningar om hur en 

kommun är eller borde vara strukturerad utifrån någon av de tidigare nämnda idealtyperna. 

Personen har socialiserats in i dessa föreställningar genom uppväxten eller i den rådande 

miljön, men tror sig ha kommit på detta själv.  

 

4.4.1 En lång röd tråd från 1500 talet  

Syftet med den här studien är att förstå offentlig sektor genom att belysa hur reformer och 

förändring av förskoleverksamhet uppfattas av aktörer inom olika domäner. För att uppnå 

detta har vi tagit del av berättelser från förskolans värld samt tidigare forskning och teorier. 

En relativt stor del av vår litteratur har vi också använt för att få en förståelse för vad, hur och 

varför så pass många reformer och förändringar genomförts inom offentlig sektor på relativt 

kort tid. Vi fann därigenom en svag lång röd tråd som binder samman vår studie med 

teoretikern och diskursanalytikern Michel Foucault. För att följa med i Foucaults tankesätt är 

det dock viktigt att läsaren inte fokuserar på vad som står i texten utan vad texten egentligen 

står för. Vi ser Foucaults material mer som ett sätt att förstå hur mönster och beteenden 

skapas och efterlevs av individer i samhällen. 

 

Nilsson (2008) skriver att det som skiljde Foucault markant från andra forskare i mitten av 

1950 talet, när hans forskning började ta fart, var hans syn på människans historia. Ett av  

Foucaults begrepp är ”arkeologi” som innebär att det är genom att förstå historiken bakom ett 

fenomen som dess verkliga betydelse kan bli synligt. Detta kan uppnås genom att gå tillbaka 



18 

 

till den nollpunkt i historien som kan räknas som en skärningspunkt då fenomenet ännu var en 

odifferentierad erfarenhet. Foucault menade att människans historia inte är linjär och 

konstant. Inte heller ansåg han att all utveckling ledde till förbättringar mot en humanare värld 

– tvärtom fann han att den bestod av en mängd skillnader och uppbrott som krävde tolkning 

utifrån den tidsepok där de uppstått. Här la Foucault fokus mot en ny hittills orörd 

forskningsgrupp, som bestod av samhällets utstötta och avvikande grupper av människor. De 

personer som på ett eller annat sätt hade uppfattats som avvikande och fördrivits från 

samhället under århundraden, fann Foucault intressanta. Han var kritisk mot det västerländska 

förnuftet och dess förgivettagna sanningar som han inte ansåg vara några objektiva sanningar 

utan bara ett perspektiv bland andra perspektiv (Nilsson, 2008). Dessa förgivettagna 

sanningar kan liknas med de antaganden och föreställningar som kan uppstå i de olika 

idealtyperna om hur en kommun bör eller kan styras. Vikten av att tillhöra en grupp och 

framför allt ”rätt” grupp är även det som Granström tar upp. Vårt syfte att förstå offentlig 

sektor bättre som är en viktig del av vårt samhälle. Ett sätt att uppnå detta är att ta stöd i 

Foucaults teori om hur ett samhälle byggs upp och förändras på liknande sätt under flera 

århundraden.  

 

Foucault går tillbaka så pass långt som till 1500 talet för att visa hur samhällsbilden ändras 

över olika epoker. Från att mentalsjuka under många århundraden varit en naturlig del i 

samhällsbilden började man under den tidsepok att spärra in de människor uppfattades som 

galna eller avvikande. Detta sägs ha berott på de allt mer växande grupper av tiggare, 

prostituerade och mentalsjuka grupp av människor som ökade markant under denna tid. Men 

enligt Foucault är den förklaringen enbart på ett strukturellt plan, och menar att detta hade en 

djupare innebörd och står för en slags brytning mellan förnuft och icke förnuft. Den stora 

inspärrningen, som Foucault kallar denna epok för, ändrades sedmera genom att den moderna 

läkemedelskonsten, och framför all psykiatrin, fick sitt genombrott. Här menar Foucault att 

det blev ett skifte i förhållningssättet mot de avvikande personerna. Nu ansågs de vansinniga 

inte längre som tokiga utan som sjuka, som kunde botas med terapi och medicin. Detta anses 

vara ett framsteg i medmänsklighetens historia, men det tycker inte Foucault att det är. I 

stället menar han att de moderna metoderna är värre och att förtrycket ökar i och med den 

observation, terapi och diagnostik som den psykiskt sjuke får utstå. Dessa nya regimers mål 

var att de avvikande skulle anpassas till de ”normalas” värld, och en ny form av tvång för att 

uppnå detta uppstod som bland annat innefattade systematiska kontroller, strikta rutiner, 

inpräntandet av moraliska koder och först som sista alternativ, hot om bestraffning (Nilsson, 
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2008). Många av dessa beteenden och tankesätt finns ännu kvar. De syns tydligast i 

Granströms del om grupptillhörighet och projiceringar där det ofta blir en enskild individ som 

utses som syndabock och blir den avvikande. I idealtyp två, den statsintegrerade kommunen, 

så kan vi se rester av kontroller, systematik, regler och rutiner. 

 

Foucault menar således att i takt med sekulariseringen, det vill säga tron på vetenskapen, har 

olika kunskapsregimer uppstått. En kunskapsregim kan handla om hur vi bäst ska uppfostra 

våra barn, vad vi bör äta, vad skolan skall lära ut eller exempelvis hur vi bäst ska arrangera 

och skapa förskola. Alla kunskapsuttalanden är knutna till en eller flera kunskapsregimer, och 

nya kunskapsteorier kan uppstå. Om detta händer kan den nya teorin förkastas eller alternativt 

bakas in i den gamla teorin, och på så sätt uppstår nya kunskapsregimer ofta. Dessa 

kunskapsregimer tror vi och litar vi på, för att det skulle ta för lång tid och det skulle 

dessutom vara nästintill omöjligt att sätta sig in och uppnå den expertis som krävs för att 

kunna ifrågasätta flera kunskapsregimer (Börjesson & Rehn, 2009). Här ser vi starka likheter 

med alla reformer och förändringar som sker i allt snabbare takt. Samhället blir allt mer 

individualiserat och det blir vanligare att individer innehar någon form av spetskompetens och 

blir experter inom ett visst område. För en aktör inom exempelvis brukarens domän så blir 

detta extra tydligt då de är utlämnade till övriga aktörer att besluta det som är bäst för 

verksamheten. På liknande sätt kan politiska domänen liknas med de kunskapsregimer som 

Foucault tar upp. Olika partier driver intressefrågor som de letar argument och bevis för. Till 

sin hjälp använder de sig av forskare och experter vid universitet och liknande, för att stärka 

och övertyga väljare om deras egna ideologier. Mer ofta än sällan finns underliggande 

moraliska incitament i argumenten som visar åt samma håll som för ca femhundra år sedan -

välj rätt annars blir du en avvikare. Foucault tar detta tankesätt till det yttersta i nedanstående 

stycke, men vi har ändå valt att ha med detta som en intressant vinkel i vår resultatanalys och 

diskussionsdel i kapitel 6 respektive 7. 

 

Hermann (2004) skriver att den selektiva kunskap som skolorna lär ut är något som används 

för att få sin legitimitet, för att få oss fogliga och för att därmed kunna disciplinera oss enligt 

Foucault. Den ”goda” omsorg som samhället visar och lär ut till individerna och 

befolkningen, som t ex att det är skadligt att vara för fet eller att vi behöver ha poliser som 

skyddar oss mot farliga brottslingar, har i själva verket blivit den osynlig makt som 

kontrollerar oss enligt Foucault, till skillnad från den synliga makt som existerade fram till 

1700 talet, detta kallar Foucault för biomakt. Biomakten eller biopolitiken kan ses som de 



20 

 

koordinerade insatser gentemot hela befolkningen som regleras i form av exempelvis 

försörjningsformer, bostadsförhållanden och sjukvård. Skolan är ett utmärkt exempel på en 

institution som både differentierar, homogeniserar, skapar hierarkier samt jämför individer för 

att man skall passa in i den rådande normen anser Foucault. Detta begrepp kallar Foucault för 

normalisering. Vad som räknas som normalt bestäms i den rådande regimen och jämförs 

sedan mot exempelvis betyg och olika kunskapstester eller ur samhälleligt perspektiv där den 

sjuke ställs mot den friske, den laglydiga mot den kriminella eller den goda mot den onda i all 

oändlighet. Till sist tar Herman (2004) upp det välkända exemplet panoptikon som den 

ultimata disciplinen. Panoptikon handlar om det självstyrda fängelset som inte behöver ha 

någon vakt sittandes i vakttornet och passa fångarna för fängelset är byggt runt tornet med 

fönster som vetter mot tornet på ett sådant sätt att fångarna aldrig ser vem och om det finns 

någon som övervakar dem i tornet. ”Individen placerar in denna yttre maktteknik i sig själv 

och blir därigenom till princip för sin egen subjektivering och underkastelse”(Hermann, 

2004, s. 92). Detta leder Foucault vidare mot diskursbegreppet (Nilsson, 2008) och den nya 

form av makt, vilket inte skall förknippas med legitima styrelseformer, utan ses som en makt 

som existerar i hela vårt samhälle på mikronivå och makronivå. I den nya makten urskilde 

Foucault sedan olika maktkonfigurationer som exempelvis disciplinen, den disciplinära 

makten och biomakten. Det som Foucault intresserade sig mest för var relationerna mellan 

makt och kunskap då han hade uppmärksammat att de sociala effekter som den rådande 

diskursen medför, alltid måste tas hänsyn till vid tolkning och analys (Nilsson, 2008). Vad 

som är den rådande diskursen i samhället eller i offentlig sektor utifrån att enbart intervjua ett 

tiotal personer med fokus på förskolverksamhet är såklart inte möjligt, men det kan ge en 

fingervisning i den riktning vi bör söka. Vi har valt att använda oss av öppna intervjuer för att 

få en så adekvat bild av aktörernas verklighet som möjligt. 

 

5. Metod 

5.1 Val av metod 

Syftet med studien är att belysa hur reformer samt förändringar av förskoleverksamhet 

uppfattas av aktörer inom olika domäner. Detta vill vi uppnå genom att intervjua aktörer från 

de olika domänerna. Vi har lyssnat till politikers, förskolechefers, pedagogers samt föräldrars 

berättelser om deras upplevelser kring och om offentlig sektor utifrån förskoleverksamhet.  
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Vid kvalitativ forskning är målet vanligvis att få insikt om olika fenomen som rör människor 

och människors sociala verklighet (Dalen, 2008). Fenomenet i denna studie är den offentliga 

sektorn och vi vill lyssna till aktörers berättelser för att få förståelse för offentlig sektor. 

Kvalitativ intervju är även lämplig för att öka förståelsen för informanters egna tankar, 

känslor och erfarenhet (Dalen, 2008), vilket vi vill göra i vår studie. Val av metod var således 

inte svårt, en kvalitativ intervju lämpar sig bäst för att undersöka studiens syfte. Vi har valt att 

använda öppna intervjuer och ställa följdfrågor till informanterna för att få fram deras 

berättelser. Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud (2012) menar att en stor fördel 

med kvalitativ intervju är att möjligheterna för att kunna ställa följdfrågor ökar. Ett 

kvantitativt frågeformulär anser vi inte hade fungerat för att få långa berättelser, det hade 

dessutom varit svårt att ställa följdfrågor anpassade efter vad informanten själv valde att 

berätta om.   

 

Vi valde att genomföra kvalitativa intervjuer utifrån ett narrativt tillvägagångssätt, för att 

kunna få fram berättelser. För att få fram informanternas egna berättelser utan påverkan och 

låta dem tala mer fritt, lämpar sig en öppen intervju (Dalen, 2008). Vi ville vara så öppna som 

möjligt och inte ha förutfattade meningar om och vad de olika aktörsgrupperna skulle berätta 

och även så vi inte omedvetet kunde påverka berättelserna. Dock hade vi en viss förförståelse 

genom våra tidigare studier och arbetslivserfarenheter. Vi ville att informanterna helt fritt 

skulle tala om vad de själva upplever och vad de anser vara viktigt. Vad berättelserna visar, är 

det som vi anser vara av betydelse.   

 

5.2 Ett narrativt tillvägagångssätt 

För att kunna undersöka syftet med denna studie är det informanternas berättelser och 

upplevelser som skall vara i fokus, eftersom det är deras upplevelse av organisationen som är 

väsentlig. Med detta i åtanke har vi valt att använda oss av ett narrativt tillvägagångssätt för 

att på bästa sätt kunna få fram informanternas berättelser. Vi ämnar således inte att använda 

det narrativa tillvägagångssättet som en teori, utan som en metod för att samla in och 

strukturera material.  

 

Enligt Roberson (2012) är det svårt att sätta en tydlig och exakt definition på vad det narrativa 

tillvägagångssättet innebär. En förklaring är att ett narrativ är en redogörelse för något som 
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har hänt, antingen i verkligheten eller i fantasin. En annan förklaring är att det handlar om ett 

organiserande av händelser till en handling. Definitionen är svår, men det forskarna är 

någorlunda enade om är vilka antaganden som ligger i grund för narrativ. Det första 

grundantagandet är att människor strukturerar sina erfarenheter genom narrativ. Det andra 

grundantagandet innebär att narrativ fungerar som en tolkningsram som hjälper människor att 

strukturera sina erfarenheter och förstå sin värld bättre. Det tredje grundantagandet är att 

människans handlingar och ord endast går att förstå med narrativ. Det sista grundantagandet 

innebär att berättelser formar och skapar människans personlighet och verklighet. Genom att 

studera med ett narrativt tillvägagångssätt får forskaren inte bara en översikt över vad som har 

hänt, utan även hur människor förstår det som har hänt. Narrativ fokuserar inte bara på 

individen, utan menar att individen och kollektivet hör ihop. Detta gör det meningsfullt att 

studera narrativ på individnivå då detta kan ge förståelse om grupper (Robertson, 2012), 

vilket vi vill göra i denna studie. Ytterligare en anledning för oss att använda oss av ett 

narrativt tillvägagångssätt är för att narrativa berättelser kan både ha en eller flera berättare, 

vilket vi andvänder oss av. 

 

Hedegaard Hansen (2011) menar att ett narrativt tillvägagångssätt handlar om 

vardagsberättelser, hur människor förstår eller upplever en företeelse eller händelse. När en 

informant talar om en berättelse är det en förutsättning att berättelsen är sann för informanten 

själv. Händelsen har ägt rum, men berättelsen ger enbart just denna informants uppfattning 

om händelsen. Berättelsen är ett uttryck för hur just denna informant uppfattar händelsen och 

berättelsen sammanfogar flera händelser till en helhet som skapar mening. Hedegaard Hansen 

(2011) anser även att det är lätt hänt att falla in i en kritisk roll vid narrativ metod, att kritisera 

handlingar och reaktioner och ge förslag på hur informanterna hade kunnat hantera 

situationen annorlunda. Det är viktigt att inte kritisera, det viktiga är att förstå informantens 

konstruktion av mening och betydelse. Detta var det vi ville, förstå hur offentlig organisation 

fungerar genom att lyssna till de olika aktörerna inom offentlig organisation. Vi är inte ute 

efter att kritisera enskilda individer eller tala om vad de kunnat göra annorlunda.  

 

Hedegaard Hansen (2011) menar vidare att vid ett narrativt tillvägagångssätt letar man inte 

efter den absoluta sanningen, utan efter att finna meningsfullheter i berättelsen. Detta innebär 

att det är läsaren av berättelsen som tolkar vilka delar i berättelser som bidrar till att 

konstruera meningsfullhet. Tolkningen av berättelser handlar således inte om vad som är rätt 

eller fel, utan möjliga tolkningar av berättelsen. Två läsare kan se och tolka berättelsen olika, 
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därför är det viktigt att vara öppen för många sätt att se på berättelsen. 

 

5.3 Urval 

Val av informanter har stor betydelse inom kvalitativ intervjuforskning. Hur många 

informanter är även av betydelse. Det skall inte vara för många informanter eftersom 

intervjuerna och bearbetningen är en tidskrävande process, men heller inte för få, då det måste 

vara tillräckligt med underlag för en god analys (Dalen, 2008). Med detta i åtanke ville vi 

intervjua tolv informanter, 3 informanter från respektive aktörsgrupp, dock uppstod två 

bortfall. Vi valde att inte leta upp två ytterliga informanter då tio intervjuer kändes som 

tillräckligt med underlag för en analys. Vi upplevde även att transkribera samt analysera tio 

intervjuer kändes hanterbart tidmässigt. Det första steget vid urvalet av informanter var att 

bestämma undersökningens population. Med population avses den grupp av fenomenet som vi 

vill studera (Esaiasson et al., 2012). I denna studie var grupperna föräldrar, pedagoger, chefer 

och politiker. Vi valde aktörer utifrån dessa olika domäner då syftet med studien är att belysa 

hur reformer samt förändringar av förskoleverksamhet uppfattas av aktörer inom olika 

domäner. Detta anser Dalen (2008) vara en fördel, att använda flera informantgrupper när 

man vill få en uppfattning om hur olika människor kan uppleva samma fenomen olika.  

 

Vi har använt olika urvalsmetoder i denna undersökning. Kriterieurval har använts till alla 

informanter då alla informanter tillfrågats om deltagande i studien på grund av att de tillhör 

någon av de utvalda aktörsgrupperna inom offentlig sektor. Alla föräldrar vi intervjuat har 

eller har haft sitt eller sina barn på kommunal förskola, samtliga pedagoger och chefer vi 

intervjuat arbetar eller har arbetat inom kommunal förskola, samt att alla politiker som vi 

intervjuat har varit engagerade i förskolefrågor. Bekvämlighetsurval har använts då 

informanter från en tidigare B-uppsats (Billås & Lokvist, 2014) hjälpte oss att få kontakt med 

lämpliga personer. Två informanter kom vi i kontakt med genom en vän, vars namn vi fick 

använda som referens för att få kontakt med önskad aktörsgrupp. En av dessa kontakter fick 

förhinder och rekommenderade då en likvärdig informant som kunde delta i studien. Detta 

kallar Dalen (2008) för snöbollsmetoden. 
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5.4 Datainsamling 

Totalt intervjuades tio informanter. Tre föräldrar, två pedagoger, tre chefer samt två politiker. 

Samtliga informanter hade sina barn på förskola eller arbetade i någon av de tre olika 

kommunerna. Åldersspannet var mellan cirka 25 till 70 år och både män och kvinnor 

intervjuades. Varje intervju pågick i 1 till 2 timmar och intervjuerna utfördes på olika platser 

som informanterna själva valde. Att de själva fick bestämma plats, var ett medvetet val då vi 

ville intervjua informanterna på ett ställe där de kunde känna sig trygga. Platserna var hemma 

hos den enskilda informanten, på deras arbetsplats eller i de olika kommunernas kommunhus. 

 

Informanterna kontaktades via först mejl eller per telefon, där vi informerade vilka vi var samt 

studiens syfte. Efter samtycke till deltagande i studien, skickades ett mejl ut till samtliga 

informanter med ett informationsbrev (se bilaga 3), en bakgrund till studiens syfte samt ett 

instuderingsfall (se bilaga 2) baserat på den tidigare nämnda B-uppsatsen (Billås & Lokvist, 

2014). Fallet baserades på en kommunal händelse från förskola och syftet med att använda ett 

instuderingsfall var att skapa ett diskussionsunderlag. Utifrån detta instuderingsfall bad vi 

informanterna berätta om deras tankar kring fallet och om de varit med om något liknande 

själva. Samtliga intervjuguider finns som bilagor, för intervjuguide till föräldrarna (se bilaga 

4,) för intervjuguide till pedagogerna (se bilaga 5), för intervjuguide till cheferna (se bilaga 6) 

och för intervjuguide till politikerna (se bilaga 7). Vid de två första intervjuerna hade vi inte 

några frågor med oss, bara fallet som diskussionsunderlag. Därefter anpassades följdfrågorna 

efter vad informanterna tog upp. Dessa var således öppna intervjuer. Öppna intervjuer är 

lämpligt när man vill att informanter skall berätta mer fritt om deras erfarenhet, vilket vi ville 

i denna undersökning (Dalen, 2008). Utifrån vad som kom fram under dessa två intervjuer 

skapade vi teman och huvudområden som vi tog med oss in i följande intervjuer och skapade 

följdfrågor kring. Ledord eller teman som dök upp i en intervju antecknade vi och hade med 

oss in i nästa intervju osv. Dessa intervjuer var dock fortfarande öppna då vi lät informanterna 

tala fritt om offentlig sektor, men vi hade förberett något av en mer semistrukturerad 

intervjuguide till dessa, i fall de tog upp ämnen som tidigare berörts av de andra 

informanterna. Dalen (2008) beskriver en semistrukturerad intervju som en intervjuform där 

forskaren valt ut teman i förväg. Intervjuguiden fungerade dock mer som en mall för oss, vi 

hade med teman från tidigare intervjuer men vi var öppna för att nya teman och ledord dök 

upp. Alla frågor ställdes inte till alla informanter och de fick heller inte samma frågor, det 

berodde helt på vad de valde att berätta om. Intervjuguiderna till pedagoger, chefer och 
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politiker ska därför inte förstås som att alla frågor ställdes. Intervjuerna med politikerna var 

de intervjuer som var mest semistrukturerade då vi i början av intervjuerna bad dem berätta 

om hur det går till när en motion läggs fram och ett beslut fattas, detta för att öka vår egen 

förståelse för arbetssättet. Intervjuerna spelades in för att öka tillförlitligheten. Genom att göra 

detta kunde vi gå tillbaka och lyssna på inspelningarna och således inte glömma bort vad 

informanterna sagt. När alla intervjuer var utförda transkriberade vi allt som sagts ordagrant 

vilket resulterade i cirka 90 sidor transkriberad text, något som kallas för 

organiseringsprocessen (Dalen, 2008). Att vi transkriberade alla intervjuerna själva drar vi 

fördel av då vi lärde känna vårt material. Från det transkriberade materialet kunde vi sedan 

urskilja vissa återkommande gemensamma huvudområden som vi sedan använde oss av då vi 

utformade våra tre frågeställningar.  

 

 

5.5 Analysmetod 

Kvale och Brinkmann (2009) skriver att det narrativa tillvägagångssättet har flera olika 

metoder för att analysera berättelser. Det finns olika sätt att fokusera på en berättelse för att få 

fram det väsentliga för att sedan kunna analysera det med studiens teorier. När ett narrativt 

tillvägagångssätt används vid analys så läggs fokus vid de berättelser som framkommer under 

intervjun samt texternas mening och språkliga form. Framkommer inte spontana berättelser, 

går det istället att konstruera en sammanhängande berättelse från episoderna som finns 

utspridda under intervjun. Detta har vi behövt göra med vissa informanters berättelser då de 

ibland var fragmenterade, eller om informanten avbröt en berättelse för att tala om någonting 

annat för att sedan återgå till denna berättelse. 

 

Robertson (2012) skriver att det finns fyra utgångspunkter vid läsning, tolkning och analys av 

narrativt insamlat material. Det första tolkningssättet är det holistiska -innehållsmässiga sättet, 

som innebär att läsa en fullständig historia och fokusera på historians innehåll. Det andra 

sättet är det holistiska -formbaserade som innebär att forskaren fokuserar på handlingen och 

strukturen i en berättelse. Det tredje sättet är det kategoriska -innehållsliga tolkningssättet, där 

kategorier definieras. Enskilda citat plockas ur berättelsen, klassificeras för att sedan samlas 

ihop till kategorier. Det fjärde tolkningssättet har vi valt att använda, och det är den 

kategoriska -formbaserade utgångspunkten, som fokuserar på bestämda karaktärsdrag i 
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berättelserna. Detta tolkningssätt innebär att forskaren tar en berättelse i taget för att hitta 

nyckelord och olika särdrag. Detta gör det möjligt att identifiera en sammansatt narrativ och 

se återkommande teman. Genom att samla ihop aktörers individuella berättelser är det möjligt 

analysera berättelserna kollektivt (Robertson, 2012). Detta är vad vi har gjort vid analysen. Vi 

har lyssnat till aktörernas individuella berättelser för att sedan analysera berättelserna 

gemensamt.  

 

Som tidigare nämnt ämnar vi inte att använda ett narrativt tillvägagångssätt som en teori, utan 

som en metod för att samla in samt strukturera materialet. Vi ämnar använda ett narrativt 

tillvägagångssätt för att analysera fram vilka bestämda karaktärsdrag som finns i de olika 

berättelserna samt finna nyckelord och olika särdrag, och inte som teori. Således använder vi 

ett narrativt tillvägagångssätt i studien som en metod för analysen. Nyckelord och särdrag 

fann vi genom att flertalet gånger läsa igenom samtliga transkriberade intervjuer och markera 

de citat och berättelser vi fann betydelsefulla för vårt syfte. Sedan diskuterade vi vad vi funnit 

med varandra, för att kontrollera att vi uppfattat berättelserna på samma sätt. Detta är särskilt 

viktigt att göra vid det narrativa tillvägagångssättet då två läsare av en berättelse kan uppfatta 

berättelsen olika (Hedegaard Hansen, 2011). Efter att vi funnit särdrag och nyckelord i 

berättelserna från de olika aktörerna och jämfört dem, så analyserade vi detta mot valda 

teorier om domäner och idealtyper, Granströms sammanställning om grupper och projektion 

samt Foucaults syn på kunskap, makt, regimer och disciplinering. 

 

5.6 Etik 

Vetenskapsrådet (2011) menar att forskare har ansvar gentemot de människor som medverkar 

i en undersökning, forskare förväntas göra sitt yttersta för att uppnå hög kvalité med sin 

undersökning samt vara fri från yttre påverkan. Vetenskapsrådet (2011) tar upp fyra allmänna 

etiska krav gällande forskning, informationskravet, samtyckeskravet, kravet om 

konfidentialitet samt nyttjandekravet. Med informationskravet i bejakelse informerade vi 

informanterna om syftet med studien och deras rättigheter via mejl (se bilaga 3) när de fick 

informationsbrevet och återigen innan intervjun startade. De informerades om att deras 

medverkan i studien är frivillig och att de när som helst har rätt att avbryta sin medverkan. En 

studie bör inte genomföras utan information om studien och ett informerat samtycke, ett så 

kallat samtyckeskrav. Först när informanterna tog del av informationen och godkände den, 
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påbörjades intervjun. Innan intervjuerna startades berättade vi vilka vi var, varför vi var där, 

vad vi vill, vad som ska ske med materialet, samt hur återkopplingen och publiceringen 

kommer se ut, som Dalen (2008) rekommenderar.  

 

Vi informerade om att de har rätt att inte svara på enskilda frågor om så önskas och att 

informanterna har rätt att ta del av den färdiga uppsatsen. Vidare informerade vi om att deras 

namn och andra personliga uppgifter kommer att avidentifieras. Vetenskapsrådet (2011) 

skriver om konfidentialitet som är det tredje forskningsetiska kravet. Detta handlar om 

offentlighet och sekretess. Anonymisering och avidentifiering innebär att svar och 

information från den aktuella informanten eliminerats på ett sådant sätt att ingen kan 

återupprätta svaren och informationen. Det innebär att ingen kan kombinera ett visst svar med 

en viss informants identitet. Detta försöker vi uppfylla genom att kalla alla deltagare för 

informant eller för den aktörsgrupp som informanten tillhör, exempelvis förälder. Vi har valt 

att skriva ut någon känslig information om informanterna som bidrar till att informationen kan 

spåras tillbaka till informanten. Slutligen informerades informanterna om att det som sägs vid 

intervjuerna endast kommer att användas till denna studie. Detta handlar om nyttjandekravet 

som innebär att det insamlade materialet endast får användas till forskningsändamålet. 

 

Vid utformningen av intervjuguider följde vi Dalens (2008) råd om att inte ställa frågor som 

kan upplevas tunga eller svåra i början och slutet av intervjun. Inledande frågor bör få 

informanten att känna sig avslappnad och de sista frågorna bör vara mer generella. Vi inledde 

med frågor såsom hur gamla de var, om de har barn samt hur länge de arbetat. Sedan frågade 

efter vi efter deras spontana reaktion efter att ha läst det aktuella fallet och beroende på deras 

svar och berättelser kring fallet eller andra liknande händelser ställde vi följdfrågor. 

 

5.7 Validitet 

Validitet innebär att mäta det som vi påstår att vi ska mäta samt att ha en god samständighet 

mellan teoretiska definitioner och operationella indikatorer (Esaiasson et al., 2012). 

Validiteten är avgörande för studiens kvalitet och frågorna ska mäta det som avses mätas. Det 

är betydelsefullt att ha samband mellan den teoretiska definitionen, som beskriver vad som 

ska mätas, och den operationella definitionen, som beskriver hur det ska mätas (Hjerm, 

Lindgren & Nilsson, 2014). Den största svårigheten med validitet är att frågorna och 
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problemen bildas på teoretiskt nivå och undersökningarna på operationell nivå (Esaiasson et 

al., 2012). 

 

En nackdel som Robertson (2012) menar finns med ett narrativt tillvägagångssätt är huruvida 

undersökaren förstår och tolkar en berättelse. Hedegaard Hansen (2011) skriver att vid 

analysen av berättelser väljer forskaren ut nyckelord som är uttryck för forskarens tolkning av 

berättelsen. Det är möjligt att en annan läsare av berättelsen lagt vikt vid något annat, 

eftersom de kan tillskriva berättelsen en annan mening och betydelse. Om sambandet mellan 

den teoretiska definitionen och den operationella definitionen är dåligt och om det är möjligt 

att förstå och tolka en historia på två väldigt skilda sätt, kan man ifrågasätta frågornas som 

ställdes till informanten, således validiteten. Tog frågorna verkligen reda på det man ville? Vi 

har använt oss av en öppen intervjuguide då vi inte ville påverka informantens berättelse och 

det informanten valde att berätta om. Trots att intervjuerna fick en mer semistrukturerad form 

allt efter som, så ställde vi flera öppna frågor och anpassade följdfrågorna efter vad de valde 

att tala om och vi ledde inte in informanterna på något ämne. Öppna frågor kan dock ha 

medfört en risk att informanterna svävade iväg i sina svar och egentligen svarade på något 

annat, dock anser vi att denna risk minskade i och med att vi använde instuderingsfallet som 

utgångspunkt samt att vi ställde följdfrågor. Gällande tolkningsfel anser vi att vi haft fördel av 

att arbeta tillsammans, då vi kunnat diskutera berättelserna i efterhand för att stämma av och 

jämföra våra tolkningar. Genom att spela in intervjuerna och antecknat under intervjuns gång 

har vi stärkt tolkningen då vi kan gå tillbaka till det insamlade datamaterialet för att 

kontrollera vad som sagts. 

 

5.8 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om tillförlitligheten i undersökningen. Vid hög reliabilitet är det hög 

frånvaro av slumpmässiga eller osystematiska fel. En låg reliabilitet orsakas ofta av slarvfel 

vid datainsamlingen och databearbetningen. Om validitet handlar om vilket mätinstrument 

som används är reliabiliteten hur noggrant mätinstrumentet används (Esaiasson et al., 2012). 

 

Gällande reliabiliteten i det narrativa tillvägagångssättet så är det väsentligt att inte glömma 

bort att det finns ytterligare en aspekt, och det är forskarens roll. Det förs en dialog mellan det 

insamlade materialet och forskaren, och mellan forskaren och andra läsare (Robertson, 2012) . 
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En god dialog förutsätter att materialet är genomskinligt. Genomskinlighet innebär att det 

tydligt framgår i studien hur resultaten ser ut, hur forskaren har kommit fram till resultatet och 

hur tolkningarna sett ut. Läsaren ska kunna hänga med i beskrivningarna, tolkningarna och 

resonemangen forskaren för, för att ha möjlighet att kritiskt granska studien (Sohlberg & 

Sohlberg, 2013). Det narrativa tillvägagångssättet kritiseras ofta för att en annan forskare inte 

kan göra om samma studie och få exakt lika resultat, eftersom forskarens tolkning av 

materialet har stort fokus samt att det är informanternas upplevelser och berättelser som tolkas 

(Robertson, 2012). Vi har försökt att på ett så noggrant sätt som möjligt förklara alla delar i 

vår process för att studien ska bli så tillförlitlig och genomskinlig som möjligt.  

 

Ett annat problem som kan orsaka låg reliabilitet är att den teoretiska utgångspunkten 

forskaren har med sig som kan styra forskaren för mycket genom att se vissa samband, eller 

betydelsefulla saker i sitt material men blundar för andra. Förbises viktiga aspekter i 

datamaterialet är inte resultatet tillförlitligt (Robertson, 2012). Här anser vi att det varit en 

styrka att använda öppna intervjuer och att samarbeta. Den ena kunde se något som den andre 

missade och vi diskuterade datamaterialet kontinuerligt. Vi har ifrågasatt arbetets process 

samt haft ett kritiskt förhållningssätt till de teoretiska utgångspunkterna för att höja 

reliabilitet. Båda har tagit del av allt intervjumaterial och analyserat tillsammans för att 

undvika egna tolkningar. 

 

5.9 Metoddiskussion 

Esaiasson et al. (2012) är kritiska till bekvämlighetsurval och anser att man bör undvika detta 

då resultatet inte blir generaliserbart. Repstad (2007) menar dock på att det kan vara en fördel 

att vara bekant med informanten då informanterna kan ha lättare att öppna sig för någon de 

känner. Författaren menar även att intervjupersoner kan vara mer precisa i deras berättelser då 

forskaren kan känna till deras historia sen tidigare och på så sätt veta om svaren är 

sanningsenliga eller ej. Repstad (2007) tar även upp det han ser som negativt med 

bekvämlighetsurval, som bland annat är att informanten kan ana vad forskaren vill höra och 

kan därför anpassa sina svar efter det. Detta har vi försökt undvika genom att den av oss som 

var minst bekant med informanten antecknade den andre intervjuade när det var 

genomförbart. Exempelvis uppfattade vi under en av våra intervjuer att en informant var 

nervös. Då upplever vi att det var positivt att en av oss inte var helt obekant med denne, då 
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intervjun lättade upp efter en stund och sedan flöt på fint. Vi tror att om någon helt 

främmande person hade genomfört intervjun så kan samtalet ha låst sig helt. Vi är emellertid 

medvetna om att informanten kan ha varit nervös just av den anledningen att en av oss inte är 

helt främmande och att rädslan exempelvis kan ha berott på en oro över intervjuns 

konfidentialitet. Gällande vårt snöbollsurval, finns det en risk att personen som 

rekommenderade oss någon till någon annan, kan förstå vem som har faktiskt har intervjuats 

och då även förstå vem som har sagt vad av studiens informanter. Emellertid 

rekommenderade de personer vi fick hjälp av, fler än bara en person, och vi bekräftade aldrig 

vem eller vilka vi faktiskt tog kontakt med, eller om de deltog i studien.  

 

Vi använde oss av ett narrativt tillvägagångssätt när vi påbörjade intervjuerna, då vi ville gå in 

så förutsättningslöst som möjligt i intervjuerna. Vi hade ändå viss förförståelse om 

organisationen både genom tidigare studier och genom olika arbetslivserfarenheter. Vi 

använde ett instuderingsfall (se bilaga 2) för att väcka tankar inför samtalet. Samtliga 

intervjuer inleddes med en öppen fråga så de själva kunde återge sin egen reaktion efter att ha 

läst fallet, då det hade mejlats ut en tid innan. Därefter följde vi upp med följdfrågor som vi 

anpassade utifrån berättelserna. Att ha en öppen intervjuguide och ställa följdfrågor utefter 

vad den enskilda informanten talar om, gör att man kan diskutera och ifrågasätta 

generaliserbarheten i denna studie. Eftersom informanterna inte har fått exakt samma frågor 

kan vi inte jämföra deras svar. Det är dock inte vårt syfte med ett narrativt tillvägagångssätt, 

utan det är snarare att lyfta ut vad de olika aktörsgrupperna väljer att berätta om och sedan se 

skillnader och likheter träda fram ur materialet. Det går även att urskilja olika attityder och 

tankesätt hos och mellan aktörer och i de olika domänerna. Genom att använda de teman som 

är återkommande i berättelserna, så vill vi förstå om de skillnader och likheter som finns. Som 

vi tidigare nämnt i reliabilitetsavsnittet kan en forskare blir alltför påverkad av sin valda teori 

vilket kan leda till att resultat och tolkning av ett material kan bli missvisande, vilket således 

påverkar generaliserbarheten. Denna riskfaktor har vi försökt minska genom att gemensamt 

analysera det insamlade materialet. Det narrativa tillvägagångssättet kritiseras ofta för att 

andra forskare inte kan replikera narrativa studier då det är svårt att få liknande resultat. Om 

någon skulle upprepa vår studie skulle det bli mycket svårt att få exakt samma resultat som 

oss, eftersom en subjektiv tolkning av våra informanters berättelser har gjorts. Vi har i stället 

försökt öka generaliserbarheten genom att vara så tydliga som möjlig i vår beskrivning av vårt 

tillvägagångssätt. 
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Innan intervjuerna påbörjades fick samtliga informanter läsa ett instuderingsfall som handlar 

om ett politiskt beslut som fattades om förskoleverksamhet i en kommun och hur beslutet togs 

emot (se bilaga 2). Syftet med att använda ett fall var för att ha ett diskussionsunderlag och 

inte i syfte att studera eller diskutera just det fallet. Vi vill förstå hur organisationsformen 

inom offentlig sektor upplevs i stort, och inte enbart i förskola. Därför hade vi egentligen 

kunnat intervjua aktörer inom en helt andra offentliga verksamheter. Med anledning av detta 

berättar informanterna om andra händelser från förskolor, tidigare arbetsplatser eller 

erfarenheter kring övriga verksamheter som finns inom offentlig sektor, exempelvis skola och 

vård. Vi valde dock att rikta in oss mot förskola, då instuderingsfallet vi använder oss av 

väcker tankar och kommer åt olyckliga missförstånd och konflikter som kan uppkomma i 

komplexa situationer med flera oliksinnade synsätt och perspektiv. Vi vill även att alla 

informanter ska ha samma information som utgångspunkt för att se om aktörer från samma 

domäner eller med liknade ideologier börjar tala om liknade saker efter att ha läst fallet. Även 

detta så vi kan se skillnader och likheter i tankegångar. En mer praktisk anledning är att vi 

enklare fick tag i informanter från förskolor, då vi har kontakter i verksamheten sedan 

tidigare.  

 

I validitet och reliabilitet avsnitten kan det upplevas som om vi kritiserar det narrativa 

tillvägagångssättet en del, vilket vi i och för sig gör i viss mån, genom att poängtera olika 

svagheter med metoden inom olika områden och berätta detaljrikt om hur vi arbetat, för att 

minska risken av för att någon av dessa svagheter skall påverka vår undersökning negativt. 

Dock vi vill påpeka att vi menar att ett narrativt tillvägagångssätt, som ett metodverktyg, 

upplever vi ha varit den mest lämpliga metoden för just denna studie då vi har fått ta del av 

säregna berättelser från våra informanter som vi själva inte hade kunnat fråga om enbart 

genom egenformulerade frågor.  

 

6. Resultat och Analys 

I resultat - och analys delen presenter vi tre huvudområden som kan härledas till studiens 

bakgrund, tidigare forskning och teoridel. Under våra intervjuer återkom vissa teman flera 

gånger, vi analyserade därför vårt transkriberade material och valde sedan ut liknande teman 

som vi sammanställde i tre huvudområden, då även dessa områden återkom under samtliga 

intervjuer. Huvudområdena har vi valt att kalla Från barnpassning till läroplan, Den osynliga 

makten samt Upplevelser kring ansvar.  
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I det första huvudområdet, Från barnpassning till läroplan, träder två olika konflikter fram 

som bottnar i aktörers olika synsätt och perspektiv vilket sedan får betydelse för hur en aktör 

uppfattar och ser på förskolverksamhet och dess roll i samhället. Det ena perspektivet ser 

förskola som en barnpassning och en omsorgstjänst då föräldrar arbetar och det andra 

perspektivet ser förskola som en pedagogisk verksamhet med kompetenta förskollärare som 

svarar mot en statligt reglerad läroplan. Dessa två perspektiv hänger sedan samman med 

blandade åsikter kring hur många timmar barn bör eller inte bör vistas förskola per vecka.  

 

I det andra huvudområdet, Den osynliga makten, framkommer en osäkerhet hos vissa aktörer 

kring vad man får eller inte får säga tillika det man ska, kan eller bör säga eller inte säga, i 

förhållande till eller mellan, olika aktörsgrupper och gentemot respektive domäner. 

Uppfattningar och upplevelser kring denna osäkerhet framkommer i olika uttalanden och 

antaganden om andra aktörer inom och mellan de olika domänerna. Osäkerhet kan bottna i en 

otydlig organisation som inte visar hur och vad som förväntas av organisationen eller 

gentemot organisationen. Att inte veta säkert ger upphov till chansningar, ryktesspridning 

därför förlitar vi oss på rådande kunskapsregimer som sedan kan mynna ut i självdisciplin hos 

aktörerna. 

Det tredje huvudområdet, Upplevelser kring ansvar, visar på bristande kunskap om 

organisationens struktur och dess arbetsformer men även gällande egna aktörer som arbetar 

med och inom kommunal verksamhet. Här finns främst bristande kunskap om vem eller vilka 

personer inom kommunen som har det yttersta ansvaret inom vissa områden eller vem som tar 

ansvar över fattade beslut tillika genomförandet av tagna beslut. Detta kan uppstå som en 

reaktion på en organisation som uppfattas som otydlig. En följd av detta kan bli att 

syndabockar utses inom organisationen och att en ”vi och dom” känsla uppstår samt att 

individer börjar skylla egna tillkortakommanden på andra. I samtliga huvudområden 

framkommer en upplevd otydlighet vilket kan härledas till en sista konflikt som behandlar hur 

informanter upplever organisationen och hur de upplever den idealtyp som de eftersträvar 

eller tror på.  
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6. 1 Från barnpassning till läroplan 

Genom berättelserna kan vi se två olika konflikter med olika synsätt och åsikter som 

oundvikligen vävs in i varandra. Den första konflikten handlar om hur olika aktörers ser på 

förskola, dess verksamhet och dess profession. Det ena synsättet ser förskola som en 

professionell pedagogisk verksamhet vars uppdrag är att följa anvisad läroplan utifrån ett 

statligt uppdrag, idealtyp tre som ser kommunen som en marknad har många likheter med 

detta synsätt. Det andra synsättet ser förskola som en tjänst som måste tillhandahållas av 

kommunen då barn är i behov av omsorg och passning när föräldrar arbetar, detta sätt 

återfinner vi i idealtyp två, den statsintegrerade kommunen. Denna konflikt hänger sedan ihop 

med olika åsikter kring hur många timmar i veckan ett barn ska eller bör gå på förskola.  

 

I den andra konflikten framträder ännu två synsätt och medföljande åsikter. Det första 

synsättet tillika åsikten handlar om själva att antalet timmar, som barn vistas på förskola, inte 

är av betydelse, då grundtankarna bakom bland annat utökad tid för barn till föräldralediga 

och arbetssökande, är att alla barn oavsett bakgrund och kön ska ha rätt till pedagogisk 

verksamhet. Detta allra helst för de barn som kan ha deprimerade arbetslösa föräldrar med 

dålig ekonomi hemma som aldrig kan unna sig något extra eller påfrestande småsyskon som 

resulterar i föräldrar som inte har möjlighet att det äldre barnet den uppmärksamhet som 

krävs. Den andra åsikten är att antalet timmar visst är av betydelse, då ökade antal timmar, 

innebär ökad belastning på personal samt ger större barngrupper. Denna ökade 

arbetsbelastning resulterar stressade och missbelåtna pedagoger som beläggs med alltfler 

arbetsuppgifter vilket genererar i mindre pedagogisk verksamhet och mer barnpassning. De 

arbetar i stökiga högljudda miljöer och om grupperna blir för stora kan säkerhetsrisker uppstå. 

I första konflikten är där synsätten är att se förskola som en pedagogisk verksamhet eller som 

en plats för barnpassning, så har egentligen båda synsätten förstått att förskolans roll är 

förändrad, men beroende på vilken idealtyp aktörerna tillhör så kan det skilja sig. I den 

förstnämnda som ser pedagogisk verksamhet har vi redan nämnt idealtyp tre, 

marknadskommunen. Det som är intressant här är att det andra synsättet som ser förskola som 

barnpassning vid första anblick förefaller vara idealtyp två, den statsintegrerade, men det är 

snarare idealtyp tre med fokus på marknaden som passar in. Med ekonomin i fokus och 

kundens valfrihet som ledstjärna, så förväntas skolor och förskolor tillhandahålla en tjänst 

som i detta fall är förskola. Det som blir paradoxalt är att aktörerna från denna idealtyp både 

kräver pedagogisk verksamhet, barnpassning på kundens villkor, hundraprocentig 
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dokumentation av verksamheten och detta till lägsta möjliga pris, annars byter kunden 

utförare. Många aktörer upplever därför att de ännu behandlas och ses som 

omsorgsverksamhet som tillhandahåller barnpassning. Vid frågor gällande förståelse kring 

förskolans förändrade roll svarar en av informanterna följande:   

 

Det här med kravet som skollagen ställer på kommuner, att ordna förskoleverksamhet för 

barn där vårdnadshavarna är arbetssökande eller föräldralediga det är oerhört rimligt och 

logiskt därför att förskolan är ju inte bara en plats för omsorg där vi inte bara ser efter 

barnen när föräldrarna inte är hemma, utan det är också starten på lärandet och det finns en 

läroplan. Det är klart att i en familj där föräldrarna inte sticker iväg till ett jobb, de har också 

rätt att få gå på förskola och få en start i lärandet. – Politiker 1 

 

Politiker 1 uttrycker att förskola inte längre bara rör sig om omsorg, utan är en pedagogisk 

verksamhet till för att främja barns lärande. Chef 1 menar i nedanstående citat att de har 

arbetat hårt med att förändra synen på förskola som barnpassning, men att denna syn 

fortfarande finns kvar. 

 

Vi har ju gjort ett jättestort arbete sen i januari förra året där vi har gjort en ny 

implementering av läroplanen och då tror jag att vi har lyckats göra en kullerbytta så att de 

har förstått att de är bara barn och de vill leka, men då när de bara leker, det är då man 

jobbar utifrån läroplanen. /…/ Vissa anser ju fortfarande att det bara är barnpassning. Det 

som förskolan behöver jobba mer på är att bli mer synliga och stå upp för oss – Chef 1 

 

Chef 3 talar om de utökade timmarna per vecka som barn till arbetslösa samt föräldralediga 

har rätt till och vi kan här se att chefen anser att förskola är en pedagogisk verksamhet som 

alla barn har rätt till, oavsett föräldrarnas sysselsättning.  

 

Pedagogerna tittar på barnens lärande eftersom förskolan idag inte är ett barnhem, 

förskoleutredningen är förlagd. Vi har faktiskt en skollag och vi jobbar efter kapitel som 

handlar om det, vi ser till barnen. Ska det styra om föräldrarna jobbar eller inte jobbar? Så 

det här uppfattades som någonting väldigt positivt, att barn skulle få gå 9 till 15. - Chef 3 
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Genom ovanstående citat från politiker och chefer kan vi se att de har uppfattat att det har 

skett en förändring i hur människor ser på förskola. Det har även chefen nedan, men i denna 

berättelse kan vi tydligt se var i konflikten mellan de två olika synsätten bottnar i. Vid frågan 

om informanten tror att alla förstått att förskola idag är en pedagogisk verksamhet svarar en 

chef: 

 

Alla har inte förstått det nej. Det gäller även personal, tyvärr. Det är ju fortfaraden de som 

säger att vi bedriver pedagogisk verksamhet mellan nio och två och då går jag i taket. Vi 

bedriver pedagogisk verksamhet från 6 på morgonen till 18 på kvällen när vi stänger. Med en 

pedagogisk kunnig personal blir verksamheten pedagogisk/…/ Konflikt är ju någonting man 

kan se mellan föräldrar och personal, speciellt när personal känner sig utnyttjad. När 

föräldrar kommer och säger att de ska till jobbet men personalen ser att de inte ska alls till 

jobbet för de har inte de kläderna på sig. Utan de ska ut och jogga, eller de ska till stranden, 

eller de sitter och fikar i centrum eller vad det nu är. Då uppstår det konflikter, man känner 

sig utnyttjad – Chef 2 

 

Konflikten bottnar således i att pedagoger kan komma att känna sig utnyttjade av föräldrar. 

Även i de två nedanstående citaten av en pedagog kan vi se detta. 

 

Alla har inte respekt. Vi är typ bara barnvakt. Det är ju en skolform det här, det är ju faktiskt 

det. Många kan ju lämna sina barn bara för att det är skönt, få lite egen tid hemma/…/ 

Många tror att vi är där som barnvakt. De har missuppfattat hela grejen med förskola. De tar 

inte vårt arbete på allvar. Föräldrarna säger ibland när barnen inte vill åka hem ”Men jag 

kan komma tillbaka senare så kan jag åka och handla så länge.” Det är inte det vi är till för, 

det är inte därför vi är där. De måste också respektera våra arbetstider.- Pedagog 1 

 

Flertalet citat ovan kommer framförallt från informanter ur den politiska - och administrativa 

domänen. Dessa handlar om vikten att se förskola som en pedagogisk verksamhet, och inte 

som barnpassning. Citaten nedan kommer framförallt från informanter från de professionella 

och brukarnas – domän där de främst talar om hur tiderna av den nya 25-timmes vecka som 

införts.  

 

Många skaffar sitt andra barn när de är 2 år och de barnen kan jag känna inte har behovet 

av att vara här i 25 timmar utan det räcker med 15. Jag kunde uppleva att barnet kände lite 
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sorg när mamma gick hem med syskonet. Det är så individuellt det där, lite större barn som 

min dotter, då var hon fem nästan, hon kanske hade lite mer behov av att vara på förskolan. 

Kanske inte till en början för då ska man försöka få ihop familjen, men sen kommer jag ha 

henne där 15 eller 25 beroende på vilket behov jag ser att hon har. Nu känns det som att så 

fort man får ett syskon så säger föräldrarna ”Yes” och slänger in sitt barn på förskolan. - 

Pedagog 2 

 

I likhet med Pedagogs 1 citat kan vi här uttyda att pedagogen känner att verksamheten 

utnyttjas av föräldrar. En förälder berättar att hen ringde till förskolechefen för att diskutera 

hur föräldrar skall förlägga de 25 timmar som de har till sitt förfogande, och frågade varför 

föräldrar inte får förlägga de 25 timmarna efter vad som är lämpligast för dem själva. Förälder 

1 berättar vad de svarade: 

 

”Anledningen till att vi har satt dom här tiderna stenhårt är för att många föräldrar som är 

arbetslösa eller föräldralediga ringer och fråga om dom kan få ha eftermiddagstider, typ 

lämna barnet typ till mellis och ska ha dom till stängning.” När man är hemma? Och jag sa 

det då, för jag var ju också chockad, för i min värld så funkar det ju inte så, jag skaffar ju inte 

barn som sagt för att lämna iväg. - Förälder 1   

 

Informanterna från de olika domänerna talar egentligen om samma sak, men utifrån olika 

perspektiv. Informanterna i de politiska och administrativa domänerna talar mer allmänt om 

att alla inte förstått att förskola numera är en pedagogisk verksamhet som följer en läroplan. 

Informanterna ur de professionella och brukarnas domän talar främst om tiderna, men 

egentligen talar dessa informanter om samma sak. Pedagog 2 menar på att föräldrar utnyttjar 

förskola genom att ha sina barn där trots att de inte har behov för detta. Förälder 1 talar också 

om tiderna, men menar likväl på att det finns föräldrar som utnyttjar förskola genom att lämna 

bort sina barn när föräldrarna ändå skall vara hemma. Detta två citat kan förstås som att 

informanterna anser att dessa föräldrar inte respekterar förskolans nya roll och använder 

förskolan som om det vore barnpassning. Informanterna talar således om samma 

problemantik och har samma ståndpunkt, men kan missförstås av varandra grund av att de 

talar utifrån olika fenomen.  

 

Genom citaten ovan kan vi se att pedagoger känner sig utnyttjade och att både pedagoger och 

chefer upplever att föräldrar och människor i allmänhet ser pedagoger som barnvakter. I 
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idealtypen marknadskommunen som Montin och Granberg (2013) skriver om, är grundtanken 

att individer främst drivs av egna intressen, detta står i likhet med de föräldrar och människor 

som anser förskola vara barnpassning. De vill kunna lämna barnen på förskolan när de passar 

dem själva, en pedagog i studien upplever att många inte har respekt för deras arbetstider. 

Flera föräldrar tycks även, enligt informanterna, vilja lämna sina barn på förskola även när de 

inte skall arbeta, vilket stämmer in med denna idealtyp, där föräldrar främst ser till sitt eget 

intresse. Positivt med denna idealtyp är individers rätt att välja, samtidigt som detta kan 

komma att bli negativt i och med att egoismen då brer ut sig.  

 

Oavsett vilken domän de olika aktörerna representerar så anser de flesta att förskola är 

någonting bra, och att det främjar barns utveckling samt lärande att vistas där. Trots detta är 

flera emot införandet av 25 timmar och tycker inte att barnen behöver vistas på förskola så 

mycket. En förälder berättar om hur hen velade mellan att ha sitt äldsta barn på förskola i 15 

eller 25 timmar när föräldrarna fick sitt andra barn. Föräldern berättar att flera pedagoger delat 

med sig av deras privata åsikter, att det är fel att ha sitt barn på förskola i 25 timmar när 

åtminstående en förälder är hemma. Föräldern säger att:  

När de är på sitt arbete och resonerar så anser de att det är något fel på verksamheten. Att 

det skulle kunna vara skadligt att ha sitt barn där. Personalen verkar inte tycka att det är 

vettigt och det är de som är där varje dag. Då drar jag åt mig öronen och funderar på, för de 

borde ju göra allt för att barnen ska vara där tjugofem timmar för att det är en sådan bra 

verksamhet. Jag vill ju tro att det är socialt främjande, uppfinningsrikt och stimulerande för 

mitt barn att ha honom där. Det är lite som att de tänker att: ”Jag jobbar här, men jag kan 

inte rekommendera att han ska vara här tjugofem timmar i veckan”, och då har jag precis 

haft honom där i fyrtiofem timmar. Vad är det jag har lämnat honom till egentligen?- 

Förälder 2 

 

Detta tolkar vi som att föräldern är orolig, om pedagogerna anser att barn inte bör vistas på 

förskola fler timmar än nödvändigt, blir föräldern orolig för att ha sitt barn där. I ett 

ovanstående citat från pedagog 2 får vi detta bekräftat, då pedagogen säger att många barn 

inte har behov av att vistas på förskola 25 timmar i veckan, att de räcker med att ha barnen där 

15 timmar i veckan. Givetvis kan detta stämma, att ett barn inte har behov att vistas på 

förskolan mer än 15 timmar, eller rent av inte mår bra av att vistas där mer än 15 timmar. 

Dock kan vi ändå förstå oron hos en förälder är en pedagog uttrycker sig så, för om 
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verksamheten är så pass lärorik och främjande som de vill påstå, borde 10 timmar extra i 

veckan enbart vara någonting positivt. En förklaring till varför pedagoger inte vill att barn 

skall vistas på förskola mer än nödvändigt kan dels förklaras genom att de känner sig 

utnyttjade som barnvakt när föräldrar ändå är hemma, och dels genom att fler timmar på 

förskolan leder till större barngrupper. Framförallt en pedagog uttrycker sig vara väldigt 

stressad på sin arbetsplats, pedagogen säger att:  

 

Det är för stora barngrupper, för stor press på oss att vi ska hinna med fruktansvärt mycket 

grejer som inte syns. Det är stressigt så man kräks. – Pedagog 1 

 

Chefer i sin tur talar istället om budget i balans och att det är svårt att anställa ytterligare 

personal, eller att ha extra personal de tider på dagen då barngrupperna är som störst. En chef 

tar upp komplexiteten med sitt arbete då chefen har dubbla uppdrag, ett kommunalt och ett 

statligt. Chefen säger att:  

Det som är så komplext med mitt uppdrag är att jag dels har ett kommunalt uppdrag men jag 

har även ett statligt uppdrag. Det statliga uppdrag som förskolechef det styrs av skollagen sen 

mitt kommunala uppdrag det styrs av kommunallagen. De här lagarna är precis lika, det är 

inte så att någon är över den andra. Egentligen är det så att förutsättningarna för det statliga 

uppdraget ska ges via de kommunala resurserna, så det är väldigt komplext. Ibland brukar 

jag säga att jag är en person i mitten och sen är det ifrån alla håll och kanter… Jag har ett 

uppdrag om att ha budget i balans det är ju inget konstigt om du är budgetansvarig. Du ska 

ha budget i balans, du har inga pengar att anställa men om du inte anställer så är ju det här 

uppdraget ifrån staten, du följer inte det. Det kan du bli anmäld för till skolverket, då kommer 

de inte och tittar och man kan få vite, om jag hårdrar det så då. – Chef 1 

Chefen har ett kommunalt ansvar att ha budget i balans, och ett statligt ansvar att tillgodose 

barnens behov. Utifrån att detta anser vi oss kunna se hur komplex verksamheten är. De vill 

att förskola och förskolläraryrket skall få en högre status och få ett erkännande för allt hårt 

arbete de lägger ner, att barn skall komma dit och lära sig och utvecklas. Dock blir detta svårt 

att genomföra i praktiken när tiden inte räcker till, och pedagogerna är stressade. Detta är i 

likhet med den problematik SOU:s rapport från år 2013 visar på där de tar upp att offentlig 

verksamhet måste svara mot statens uppdrag och samtidigt vara lojala mot sin arbetsgivare 

som är kommunen. En chef kan inte spräcka sin budget och anställa fler pedagoger, samtidigt 

som det förväntas, och krävs att den svenska förskolan skall hålla god status och tillgodose 
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alla barns behov. Detta blir svårt att uppfylla när barngrupperna är stora och detta liknar det 

som tas upp i Skolverkets rapport (2007) där de skriver om införandet av 15 timmar, då de 

kommer fram samma problematik och att det framförallt är barn med behov av extra stöd som 

detta blir negativt för. 

 

Rapporten från SOU från 2006:75 menar på att förskolans låga status beror på dess historia, 

och att förskola tidigare var till som barnpassning när föräldrar arbetade. Att ändra detta 

tankesätt kan bli en långsam process sett utifrån informanters berättelser. Även om förskola 

idag arbetar hårt med att implementera läroplanen, säger vissa informanter att det fortfarande 

finns både personal och föräldrar som inte förstått den nya rollen och arbetssättet. Med tanke 

på chefers dubbla uppdrag, pedagoger som vill bedriva en god pedagogiskt verksamhet men 

samtidigt inte får den tid de behöver. Föräldrar som tolkar frånvaron av pedagogik som att 

pedagogerna själva anser att förskolan är dålig, och att föräldrar inte bör ha sina barn där mer 

än nödvändigt, kan vi förstå att det är näst intill oundvikligt att konflikter uppstår på det sätt 

som informanterna menar på att de gör. Dessa konflikter kan vara svåra att lösa, vilket vi kan 

förstå genom att se till Kronvalls et al (1991) olika domäner. Författarna skriver att i den 

professionella domänen, som i detta fall innebär pedagogerna, sker det mesta faktiska arbetet i 

vardagen. I förskolans värld måste de dagliga rutinerna skötas, barn måste matas och sova och 

konflikter mellan barn måste lösas kontinuerligt oavsett vad som händer. Att pedagoger 

upplever svårigheter att lösa konflikter mellan olika domäner ovanpå all övrig 

arbetsbelastning och stress vittnar deras berättelser om. För föräldrarnas del, som tillhör 

brukarnas domän, skriver Kronvalls et al (1991) att det kan bli en känsloladdad situation om 

brukaren inte är nöjd med utförandet av en tjänst. Eftersom pedagogerna har hand om deras 

barn, kanske föräldrarna låter bli att ta upp konflikter och ser mellan fingrarna ibland eller 

försöka lösa det på annat sätt, då de kan vara rädda för att barnen kan behandlas sämre om de 

framför kritik. Föräldrar är överlag i en utsatt position, därför kan de uppleva det svårt att 

kritisera, då pedagogerna faktiskt har makten över barnen under arbetstid. Detta sätter 

pedagogerna i en maktposition i relation till föräldrarna. Samtidigt har föräldrar, i och med det 

fria skolvalet, möjlighet att flytta sina barn till en annan förskola om de inte är nöjda, vilket 

sätter föräldrarna i en egen maktposition. 

 

Sammanfattningsvis kan vi se att informanterna från de olika domänerna egentligen har 

samma åsikter kring förskolans roll, men att de talar om de utifrån olika perspektiv. Vi har 

även kunnat se att pedagoger kan känna sig utnyttjade, och att chefer har en svår uppgift med 
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att hålla de dubbla uppdragen i balans. Det dubbla uppdraget gör organisationen komplex. En 

chef måste uppfylla politikernas mål, leda och styra sin personal samtidigt som de måste 

tillhandahålla en attraktiv verksamhet med service, professionella pedagoger, luftiga lokaler 

för minsta möjliga betalning och samtidigt hålla budget i balans. Vi kan trots detta urskilja 

den mikro och makromakt som Foucault tar upp, då alla de olika aktörerna står i olika 

maktposition till varandra 

6.2  Den osynliga makten 

Denna del har vi valt att kalla för den osynliga makten då en osäkerhet uppkom upp i flera 

intervjuer kring vad en aktör får, bör och kan berätta om och till övriga aktörer och domäner. 

Vissa informanter upplever att de inte kan berätta om vissa händelser, sin situation eller sina 

åsikter för övriga aktörsgrupper för de är oroliga för att det skall missförstås och hur det skall 

mottagas. Detta fenomen kommer till uttryck och upplevs av vissa aktörer som hemligheter, 

undanhållande av information samt en osäkerhet kring vilken befogenhet som hör till 

respektive aktörsroll. Alla informanter upplever dock inte detta utan anser att de inom rimliga 

gränser kan uttrycka sina åsikter fritt och att detta är något som har förbättras och förstärkts de 

sista åren. Oron över vad man kan, bör och ska säga skiljer sig alltså åt mellan informanterna 

vilket kan ses i berättelserna nedan. Två citat från Pedagog 1 visar på hur pedagogen upplever 

rädsla för att säga fel saker samt att pedagogen inte vet vad man får säga och inte till föräldrar. 

 

Ibland har man fått höra att det här ska man egentligen inte få säga till föräldrar. Man får 

inte säga att idag har vi vikarier, det ska verka så himla bra utåt. Vi kan vara en personal på 

70 barn, det spelar ingen roll. Man ska ändå stå där och vara glad. Man får aldrig berätta 

hur det är. Idag var min kollega sjuk och då får man vända det till något positivt, säga det på 

det viset. Jag vet inte vad jag får säga och inte /…/ Nej men man känner, eller, man är nog 

lite mer på sin vakt. Jag vet inte. Man är så rädd för att säga fel nu för då tas det på allvar. - 

Pedagog 1  

 

Pedagog 1 berättar vidare om en händelse då pedagogen skulle skicka ut ett veckobrev till 

föräldrar. I denna berättelse kan vi se att det finns en rädsla att göra fel som pedagog. 

 

Som t.ex. en gång när förskolan skulle införa tidigare stängningstid i kommunen så råkade 

jag skriva det i veckobrevet fast det inte var helst klart ännu, och då bara ”Men shit, vad har 
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jag gjort?!” Men jag fick ingen skit, det var nästan ingen som reagerade på det. Men ändå, 

att jag hade gått ut och skrivit det fast jag inte skulle, det var för tidigt. - Pedagog 1 

 

Ovanstående berättelse bekräftas och förstärks av det som cheferna uttrycker i nedanstående 

berättelse. 

 

Jag har förståelse för att pedagoger kan uppleva det som otäckt att ta vissa samtal med 

föräldrar, i rädsla för att det skall uppstå konflikter och att de skall få kritik. Man är ju 

väldigt mån om sitt jobb, man vill ju inte gå arbetslös. Även om man säger vad man tycker så 

tänker man innan. - Chef 2  

 

Denna oro tycks vidare synas utåt då en förälder kan se detta trots att föräldern inte har någon 

annan koppling till verksamheten annat än som brukare av tjänst. 

 

Jag får känslan av att ända ner på verksamhetsgolvet så finns det en rädsla för att sticka ut. 

Precis som jag som förälder inte kunde sticka ut och säga vad jag tycker. Jag blev snabbt 

varse om att jag inte får sticka ut, för då blev jag utfryst av pedagogerna. På samma sätt 

upplever jag att så fort pedagogerna sticker ut, så fort någon har hintat något åt mig så har 

de tittat över axeln och tänkt: ”Shit, jag skulle inte ha sagt det där, tänk om någon annan 

hörde”. Jag tror att det är så i hela organisationen uppåt för det sitter någon piska där uppe 

och härskar. Det är rädsla i hela organisationen. Det känns som att alla är rädda om sitt 

jobb.-  Förälder 2 

 

Här kan vi se att det finns en rädsla för att säga vad man tycker samt för att sticka ut. Andra 

upplever att de vågar berätta allt, men att vissa saker är mer eller mindre svåra att tala om. 

Upplevelsen av trygghet kan ses hos vissa informanter då en stor organisation står bakom dem 

samt att det är brist på förskollärare på arbetsmarknaden. Alla cheferna har arbetat som 

förskollärare tidigare och detta kommer till uttryck i vissa berättelser när frågan om vad man 

får, bör och kan säga tas upp. I nedanstående berättelse berättar Chef 3 om när hen arbetade 

som pedagog, om hen vågade berätta allt för föräldrar, och sedan om hur de är att arbeta som 

chef.  

 

Nej jag kan inte påstå att jag tyckte det. Det var väl tvärtemot, jag sa till dem att ni inte fattar 

hur bra ni har det. [Återgivelse av kommentar till föräldrar då Chef 3 arbetade som pedagog.] 
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/…/ Som chef så finns det ju saker som man måste ta själv. Ibland får man väga, och så 

känner jag såhär att jag är väldigt kommunikativ och jag brukar informera om det mesta. 

Men sen kanske man inte alltid kan informera om hela gången fram, för jag vet ju att det 

kommer bli så mycket missförstånd och då måste jag tänka på konsekvensen. Vissa delar ska 

bara ligga på mig, det är inte så att det är hemligt men sen tror jag att det finns saker som 

man bara får bära själv. Det kan vara tungt ibland. – Chef 3 

 

Denna berättelse visar på att det inte enbart är Pedagog 1 som upplever att hen inte kan berätta 

allt, utan även chefer. Pedagog 2 berättar att hen inte har problem med att berätta sina åsikter 

för varken föräldrar eller chefer. 

 

Jag har sagt till en mamma alldeles nyligen att deras barn borde vara där mindre. Det är ju 

inte så lätt men samtidigt gör man det för barnen. Jag får ju inte gå runt till höger och 

vänster och säga att barnen inte får vara där, utan det är väldig speciella fall och då har man 

haft samtal med cheferna innan också. Hon hade haft kontakt med föräldrarna också om att 

det ligger problematik där i kring. – Pedagog 2 

 

Vi kan se att samma pedagog inte upplever någon rädsla för att kunna förlora sitt arbete, 

vilket visar på att de två pedagogerna som deltagit i studien har väldigt olika upplevelser 

kring sitt arbete.  

 

Man vet att de behöver oss. Just för att vi är förskollärare, det är alltid brist på förskollärare. 

Så man känner sig säkrad på något vis. - Pedagog 2 

Under intervjuerna med politikerna framkom inget i berättelserna som kan tolkas som att de 

inte vågar tala med folk om känsliga ämnen. Dock visar en politiker förståelse för att chefer 

och pedagoger kan uppleva det svårt att berätta vissa saker för föräldrar, i rädsla för vad detta 

skall få för konsekvenser. 

 

Det är inte vanligt, men det händer ändå att föräldrar använder sig av den maktfaktorn att 

”Jag sätter mitt barn där jag vill, och med mitt barn följer 85 000 kr om året” – Politiker 1 

 

En pedagog upplever rädsla inför att tala med föräldrar, medan en pedagog inte upplever det. 

Cheferna och en politiker uttrycker ingen rädsla inför detta, men somliga kan förstå att 

pedagoger upplever en rädsla och en chef menar på att det finns vissa saker som en chef måste 
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bära på själv. En förälder upplever svårigheter att prata med pedagoger eller chefer om ämnet  

är för känsligt, detta av rädsla för att det kan komma fram till fel öron. Detta har hänt en gång 

och då blev föräldern utfryst. Föräldern upplever även att detta förekommer sinsemellan 

pedagoger. Det vi kan fundera över är, vad är det egentligen pedagogen i studien, och andra 

pedagoger som informanterna talat om, är så rädda för? Självklart är det besvärligt om det 

skulle uppstå konflikter, eller om en förälder skulle välja att placera sitt barn på en annan 

förskola, men det skall mycket till innan pedagogerna kan bli av med sina arbeten. Politikerna 

och cheferna i undersökningen säger sig heller inte bestämma över vad pedagogerna skall 

berätta eller prata med föräldrar om. Pedagog 1 upplever att hen inte får berätta för 

föräldrarna att de saknar har en personal kort på grund av sjukdom till föräldrar som 

förklaring till att avdelningen är rörig då de lämnar sitt bar, men minns inte vem som sagt 

eller bestämt detta. Pedagog 2 berättar att pedagoger inte får säga vad som helst till föräldrar 

utan att tala med sin chef först, men här är inga tveksamheter vem som sagt och bestämt detta, 

till skillnad från pedagog 1. Pedagog 2 säger sig heller inte vara orolig för att mista sitt arbete, 

eftersom det alltid är brist på förskollärare på arbetsmarknaden. Chef 2 bekräftar detta och 

säger att det är mycket svårt att bli av med sitt arbete när man är anställd inom kommunen, 

chefen säger att: 

 

Man är rädd för att göra bort sig och att få sparken. Men inom kommun, landsting och stat 

ska du göra väldigt mycket innan du får sparken. Det har ju hänt ibland att man önskar att de 

man jobbar med hade klippt till en unge bara för att personen ska få sparken. Inte för att jag 

vill att ett barn ska bli slaget, verkligen inte, men det vore skönt att bli av med en opassande 

person ibland. - Chef 2 

 

Foucault talar om självdisciplinering. Detta tycker vi oss kunna urskilja ur informanternas 

berättelser och främst ur Pedagog 1 berättelse kan vi se en oro för dela sina åsikter och 

uttrycka sig fritt. Att inte veta vad man kan och inte kan berätta för en förälder eller till sin 

chef tolkar vi åter som en otydlighet inom organisationen. Om det är så att det inte finns några 

uttalade regler om vad en pedagog får säga och inte, så kan rykten och föreställningar uppstå 

och förvärras över tid mellan aktörer och övriga individer. När inga raka riktlinjer ges så 

skapas olika föreställningar kring det man undrar över. En trolig förklaring är en kombination 

av olika faktorer som gett upphov till detta. Exempelvis så har alla reformer, förändringar och 

besparingar i så pass snabb takt gjort att det faktiskt är ganska svårt att hänga med i alla nya 

rön och råd och lagar för den delen. Detta tar Foucault upp när han talar om olika 
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kunskapsregimer som tillkommer, faller bort eller kombineras. En konstant kamp pågår 

vilken regim som skall vara den rådande likt olika paradigmskiften och ingen tid finns till att 

ta reda på vad som egentligen är bra och vad som är dåligt. Förskolans roll bland annat 

förändrats utifrån många av de reformer härstammar från ideologier som New Public 

Management och Lean Production med flera. Alla dessa ideologier har hämtats från 

marknader som inte tjänar sitt leverbröd genom att arbeta med människor, utan enbart genom 

att producera varor och tjänster som de vill sälja till högsta pris till lägsta kostnad. Att 

använda sig av exempelvis Lean Procuction i kommuner och i verksamheter som arbetar med 

barn, sjukvård, äldreomsorg och andra tjänster inom servicesektorn kan falla ut fel. En 

pedagog berättade för oss att efter att ha slutfört mer än tre års högre studier så var denne full 

av förväntan, idéer och lust att lära förskolebarn och förbereda dem för skolan. Men 

pedagogen fick en chock när utbildningen inte alls stämde överens med verkligheten. Under 

de år som pedagogen har arbetat, vittnar denne om växande stress, växande grupper av 

utåtriktade barn med diagnoser, trånga lokaler, inga pengar, konstanta nedskärningar, rädslan 

att sjukskriva sig så att inte kollegorna blir drabbade då vikarier inte får tas in första 

sjukdagen och ingen som helst tid till vare sig planering eller lustfylld pedagogik. En förälder 

vi intervjuade uttryckte det träffande i en av intervjuerna genom att säga ” Jamen, det finns ju 

ingen arbetsglädje kvar längre, den är ju försvunnen” . Förskolelärares profession har dessutom 

genomgått en kulturförändring genom att numer även arbeta gentemot en statligt styrd 

läroplan. Att förlita sig på rådande kunskapsregimer förefaller allt mer logiskt i en snabbare 

värld och en föränderlig sådan. Ett annat sätt att förstå självdisciplinering kan vara att den 

rådande normen på en förskola kan ha utvecklats och formats på ett kontrollerande sätt inom 

domänerna. Enligt Foucaults teori om självdisciplinering, så kan en aktör också tolka eller 

förstå något som om det är vore regel eller något förbjudet, och istället för att ta reda på om 

det är verkligen är sant så rättar man sig efter detta. Dessa regler upprätthålls sedan genom att 

personen i fråga kontrollerar sig själv, och agerar efter dessa regler, som om någon annan 

kontrollerar att de följer reglerna. I Foucaults fall handlar det om fångar som inte vet om de är 

övervakad eller inte, men agerar som om de vore övervakade. I detta fall handlar det 

framförallt om Pedagog 1 som tror sig inte får berätta att de varit en mindre i personalgruppen 

och därför haft en stressig dag och därför agerar efter detta genom att inte berätta detta för 

föräldrarna. Pedagogen säger att: 

 

Man ska ändå stå där och vara glad. Man får aldrig berätta hur det är. Idag var min kollega 

sjuk och då får man vända det till något positivt, säga det på det viset. Jag vet inte vad jag får 
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säga och inte. - Pedagog 1 

 

Genom detta citat kan vi se ett exempel på självdisciplin genom att ha en föreställning om vad 

som förväntas av sig själv. Detta framgår även i en berättelse om en pedagog som av misstag 

skrev information om nya öppnings och stängningstider månadsbrevet trots att detta ännu inte 

var helt bestämt, pedagogen mådde mycket dåligt över sitt misstag och trodde det skulle få 

konsekvenser trots att inget hände. Foucault talar om de olika kunskapsregimer som existerar 

och kontrollerar en mängd saker som finns allra helst existerar de institutioner som vi lever 

med och använder dagligen. Förskoleverksamhet är en institution om kontrolleras statligt och 

allmänt samt utifrån olika slags kunskapsteorier som konstant är i konflikt med varandra för 

att bli den rådande regimen. Vi kan se samma konflikt mellan idealtyp två - den 

statsintegrerade kommunen och idealtyp tre - marknadskommunen, som står i konflikt med 

varandra, likt ett paradigmskifte. Vad är det som gäller egentligen? Detta kan upplevas väldigt 

förvirrande för aktörer som befinner sig i verksamheter som är i konstant rörelse.  

 

Att självdisciplinering existerar hos andra informanterna ser vi genom Förälder 2:s citat om 

hur föräldern upplevde sig bli utfryst av pedagogerna på sitt barns förskola när föräldern 

uttryckte sin åsikt. Föräldern upplevde således att pedagogerna utgjorde en maktsituation 

genom att frysa ut föräldern, vilket inte behöver vara hur det var menat från pedagogernas 

sida, men fortfarande är förälderns uppfattning av situationen. Därför disciplinerar även denna 

förälder sig själv utifrån vad föräldern tror förväntas. Detta kommer till uttryck genom att 

föräldern väljer att sluta berätta öppet om sina åsikter. 

 

Sammanfattningsvis kan vi se att det främst är informanter ur den professionella domänen, 

som inte vågar uttrycka sina åsikter och inte alltid vågar berätta allt för föräldrar, men vi kan 

även se att detta förekommer inom brukarnas domän samt i den administrativa domänen. Det 

finns inte några uttalade regler kring vad pedagoger får och inte får säga, utan detta är snarare 

en föreställning hos pedagogerna som de agerar efter, vilket gör att detta går att tolka som 

självdisciplinering.  
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6.3 Upplevelser om ansvar 

Informanterna anser att det är av vikt att människor skall ta sitt ansvar, men de har olika 

åsikter om huruvida andra tar sitt ansvar eller inte. De har också olika kunskap om vem eller 

vilka som har ansvar över olika frågor, och vet således inte vem de ska vända sig till i olika 

frågor. Nedan följer en mängd citat som visar att det finns flera sätt att uppfatta ansvar. I 

Pedagogs 1 citat kan vi uttyda att pedagogen upplever att sin chef inte tar sitt ansvar, och att 

pedagogen inte vet om hen har rätt att fatta beslut.   

 

Min chef skulle nog kunna göra det, hon kan nog bita ifrån. Fast hon har nog aldrig gjort de. 

Vi vill bestämma men har vi den rätten på pedagogmötena på tisdagar? Har vi rätten att 

besluta och bestämma över hela huset? Sitta där som några minichefer. – Pedagog 1 

 

En förälder berättar om när föräldern tog kontakt med kommunen för att få svar på några 

frågor kring sitt barns skolgång. I detta citat kan vi se att föräldern upplever att ingen tar sitt 

ansvar. 

 

Jag mailade till kommunen då, till det högsta hönset. Tror du jag fick något svar av henne? 

Nej, hon mailade vidare till rektorn på torget som jag då fick svar av, så hon bollade vidare, 

så jag fick aldrig något svar av henne. Då skickade jag tillbaka till henne att anledningen till 

att jag hör av mig till dig är ju för att jag inte får någon respons från rektorerna. Sluta då 

skicka runt, utan det är dig jag vill ha ett svar av. Jag har fortfarande inte hört något än idag. 

– Förälder 1 

 

Samma förälder berättar om när hen fått ett brev hem från sitt barn skola och föräldern 

berättar vad de stod i brevet:  

För det skriver ju här, ”Ansvaret ligger hos rektorerna på diverse skola” Liksom, och 

förskola, och sen får de göra hur de vill med det här. – Förälder 1 

 

Ovanstående citat visar på hur informanterna upplever att andra inte tar sitt ansvar. 

Nedanstående två citat från två chefer visar på att cheferna anser sig alltid ta sitt ansvar. 

 

Jag tar alltid på mig ansvaret, alltid. Det gör jag alltid. – Chef 1 



47 

 

 

Skulle jag känna att det här kan jag verkligen inte stå för, kan jag inte det för att det känns 

helt, helt fel, ja då skulle jag ta personliga beslut istället, då skulle inte jag stanna kvar i en 

sådan organisation. - Chef 3 

 

I två citat av politiker 2 kan vi se att politikern upplever att det finns tydliga instruktioner 

kring vem som har ansvar över vad samt att hen upplever att alla inte har förståelse för att en 

politiker inte kan gå in och styra en verksamhet.  

 

Det finns delegeringsscheman. Rektorn är ju ansvarig för sin skola, ytterst ansvarig /…/ Det 

är klart att vissa tycker att det inte händer någonting och att allt tar lång tid medan andra vet 

hur processen ser ut. Tittar man på bostäder tillexempel så är ju det lagstadgat så det tar ju 

tid. Men visst kan jag känna att folk tycker, visst vi lyfter frågor så gott det går men sen är det 

svårt att vara politiker för vi går ju inte in och styra verksamheten. Vi talar om att vi vill att 

alla barn ska uppnå godkänt, sen hur vi når dit, det är ju upp till tjänstemännen. - Politiker 2 

 

 

Politiker 1 talar om huruvida hen anser att chefer tar sitt ansvar eller inte, men talar även om 

svårigheterna för cheferna att verkställa nya beslut som de inte får tillräckligt med resurser 

för. 

 

Det måste de ju men det är väl som med allt annat, man gör ju inte alla uppdrag med stolthet 

och glädje, man gör det pliktskyldigast. Man säger till brukarna att: ”Tyvärr, jag tycker inte 

heller om det här men det har politiken bestämt”. Det är ganska vanligt med illojala 

tjänstemän/…/ Man ger mera ansvar men man tillskjuter inga mer pengar. Det är ju ungefär 

som att jag säger till mitt barn att ”Här får du hundra spänn, åk till Grönalund och roa dig 

så mycket du kan” ”Ja, men tågredan kostar ju 95” ”Det är inte mitt problem du får hundra 

spänn”. Till politiska beslut tycker jag att det måste tillhöra resurser. – Politiker 1 

 

Här kan vi se vad politikerna tror att andra förväntar sig av dem och påpekar att de inte har 

rätt att gå in och styra verksamheten, även om människor tror det. Något som framkommer 

ytterligare en gång, är otydligheten i organisationen. Framförallt informanter ur de 

professionella och brukarnas domän upplever att ingen tar ansvar, och att de inte vet som har 
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ansvaret. Informanterna ur de administrativa och politiska domänerna uttrycker att de har 

större kunskap kring detta. Organisationen skapar här svårigheter för att lyckat samarbete 

mellan alla aktörsgrupper, genom att det inte finns tillräcklig information om hur 

organisationen är uppbygg och vem som har ansvaret över vad. Granström (2006) skriver att 

när organisationen skapar svårigheter för ett lyckat samarbete, är det lätt hänt att grupper utser 

en syndabock som får ta på sig ansvaret för organisationens brister. Desto mindre personalen 

vet om hur organisationen fungerar, desto större är risken man personifierar bristerna. Detta 

kan vi se har hänt genom vissa informanter som är arg på ”dom”, de personifierar således 

bristerna och utser en syndabock. Samtidigt vet de inte vem eller vilka denna ”dom” är, och 

således avpersonifierar de makten. Allt är ”deras” fel, men ingen kan svara på vilka ”dom” är. 

Således kan vi här förstå hur de personifierar brister, samtidigt som de avpersonifierar vem 

som är ansvarig för dessa brister.   

 

En annan förklaring kan vara projektion som Granström (2006) talar om. Projektion uppfattas 

som ett beteende som innebär att individer tillskriver en annan människa känslor som 

individen själv har. Genom att tillskriva en annan person sina brister undviker den aktuella 

personen att bli upprörd över sina egna brister och blir upprörd på den andra personen istället. 

Detta kan vi tolka in i detta sammanhang genom att se att framförallt Pedagog 1 och 

föräldrarna efterlyser ansvar. Pedagog 1 känner sig för stressad för att ta på sig mer ansvar, 

och genom intervjuer med pedagoger, chefer och politiker framkommer det att vissa 

informanter anser att föräldrar inte tar sitt ansvar genom att de inte dyker upp på 

föräldramöten där de har en chans att påverka. Kanske är det så att de som efterlyser ansvar 

från andra, själva mår dåligt för att de inte tar mer ansvar, och därför tillskriver andra sina 

egna känslor och brister. Dock visar informanterna förståelse för att somliga pedagoger och 

föräldrar inte har möjlighet att ta på sig mer ansvar, pedagoger har stora barngrupper och är 

stressade, och föräldrar har arbeten och barn att ta hand om vilket kan innebära att det inte 

finns tid och ork till att närvara på föräldramöten. En möjlig förklaring är att de har dåligt 

samvete över detta, och därför tillskriver andra människor eller grupper dessa brister. 

 

Foucault (2008) ansåg att kunskap och makt är oskiljaktig, att de inte kan existera utan 

varandra och således bör ses som ett begrepp. Vad vi kan se av ovanstående citat är 

framförallt att de som vet om vem eller vilka som har ansvaret i olika frågor främst är 

politiker och chefer. De som har högst utbildning och/eller erfarenhet kring hur 

organisationen fungerar i stort är de som även besitter makt i denna situation. Således kan vi 
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här se att kunskap och makt hänger samman i denna situation, och att det kan vara en 

förklaring till varför frågor och missförstånd om vem som har ansvaret kan uppstå i övriga 

domäner. Om inte politiker och chefer delar med sig av sin kunskap om hur organisationen 

fungerar och vem som har ansvar över vad, blir detta en form av maktutövande då pedagoger 

och föräldrar inte får ta del av kunskapen. 

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det främst är informanter ur den professionella 

domänen och brukarnas domän som inte har kunskap om vem eller vilka som besitter ansvaret 

för olika områden, och de upplever att det inte finns någon som tar ansvar. Informanter från 

den administrativa och den politiska domänen uttrycker större kunskap kring detta, och 

upplever att många tar sitt ansvar. Vi kan även se att det främst är informanter ur den politiska 

och administrativa domänen som besitter ansvar över olika områden, vilket stödjer tesen om 

att kunskap och makt hänger samman. Detta på grund av att det är dessa informanter med 

högre positioner i detta sammanhang, som anser sig ha kunskap om vem eller vilka som 

besitter ansvar. En anledning till att informanter ur den professionella domänen och brukarnas 

domän inte tar på sig mer ansvar kan vara att de inte har möjlighet på grund av tidsbrist. På 

grund av dåligt samvete över detta kan de projicera sina känslor över på en annan aktörsgrupp 

och skyller således ifrån sig på ”dom”. 

 

7. Diskussion 

Syftet med studien är att belysa hur reformer samt förändringar av förskoleverksamhet 

uppfattas av aktörer inom olika domäner. Studiens tre frågeställningar är:  

1) Vilken betydelse har förskolans förändrade roll och hur kommer den till uttryck?  

2) Hur kommer de olika maktdimensionerna till uttryck inom de olika domänerna?  

3) Hur upplever aktörerna det ökade ansvar som tilldelats kommunerna och hur kommer det 

till uttryck? 

Huvudresultatet i studien är att de olika domänerna ibland hamnar i konflikt med varandra på 

grund av deras olika synsätt och skilda perspektiv samt utgångspunkter som de har. Det 

förkommer även olika maktdimensioner inom och mellan alla domäner, aktörer och olika 

verksamheter både på mikro och makronivå .  
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I första huvudområdet, Från barnpassning till läroplan som ämnar besvara frågeställning 1, 

ser vi tydliga kopplingar till den tidigare forskningen från främst skolverket och SOU 

utredningar. Det vi främst kan tolka ur informanternas berättelser och som kommer till 

uttryck, är att konflikter kan uppstå mellan de olika domänerna. De har olika perspektiv och 

utgångspunkter och ser främst till det som är lämpligast för deras egen domän. Exempelvis 

vill föräldrarna förlägga barnets tider på förskolan efter de tider som är lämpligast för dem 

och ledningen vill förlägga dem då det är flest pedagoger på plats. Chefer måste hålla budget i 

balans och kan därför inte anställa fler pedagoger. Politikerna sätter mål som verksamheter 

skall uppfylla inom en viss tid, men ger inga förslag på hur målen uppfylls, bara att de ska 

uppfyllas. Alla aktörer har således olika intressen, men måste samarbeta och kompromissa för 

att verksamheten skall fungera väl. När aktörer från olika domäner arbetar ihop under 

liknande premisser är det lätt hänt att konflikter kan uppstå. Detta berättar informanter om att 

det gör. Vårt syfte är inte att ge förklaringar eller lösningar på hur eller varför problem finns, 

uppstår eller underhålls. Vi ville förstå offentlig sektor bättre och det syftet känner vi att vi 

har uppnått. Vi har fått en större förståelse för samtliga aktörsgrupper och kan lätt se att det 

inte nödvändigtvis behöver vara en enda aktörsgrupps som orsakar svårigheter eller konflikter 

utan en kombination av flera faktorer. En problematik som har kommit till uttryck under 

studien domänernas skilda och ensidiga perspektiv samt att organisationen upplevs som 

otydlig av fler informanter. Förskolans förändrade roll är ytterligare något som kan ses 

bidragande orsak till att konflikter kan uppstå, då aktörerna har olika syn på vad som är 

förskola. 

 I huvudområde två, Den osynliga makten som ämnar besvara frågeställning 2, kan vi genom 

informanternas berättelser förstå att makt är centralt. Makt kommer framförallt till uttryck 

genom upplevd rädsla och en tro på att förlora sitt arbete. Oavsett om en faktisk makt är 

uttalad eller inte, är detta en upplevd form av makt och därav lika verklig. Om aktörer agerar 

utifrån rädsla att förlora sitt arbete så blir detta en självdisciplinerad makt. Detta kan tolkas att 

Om upplevd makt kan hämma aktörers handlingsutrymme, så existerar makten i allra högsta 

grad, trots att det inte utövas av en faktisk och fysisk person. Det som är av stort intresse i 

denna frågeställning är hur aktörer från de olika domänerna och individer från samhället i 

övrigt ställer sig inför den mängd kunskapsregimer som föds, används och kastas bort inom 

loppet av några år. Hur är det ens möjligt att veta säkert om en ideologi, en ny arbetsmetod 

eller den senaste skolreformen är bra eller dålig om tid aldrig ges till att landa i ett system 
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eller tillvägagångssätt? Att arbeta så pass länge med en viss arbetsmetod eller med inom sitt 

yrke under stabila förhållanden, att en tyst kunskap uppstår som sätter sig i ryggmärgen och 

inger ett lugn och en trygghet i den egna professionen. Förskolelärarnas förändrade yrkesroll 

är dels en kulturförändring från barnpassning till läroplan men även pågående kamp som 

delas med övriga lärarroller som går ut på att rädda en profession som rasar från att en gång 

ha varit ett yrke med hög status till det motsatta. Mycket av den självdisciplinering som 

upplevs i studien ser vi ha svaga röda trådar knutna till historien som tidigare forskning och 

Foucault tar upp, men även till en osäker profession som inte längre vet om de får säga till 

sina elever om något är fel och rätta dem av rädsla att kunden byter utförare. Den nya makt 

som marknadskommunen har gett kunden borde kanske ifrågasättas mer än vad som görs. Det 

ter sig märkligt är att exempelvis en kund, aktör eller brukare som inte har tillstymmelse till 

adekvat utbildning kan lägga sig i exempelvis pedagogers eller sjuksköterskors arbete och 

ifrågasätta deras metoder utan att själva ha vare sig kunskap eller erfarenhet. Vart drar vi 

gränsen? Kommer det om ett par år vara legitimt att kliva in i en kirurgisal och lägga sig 

någons pågående operation med en hobby kunskap hämtad från dagstidningar eller en film?  

 

I huvudområde tre, Upplevelser om ansvar, som ämnar besvara frågeställning tre, 

framkommer en koppling till det som vi beskriver i kapitlet om grupprocesser under det 

teoretiska ramverkskapitlet. Vi tolkar att olika roller har en betydelse för hur aktörer upplever 

och har förståelse för varandra. Genom informanternas berättelser kan vi förstå att det finns en 

brist på tydlighet om vem som har ansvar, vart de skall vända sig vid olika frågorna, och hur 

organisationen är uppbyggd. Således kan frågeställning tre förstås genom de aktörerna som 

upplever ansvaret som otydligt. Några informanter uttrycker att de ville ha mer information 

om hur organisationen fungerar, men upplever att de inte får ta del av relevant information. 

Detta går att koppla till hur makt och kunskap hänger ihop som Foucault menar, som såldes 

återigen går att koppla till frågeställning två. Informanterna upplever att andra aktörer besitter 

kunskap och information utan att vilja dela med sig av den, och detta är en form av 

maktutövade. Att inte veta vem eller vilka som har ansvar över olika frågor blir en form av 

maktlöshet då aktören i fråga inte kan framföra sin kritik till rätt person och få sin röst hörd. 

 

Genom informanternas berättelser kan vi förstå att organisationen är komplex, och även de 

tidigare studier vi tagit del av visar på detta. På grund av detta borde informationen om hur 

organisationen är uppbyggd och fungerar finnas i ännu större utsträckning. Genom att öka 
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kunskap och förståelse för organisationen ser vi att denna upplevda problematik skulle kunna 

lindras. Att redan vid anställningsintervjun informera och berätta för den arbetssökande vad 

det innebär att arbeta i en så stor och komplex organisation som en kommun faktiskt är och 

visa dess olika domäner. Med ökad kunskap om organisationen samt de reformer och 

förändringar som har skett och sker från den mer statliga synen på en kommun, som idealtyp 

två tar upp, till den marknadskommun som idealtyp tre tar upp, hade kanske inte upplevelsen 

av en osynliga makt varit lika framträdande. Exempelvis hade föräldrar kanske haft mer 

förståelse för organisationen och inte hastat med att placera sina barn på en andra förskolor 

vid konflikter. Om information gällande det nya sättet på att på se kommun som en marknad 

samt den nya synen på brukaren som en kund och deras förnyade position kanske mindre 

rykten sprids och konflikter grundade ur missförstånd, med ökad kunskap kan missförstånd 

även undvikas i större utsträckning. För vad innebär egentligen den nya positionen som 

brukaren har och hur bör denna position bäst användas? Är det verkligen genom att tillföra 

mer makt eller genom att istället ge större tillit till pedagogers, sjuksköterskor, politiker, 

chefer och övriga professioner och ta tillvara på den gedigna kunskap samt erfarenhet som 

deras utbildning och praktik har gett dem. Att våga lita på ett råd, eller våga fråga om tips till 

av personer som faktiskt har ansvar för sitt barn eller sin gamla sjuka mamma på äldreboende 

torde vara en bättre lösning.  

 

Rykten och konflikter kan leda till grupperingar, dels mellan domänerna och dels mellan 

aktörer i den egna domänen. Således hade även grupperingar kunna minskas med hjälp av 

ökad kunskap. Detta resultat stärks av Granström (2006) som menar att om organisationen 

skapar svårigheter för ett lyckat samarbete är det lätt hänt att gruppen utser en syndabock som 

får ta på sig ansvaret för organisationens brister. Granström (2006) skriver även att desto 

mindre personalen vet om organisationen desto större är risken att personalen anklagar en 

enskild person eller grupp för bristerna. Detta är något vi kan se i denna studie, att 

informanter skyller ifrån sig på andra domäner istället för att se till organisationen i stort. 

 

Fallet som diskussionsunderlag anser vi varit bra, fallet väckte starka känslor hos flera 

informanter vilket gjorde att det blev enklare för informanterna att börja tala. Dock inser vi i 

efterhand att fallet kan ha påverkat informanterna att fokusera på det negativa inom 

organisationen. Vi lät informanterna tala fritt om vad de själva ville utifrån offentlig sektor 

med utgångspunkt i förskola, men när vi hade detta fall som inledning tror vi att det kan ha 

kommit att sätta prägel på hur resten av intervjun utspelade sig. Med detta sagt vill vi påpeka 
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att trots detta uttryckte samtliga aktörsgrupper en stolthet, glädje och inspiration över att just 

få arbeta med och inom förskola och med barn, som är det viktigaste vi har. 

 

Vi anser att vi delvis besvarar studiens syfte då vi i viss mån belyser hur reformer samt 

förändringar av förskoleverksamhet uppfattas av aktörer inom de olika domänerna. Då syftet 

är brett kan omöjligt alla aspekter och uppfattningar som kan finnas hos aktörer undersöks 

och behandlas i denna studie. Dock har vi åtminstone kunna visat på några få uppfattningar 

om reformer och förändringar av förskoleverksamhet och vad detta kan komma att få för 

betydelse. Vi har även kunnat se hur komplex organisationen faktiskt är. Fortsatt forskning är 

nödvändigt, fler studier som kan påvisa vilka fler uppfattningar som finns samt studier som 

kan ge en bredare perspektivförändring hos samtliga aktörer skulle behövas. 
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9. Bilagor 

9.1 Bilaga 1 Politiskt beslut 

Motionen överlämnades 2012-04-23 av fullmäktige till skolnämnden för beredning. Av 

nämndes beredning av ärendet, 2013-05-08, § 39, framgår i sammanfattning följande:  

 

Enligt skollagen ska barn från och med ett års ålder till föräldrar som är arbetslösa eller 

föräldralediga, erbjudas förskola under minst tre timmar per dag eller 15 timmar i veckan. 

Motionären föreslår att barn till föräldralediga får rätt att välja mellan 15 timmar i veckan året 

runt eller 25 timmar i veckan under skolveckor. Detta innebär att barnen inte skulle ha rätt till 

förskola under t. ex. sport- och påsklov m.m. Under sommarlovet räcker det med att barnen är 

hemma i 7 veckor. Att införa denna möjlighet skulle inte innebära ökade kostnader för 

förskolorna och därigenom inte heller för kommunen. Motionären föreslår att fullmäktige ger 

skolnämnden i uppdrag att införa möjlighet till 25 timmars vistelsetid i förskolan för barn till 

föräldralediga. 

Skolnämnden avstyrker motionärens förslag med hänvisning till att ett införande av denna 

möjlighet bedöms komma att påverka verksamhetens kvalitet negativt samt medföra ökande 

kostnader med ca XXX kr/år dels för tillkommande personal och dels för ökade kostnader för 

måltider. Nämnden anför vidare följande: "Motionärens förslag kan vara en god ide när barn 

gruppernas storlek minskats och när förskoleverksamhetens strukturella kostnader ligger i 

nivå med, eller över, rikets. Men i den rådande situationen är förvaltningens inställning att de 

insatser som bör prioriteras i förskoleverksamheten leder till minskade barngrupper och ökad 

kvalitet. Nämndens tidigare yttrande över motionen 2012-11-08, § 80, återremitterades till 

nämnden av kommunstyrelsens arbetsutskott får redovisning av faktiska kostnader med mera 

får ett genomförande av motionens förslag. 

 

Beslutsunderlag  

Motion 2012-04-04  

Kommunfullmäktiges beslut 2012-04-23, § 51  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2013-01-22, § 3  

Skolnämndens beslut 2013-05-06, § 39 .  

Tjänsteskrivelse 2013-08-02  

Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-08-20 § 93  
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Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-09-:02, § 116 .  

 

2013-10-08 Styrelsen föreslår att motionen bifalls med vissa tillägg;  

Fullmäktige beslutar uppdra till skolnämnden att från och med 1 januari 2014 införa 

möjligheten till 25 timmars vistelsetid i förskolan och den pedagogiska omsorgen. 

Valmöjligheten ska gälla under hela året och under lov, men inte under kvällar och helger. 

Den utökade vistelsetiden inom förskolan, ska hanteras inom 2014 års budgetram. 

Fullmäktige uppdrar till skolnämnden att revidera aktuella regelverk i enlighet med beslutet. 
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9.2 Bilaga 2 Fallbeskrivning  

 

Bakgrund 

Skollagen 2010:800, kapitel 8, §3-7  (Sveriges riksdag) ställer krav på svenska kommuner att 

de är skyldiga att erbjuda 15 timmars avgiftsfri vistelsetid per vecka på allmän förskola för 

fyra och femåringar samt 15 timmars förskoleverksamhet till barn vars vårdnadshavare är 

föräldralediga eller arbetssökande. Mellan åren 2001 och 2003 har reformen berört barn till 

arbetssökande, föräldralediga och fyra och femåringar. Ett system med så kallad maxtaxa har 

också införts, detta är dock är frivilligt för kommuner att delta i, till skillnad från det övrigt 

ovan nämnda. Med denna reformering önskade regeringen uppnå att fler barn skulle gå i 

förskola för att stärka sambandet med de kommande stegen i utbildningssystemet samt för att 

förstärka barns utveckling och lärande.  

 

De barn som berörs av reformen brukar kallas för ”femtontimmarsbarn” som ett 

samlingsbegrepp, men i lagstiftningen så är det dock egentligen fråga om två olika grupper. 

En skyldighet kommuner fått är att kunna erbjuda en allmän förskola till fyra och femåringar 

som utgör en grupp. En annan skyldighet är att kunna erbjuda förskoleverksamhet till barn 

med föräldralediga eller arbetssökande vårdnadshavare som utgör en egen grupp. Skillnaden 

ligger i att barn från den sistnämnda gruppen kan med kort varsel behöva utöka sin 

barnomsorgstid om exempelvis vårdnadshavaren får ett arbete. Detta behov kan inte 

tillgodoses om det barnet då är placerat i en allmän förskola som kanske enbart har öppet 

några få timmar per dag, en så kallad öppen förskoleverksamhet.  I vissa kommuner så har 

dock dessa två grupper kommit att omfattas av liknande regler och barn erbjuds att delta i en 

och samma verksamhet. Detta beror på hur kommunen var uppbyggd innan reformen. Vissa 

kommuner hade redan sedan tidigare ett regelverk snarlikt det som reformen medförde, 

medan andra kommuner har tvingats anpassa och förändrat sig mer. Detta har medfört att 

reformen påverkat kommuner i olika stor utsträckning i form verksamhetsanpassning, 

förändringar och nya krav (Skolverket, 2007, s.3) 

Hur respektive förskola väljer att lägga dessa 15 timmar står inte i skrivet skollagen utan 

varierar i upplägg beroende på kommun. I vårt fall kommer fokus att ligga på förskolor som 

bedriver omsorg för gruppen barn till arbetssökande eller föräldralediga vårdnadshavare, då 

ungefär ett trettiotal kommuner i Sverige har valt att utöka tiden för denna barngrupp 
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(Skolverket, 2007). Varför behöver då barn till föräldrar som inte har någon sysselsättning 

mer än 15 timmars vistelsetid på förskolan? Personers olika åsikter gällande detta har skapat 

heta debatter i samhället, och de som förespråkar rätten till utökad tid är lika många som de 

som ställer sig mot. Vissa hävdar att barn som rycks ur sina rutiner från att vara med på 

samlingar, lekar och träffa fröknar på regelbunden basis inte bara kan ta skada av att denna 

rutin förändras, utan även att barn i vissa fall kan backa i sin utveckling för att de inte får den 

stimulans de behöver. Andra motsäger detta och hävdar att det är tvärtom och hävdar i stället 

att barn inte alls mår bättre eller att utvecklingen gynnas på något sätt och att barn behöver 

lugn och ro i hemmamiljö om det finns möjlighet till detta. Andra anledningar har varit en tro 

på att tillväxten i en kommun kan gynnas om arbetssökande ges mer tid till att söka arbete 

samt att kommuner kan bli attraktivare genom att erbjuda denna tjänst till vårdnadshavare. 

Detta bekräftas av skolverkets uppföljning av femtontimmarsbarnen (Skolverket, 2007). I 

vilket fall så har reformen om femtontimmarsbarnen förändrat förutsättningarna för 

förskoleverksamheten, och detta har ibland lett till viss problematik. Faktorer som påverkar är 

bl.a. hur resursfördelningen ser ut i kommunen, d.v.s. om samma ersättning utgår från 

kommunen oavsett närvarotid eller om två eller fler femtontimmarsbarn ger samma ersättning 

som ett heltidsbarn, antal barn med korta närvarotider, schemaläggningen av barnens 

vistelsetid i symbios med personalens tider, barngruppens sammansättning och storlek samt 

personalens förhållningssätt gentemot denna förändring.  

 

Instuderingsfall 

Motionen som yrkade på att barn till föräldralediga och arbetssökande borde få utökad tid (se 

bilaga 1), låg som förslag från en partimedlem under relativt lång period i den aktuella 

kommunen, och avslogs vid flertal tillfällen samt ändrade utformning. Det sista som 

diskuterades i samråd med förskolorna var att förslaget skulle införas på prov under augusti 

månad 2014 och att den utökade tiden inte skulle kunna nyttjas under större helger och lov för 

de berörda barngrupperna samt att schemaförläggningen av dessa tider skulle ske i symbios 

med den befintliga personalens schema. Det som berörda förskolechefer samt pedagoger på 

förskolorna kände var viktigast i denna fråga var att barngrupperna inte fick öka dramatiskt i 

antal i och med detta och därmed försämra kvalitén och säkerheten i verksamheten. Det 

diskuterades om extra personal eventuellt skulle tillsättas i småbarnsgrupperna då denna del 

av verksamheten är extra sårbar för förändringar. Personalens redan tajta planeringstid, ökade 

krav på dokumentation samt begränsade möjligheter till att ta ut sin semester var andra 

orosmoment som togs upp, dock inte i samråd med någon från kommunfullmäktige.  
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Vissa föräldrar i kommunen visste att en förändring gällande utökade tider var på gång men 

något officiellt besked hade inte getts ut. Den information som cirkulerade i kommunen 

bestod mestadels av diskussioner sinsemellan föräldrar och en viss debatt hade även påbörjats 

via insändarsidorna i lokaltidningen. Några föräldrar hade sedan tidigare dessutom startat en 

föräldragrupp på Facebook som fungerade som ett forum där deltagarna gavs möjlighet att 

knyta kontakter, köpa och sälja barnkläder, utbyta tankar etc. och även här diskuterades 

möjligheten till utökad tid. I mitten på oktober 2013 kunde deltagarna i denna Facebook 

grupp läsa; ”Det är klart nu! Vi får vår utökade tid!” En vårdnadshavare som välkomnade 

detta beslut vågade dock inte lita på Facebook gruppen fullt ut, utan kontaktade kommunen 

och fick då detta bekräftat. Denne frågade då samtidigt vilken frihet man som förälder hade 

att fördela dessa 25 timmar i veckan i förskolan, och fick då till svar att det var upp till 

respektive förskolechef att besluta. 

I den aktuella kommunen har upplägget av tider varierat över åren. En period så gick 15 

timmarsbarnen 9-14 måndagar, onsdagar och fredagar och en annan kort period kunde 

föräldrarna välja tider och upplägg mer fritt, men tiden innan beslutet fattades så var tiden 

förlagd tisdagar t.o.m. torsdagar 9-14. Efter drygt en vecka så gick samma vårdnadshavare 

ned till sin förskola för att diskutera hur denne kunde lägga upp tiderna för sitt barn och 

möttes då av helt oförstående blickar. Pedagogerna visste ingenting om att beslutet hade gått 

igenom samt tidigarelagts ett halvår. Efter kontakt med deras närmaste chef så stod det klart 

att inte heller de hade mottagit någon information gällande detta. Kort därefter fick 

förskolecheferna ett mail där det bekräftades att beslutet hade gått igenom och att start för 

denna förändring skulle vara den 1 januari 2014. Då föräldrarnas främsta intresse låg i att 

kunna förlägga den utökade tiden efter eget behov så var detta det som diskuterades och 

ifrågasattes mest. Föräldrarna konfronterade pedagogerna när de sågs i förskolan samt ringde 

och talade med förskolecheferna om tidernas utformning. Informationen från kommunen 

angående att förskolecheferna själva hade möjlighet att styra över tidens uppläggning hade nu 

även nått fram och förskolecheferna som nu försökte komma fram till en bra gemensam och 

enhetlig lösning för alla förskolor i kommunen.  

Under denna period då allt var så oklart och nytt, så varken kunde eller vågade pedagogerna 

diskutera detta med undrande föräldrar. De kände att de hamnade i kläm, dels gentemot 

föräldrars önskemål och deras svårigheter att få till vardagen och dels lojaliteten mot sin 

arbetsgivare och den organisation som de representerar. Pedagogerna antog i och med detta en 

återhållsam attityd, vilket kom att påverka pedagogernas relation till vissa föräldrar. Detta 
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ledde till att onödiga och osanna rykten började spridas i kommunen. De frågor som alla 

önskade få besvarade var; Hur det kom sig att detta beslut hade klubbats igenom så fort? 

Vilken information grundade sig beslutet på? Varför hade beslutets utformning ändrats samt 

tidpunkten tidigarelagts? Och varför hade ingen enhetlig information skickats ut till alla 

berörda personer samtidigt? Pedagogerna försökte anordna ett möte med personer från 

kommunen för att få svar på dessa frågor men mötet blev aldrig av. 

 

Inför intervjun 

Den intervju vi kommer att ha tillsammans med Er utgår från ovanstående berättelse. Du 

innehar någon av ovan nämnda aktörers roll. Vi är intresserade av Dina berättelser utifrån den 

roll som Du besitter i Din kommun. Kan Du se likheter, skillnader eller känna igen vissa 

svårigheter och situationer? 
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9.3 Bilaga 3 Informationsbrev 

Hej! 

 

Som tidigare nämnts så läser vi vår sista termin som beteendevetare respektive personalvetare 

med inriktning pedagogik vid Uppsala universitet och vi skall tillsammans skriva 

vårt examensarbete. Syftet med vårt examensarbete är att vi genom att lyssna till olika 

aktörers berättelser i en organisation vill förstå kommunal verksamhet bättre. Det är med 

anledning av detta som vi har kontaktat Er. I den bifogade filen presenteras en bakgrund och 

ett fall som kommer vara i utgångspunkt för det som intervjun kommer att baseras på, vi ber 

Er därför att läsa igenom detta innan intervjun påbörjas. 

Er medverkan i studien är frivillig och Ni har rätt att när som helst avbryta Er medverkan. Ni 

har rätt att inte svara på enskilda frågor om så önskas och Ni har rätt till att ta del av den 

färdiga uppsatsen. Era namn och andra uppgifter om Er kommer att avidentifieras. Det som 

sägs kommer endast att användas till denna studie. 

Studien kommer att presenteras skriftligt och muntligt vid Uppsala universitet i slutet av juni 

2014, för examinator, handledare och övriga programstudenter och för att sedan publiceras i 

Uppsala universitetsbiblioteks katalog. Är Ni intresserade av att läsa den färdiga uppsatsen 

kan Ni meddela oss personligen eller via kontaktuppgifterna nedan. 

Slutligen vill vi återigen tacka för Er medverkan som gör denna studie möjlig för oss. Vid 

eventuella frågor och funderingar vänligen kontakta oss på nedanstående information. 

  

Vänliga hälsningar, 
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9.4 Bilaga 4 Intervjuguide Föräldrar 

Vi vill börja med att tacka för att vi fick komma hit idag, presentera oss.  

Syftet; Genom att lyssna till olika aktörers berättelser från organisationen så vill vi förstå 

kommunal verksamhet bättre 

Er medverkan i studien är frivillig och Ni har rätt att när som helst avbryta Er medverkan. Ni 

har rätt att inte svara på enskilda frågor om så önskas och Ni har rätt till att ta del av den 

färdiga uppsatsen. Era namn och andra uppgifter om Er kommer att avidentifieras och 

ingenting Ni säger kommer kunna ledas tillbaka till Er. Det som sägs kommer endast att 

användas till denna studie. Kan vi spela in intervjun? Godkänner du detta? 

 

Namn:   Ålder: 

Antal Barn:  

Nu när du läst fall, vad är din första spontana reaktion, vad tycker du om detta?  

Känner du som förälder igen dig i situationen?  

Kan du känna igen detta från andra delar av offentlig sektor?  

Är detta något typiskt för offentlig sektor? 

Tankar och upplevelse utifrån sin roll som förälder kring detta fall.  

Känner ni igen er? Egen berättelse, liknande situation 
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9.5 Bilaga 5 Intervjuguide Pedagoger 

Vi vill börja med att tacka för att vi fick komma hit idag, presentera oss.  

Syftet; Genom att lyssna till olika aktörers berättelser från organisationen så vill vi förstå 

kommunal verksamhet bättre 

Er medverkan i studien är frivillig och Ni har rätt att när som helst avbryta Er medverkan. Ni 

har rätt att inte svara på enskilda frågor om så önskas och Ni har rätt till att ta del av den 

färdiga uppsatsen. Era namn och andra uppgifter om Er kommer att avidentifieras och 

ingenting Ni säger kommer kunna ledas tillbaka till Er. Det som sägs kommer endast att 

användas till denna studie. Kan vi spela in intervjun? Godkänner du detta? 

Inledningsfrågor: 

Namn:                                                 Ålder:              Barn? 

Befattning:                                        Antal arbetade år:   

Vi skulle vilja börja med att du spontant beskriver dina tankar, funderingar och inställning 

efter att du har läst det fall vi har skickat ut. Hur tycker du att det här är? 

Kan du känna igen dig i något av det här? Egen berättelse? Liknande situation? Är detta 

applicerbart inom någon annan sektor? Finns det något typiskt i denna berättelse? 

Du arbetar i kommunal verksamhet. Upplever du att din/dina _8, 5____tas till vara på? 

Upplever du att din profession medför __3, 7, __________? 

Känner du _6, ________för kollegor, chefer, politiker?  

Förekommer det__9, 10, 11, 12, 13___inom organisationen? Varför tror du att det beror på? 

Hur mycket påverkar___1________ditt yrkesutövande? 

Känner du dig trygg att lyfta även känsliga händelser med brukare, kollegor, chefer? (2Hur 

upplever du att _____4_____ fungerar inom organisationen? Mellan olika aktörer? 
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9.6 Bilaga 6 Intervjuguide Chefer 

Vi vill börja med att tacka för att vi fick komma hit idag, presentera oss.  

Syftet; Genom att lyssna till olika aktörers berättelser från organisationen så vill vi förstå 

kommunal verksamhet bättre 

Er medverkan i studien är frivillig och Ni har rätt att när som helst avbryta Er medverkan. Ni 

har rätt att inte svara på enskilda frågor om så önskas och Ni har rätt till att ta del av den 

färdiga uppsatsen. Era namn och andra uppgifter om Er kommer att avidentifieras och 

ingenting Ni säger kommer kunna ledas tillbaka till Er. Det som sägs kommer endast att 

användas till denna studie. Kan vi spela in intervjun? Godkänner du detta? 

Inledningsfrågor: 

Namn:                                                 Ålder:              Barn? 

Befattning:                                        Antal arbetade år:   

 

Vi skulle vilja börja med att du spontant beskriver dina tankar, funderingar och inställning 

efter att du har läst det fall vi har skickat ut. Hur tycker du att det här är? 

Kan du känna igen dig i något av det här? Egen berättelse? Liknande situation? Är detta 

applicerbart inom någon annan sektor? Finns det något typiskt i denna berättelse? 

Har du någon egen berättelse från en liknande situation? Berätta om den. (5) 

Har du någon erfarenhet av någon liknande händelse inom någon annan sektor i kommunen, 

exempelvis skolan eller vården? Berätta. (9)  

Blir berörd personal och brukare informerade om beslut och vilka som har ansvar för frågan? 

(3,4) Upplever du att personer som fått ansvar för att genomföra ett beslut eller en förändring 

står för det som genomförs? Kan du berätta om en händelse när någon har stått eller inte stått 

för det som genomförs? (2,3) Anser du att missförstånd om vem som är ansvarig person leda 

till konflikter? Berätta om en händelse om detta. (3,13) På arbetsplatser kan det uppstå 

grupper som efter ett tag börjar motarbeta varandra, är detta något som du har upplevt själv i 
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ditt yrkesverksamma liv? Berätta. (9) Upplever du att människor har lätt eller svårt för att 

sätta sig in i någon annans sits på ex en arbetsplats? Har du erfarenheter av detta? (10) Har du 

upplevt misstro, rykten, hemligheter på din arbetsplats? Berätta om någon händelse. (12,13)  

Har du alltid arbetat inom kommunal sektor? Om nej, hur var det jämförelsevis? Upplever du 

att dina åsikter och ditt arbete uppskattas i och utanför arbetsplatsen? Känner du att du har 

personers förtroende? (6) Har du själv förtroende för institutioner?(6) Upplever du att din 

profession respekteras? Berätta om en händelse då du har upplevt att din profession 

respekteras eller inte respekteras. (7) Känner du dig trygg att lyfta känsliga händelser med 

brukare, pedagoger och kollegor? Kan du berätta om en händelse då du har lyft känsliga 

frågor och dessa togs emot? (2) Upplever du att det finns saker som du inte kan berätta för 

föräldrar och pedagoger? (2, 4, 13)  
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9.7 Bilaga 7 Intervjuguide Politiker 

Vi vill börja med att tacka för att vi fick komma hit idag, presentera oss.  

Syftet; Genom att lyssna till olika aktörers berättelser från organisationen så vill vi förstå 

kommunal verksamhet bättre 

Er medverkan i studien är frivillig och Ni har rätt att när som helst avbryta Er medverkan. Ni 

har rätt att inte svara på enskilda frågor om så önskas och Ni har rätt till att ta del av den 

färdiga uppsatsen. Era namn och andra uppgifter om Er kommer att avidentifieras och 

ingenting Ni säger kommer kunna ledas tillbaka till Er. Det som sägs kommer endast att 

användas till denna studie. Kan vi spela in intervjun? Godkänner du detta? 

Inledningsfrågor: 

Namn:                                               Ålder:              Barn? 

Befattning:                                        Antal arbetade år:   

 

Vi skulle vilja börja med att du spontant beskriver dina tankar, funderingar och inställning 

efter att du har läst det fall vi har skickat ut. Hur tycker du att det här är? 

Kan du känna igen dig i något av det här? Egen berättelse? Liknande situation? Är detta 

applicerbart inom någon annan sektor? Finns det något typiskt i denna berättelse? 

För en tid sedan så skickade vi ut ett fall till dig. Har du hunnit läsa det? Vi skulle vilja att du 

helt spontant beskriver eller berättar om de tankar och funderingar du fick har efter att du 

hade läst fallet. Hur tycker du att det här är? (8) 

Skulle du kunna beskriva hur beslutsvägen ser för en motion? (4,5) Är detta ett generellt 

förfarande inom kommuner? (5) Om ett beslut fattas för exempelvis förskolor i en kommun, 

vem/vilka har ansvaret för genomförandet då?(3) 

Stämmer det att de flesta kommunala politiker är oavlönade och arbetar ideellt? (1) 

Hur känns det? Har du alltid arbetat heltid och samtidigt hunnit med politiken? (3, 4)  

0.MAKT   

1.EKONOMI 

2.RÄDSLA 

3.ANSVAR 

4.KOMMUNIKATION 

5.KUNSKAP 

6.FÖRTROENDE 

7.RESPEKT 

8.ÅSIKTER  

9.GRUPPER 

10.VI & DOM  

 

11.RYKTEN 

12.HEMLIGHETER 

13.KONFLIKTER 

 



13 

 

Kan det gå till så här som gjort i detta fall? (0,3, 4) Kan du känna igen dig i något av det här? 

Berätta. (9) Finns det något typiskt i denna berättelse? (10) Har du någon egen berättelse från 

en liknande situation? (5) 

Är denna händelse något som likaväl hade kunnat utspela sig inom någon annan sektor i 

kommunen, ex vård, skolan mm?(9) Kan du se någon skillnad i samhället från 80-talet och 

fram till dagens datum? Berätta. (8) 

Hur ser den här kommunens organisationsstruktur? Är den platt eller mer hierarkisk 

uppbyggd?(0) Med platta organisationer så flyttas oftast beslutstagandet ut i organisationen, 

är det samma här? (3)  

Blir berörd personal och brukare informerade om beslut och vilka som har ansvar för frågan? 

(3,4) Upplever du att personer som fått ansvar för att genomföra ett beslut eller en förändring 

står för det som genomförs? (2,3) Kan missförstånd om vem som är ansvarig person leda till 

konflikter?(3,13) På arbetsplatser kan det uppstå grupper som efter ett tag börjar motarbeta 

varandra, är detta något som du har upplevt själv i ditt yrkesverksamma liv? (9) Upplever du 

att människor har lätt eller svårt för att sätta sig in i någon annans sits på ex en arbetsplats? 

(10) Kan konflikter leda till misstro, rykten, hemligheter? (12,13) Är detta något som du själv 

har upplevt? Berätta om en händelse. (8) 

Har du alltid arbetat inom kommunal sektor? Om nej, hur var det jämförelsevis? Upplever du 

att dina åsikter och ditt arbete uppskattas även utanför arbetsplatsen? Berätta om den händelse 

då du har eller inte har upplevt detta. Känner du att du har personers förtroende? (6) Har du 

själv förtroende för institutioner? (6)  

Upplever du att gemene man har tillräckligt med kunskap om hur ex offentlig sektor 

fungerar? (5) Upplever du att gemene man hänger med i den reform som offentlig verksamhet 

har varit med om sedan 90 talet?(4,5) Upplever du att din profession respekteras? Berätta en 

händelse då du har eller inte har upplevt detta. (7) Har detta förändrats under dina år som 

yrkesverksam? (8) Känner du dig trygg att lyfta även känsliga händelser med brukare, 

kollegor, chefer? Berätta om en händelse då du gjort detta och hur reaktionen blev. (2) Vad är 

offentlig verksamhets starka sida och svaga? (11)  

Har du något du vill tillägga som vi inte har tagit upp?  


