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Sammanfattning 

 

 

 

I denna kvalitativa studie undersöks förutsättningar för kreativa processer i förskolan. Studien är 

utformad som tre parallella fallstudier i tre kommunala förskoleverksamheter inom samma kommun: 

en stor, en mellanstor och en liten verksamhet. Det empiriska materialet från dessa verksamheter 

består av kvalitetsgranskningsrapporter och intervjuer med pedagoger som arbetar i verksamheterna.  

I resultatet framkommer att viktiga faktorer för kreativa processer är en balanserad makt- och 

ansvarsfördelning, att det för verksamheten finns tydliga mål och målformuleringar, och att 

pedagogerna i verksamheten har möjligheter till inflytande och att kunna påverka hur verksamheten 

drivs. Vidare visar resultatet på att värderingar om till exempel allas delaktighet underlättar för 

samverkan mellan subkulturer, vilket i sin tur verkar skapa förutsättningar för kreativa processer.  
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1. INTRODUKTION 

I dagens förskola finns ett tydligt pedagogiskt uppdrag med nationella styrdokument och 

målformuleringar. Detta i motsats till de tidiga barnkrubborna, förskolans föregångare, vars uppdrag 

framförallt var omsorg. Omsorgsuppdraget finns fortfarande kvar, men har kompletterats med ett 

pedagogiskt dito.  

I och med senare års skolreformer, till exempel den nya Skollagen (Skollagen, SFS 2010:800) och 

förskolans reviderade läroplan (Läroplan för förskolan, 2011), har bland annat förskollärarens 

uppdrag som pedagogiskt ansvarig utvecklats. Ansvaret för den pedagogiska verksamhetens 

utformning och innehåll har flyttats från förskolechefen till pedagogerna på avdelningarna. Således 

ställs krav på dessa att planera, utvärdera, följa upp och utveckla den verksamhet som bedrivs. 

Att utveckla verksamheten kräver nytänkande och möjlighet till kreativitet över tid, kreativa 

processer. Men jag undrar: vilka möjligheter till kreativa processer finns inom en verksamhet där 

det, av pedagogerna, krävs hög närvaro tillsammans med barnen? Är det genomförbart att organisera 

för kreativa processer inom denna typ av verksamhet? 

Problemformulering 

Så varför är kreativa processer i förskolan intressanta att undersöka? Det verkar finnas utrymme för 

kreativa processer i vissa förskoleverksamheter, men inte i andra. Kreativa processer behövs på alla 

nivåer inom en organisation, och i alla typer av organisationer: Inte bara på utvecklingsavdelningar, 

utan även i den operativa verksamheten för att till exempel få dagliga rutiner att löpa på så smidigt 

som möjligt (Herrmann & Felfe, 2013). Kreativa processer inom en organisation bidrar till att den 

utvecklas och effektiviseras, vilket gör att den hänger med i samhällets och övriga organisationers 

utveckling, och således bibehåller sin konkurrenskraft (Rasulzada, 2007; Allen, Smith, & Da Silva, 

2013). Utan kreativa processer kan en organisation riskera att stagnera och så småningom gå 

förlorad. 

Kreativa processer bidrar till en organisations utveckling och förändring. Hansson (1990) har 

undersökt kyrkoförsamlingars förändringsbetingelser och framhåller att en viktig del i 



 

2 

 

förändringsarbete är huruvida den kultur som råder inom församlingen är öppen eller sluten; en 

öppen kultur tenderar att gynna förändringsarbete medan en sluten kultur tenderar att motverka det. 

Samma frågor kan ställas för förskolan! Hur påverkar rådande kultur i en förskoleverksamhet, dess 

möjligheter till kreativa processer?  

Alvesson (2009) hävdar att upptäckten av organisationskultur som fenomen, inom 

organisationsforskning, har bidragit till att vi fått en bättre förståelse för organisationer och hur de 

fungerar: Vad som sker i dem och hur detta påverkar människorna i den samt organisationens 

fortsatta utveckling, varför detta är intressant att lyfta i förhållande till förutsättningar för kreativa 

processer – hur kan organisationskulturen påverka de kreativa processerna och förutsättningarna för 

dessa? 

Säkerligen är det så att vi genom att se organisationer som kulturer kan få en bättre eller 

åtminstone bredare uppfattning av vad som försiggår i organisationerna, av människors tankar, 

känslor, värderingar och handlingar i organisationernas vardagsliv och i beslutsfattande 

situationer (Alvessson, 2009, s. 32). 

Problemet är: Finns det förutsättningar för kreativa processer i svensk förskola, och i så fall vilka är 

de? 

Syfte 

Studiens syfte är att analysera vilka förutsättningar som finns, för kreativa processer inom ramen 

för den svenska förskolans verksamhet. Avsikten med detta är att få en förståelse för vad som 

gynnar, respektive försvårar, kreativa processer i förskolan.  

Forskningsfrågor 

 Vilka förutsättningar för kreativa processer finns inom svensk förskola?  

 Påverkas dessa av den organisationskultur som råder i verksamheten och i så fall hur? 

 Vilka möjligheter till kreativa processer upplever pedagogerna i förskolan, att de har?  
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För att besvara forskningsfrågorna och uppfylla studiens syfte har tre fallstudier, inom tre 

förskoleverksamheter i tätorten i en större kommun, gjorts. Datainsamlingen har huvudsakligen 

genomförts i form av intervjuer med fyra pedagoger i varje verksamhet. För att komplettera 

intervjuerna har dessutom rapporter från kvalitetsgranskning av verksamheterna, analyserats. 

Disposition 

Här i kapitel ett, uppsatsens introduktion, presenteras syftet med studien och dess frågeställningar, 

samt varför detta är intressant och viktigt att undersöka. Här finns också ett kort avsnitt kring hur 

studien är upplagd för att besvara frågorna och nå syftet, samt presenteras också hur uppsatsen är 

disponerad.  

I kapitel två definieras att av studiens centrala begrepp, kreativa processer, samt ges en kort historik 

om förskolans styrning. 

I kapitel tre definieras begreppet organisationskultur och presenteras hur denna, inom en verksamhet 

kan skapa förutsättningar för kreativa processer. Här presenteras de begrepp, vilka sedan används i 

uppsatsens analysdel som kommer längre fram. 

Kapitel fyra redogör för studiens metodval, hur den är genomförd för att kunna besvara dess 

forskningsfrågor. Här presenteras fallstudien som forskningsmetod, vilket urval som gjorts, hur 

detta har genomförts och vad som valts ut, samt hur datainsamlingen har gjorts och hur insamlade 

data har bearbetats och analyserats för att ett resultat skulle kunna nås. 

Resultatet av genomförda studier och en inledande analys av dessa, presenteras i kapitel fem. Tre 

fallstudier har genomförts och här presenteras resultatet från varje fallstudie var för sig, efter en 

inledande presentation av kommunen – de gemensamma faktorer som gäller för alla de studerade 

verksamheterna. 

Det resultat och analys som presenterats i kapitel fem står som utgångspunkt för kapitel sex där en 

sammanfattande fortsatt analys av de resultat som trätt fram görs. Här diskuteras också de resultat 

som framträtt och analysen av dem,samt diskuteras de metodologiska val som har gjorts i studien, 
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samt hur dessa kan ha påverkat de resultat som har framträtt. 

I kapitel sju dras slutsatser utifrån genomförd studie, samt presenteras förslag på vidare forskning  

I uppsatsens referenslista presenteras den tidigare forskning och litteratur som använts och hänvisats 

till i uppsatsen. Allra sist i uppsatsen finns en bilaga: den intervjuguide som använts vid genomförda 

intervjuer. 
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2. BAKGRUND 

Under mars till maj, 2014 gjordes en litteratursökning dels i Uppsala universitetsbiblioteks katalog, 

dels i databasen Education Research Complete. Sökord som användes vid sökningarna, både enskilt 

och i olika kombinationer med varandra, var kreativitet/creativity, process, innovation, flow, 

ledarskap/leadership, organisationer/organizations och kultur/culture. Sökningar har också gjorts 

med hjälp av sökmotorn Google, för att hitta texter och bilder av icke-vetenskaplig karaktär som 

kunde fungera som inspiration för ytterligare sökningar och för att bidra till min djupare förståelse 

av de vetenskapliga texterna som användes för studien.  

Då sökningar hade gjorts ögnades träfflistan över titlar på artiklar eller böcker igenom. Böcker som 

verkade intressanta för studien efter denna genomgång lånades från biblioteket. För att avgöra om 

boken var intressant för studien och vad i den som kunde vara till hjälp, lästes texten på bokens 

baksida samt dess innehållsförteckning. De artiklar vars titel verkade intressant öppnades och dess 

sammanfattning, samt dess innehållsförteckning, lästes igenom för att avgöra dess relevans för 

studien.  

Kreativitet och kreativa processer 

Kreativitet och kreativa processer är ett begrepp och en begreppskombination som språkligt liknar 

varandra, och därför lätt kan blandas ihop. Innebörden av dem är dock inte helt och hållet densamma 

även om de till stor del hänger ihop, varför de båda behöver definieras. Kort sagt kan kreativa 

processer förklaras som möjligheten att använda kreativitet, själv och tillsammans med andra. Precis 

som begreppskombinationen i sig själv antyder är kreativa processer inte ett statiskt tillstånd, utan 

en föränderlig process.  

Begreppet kreativitet är ett relativt nytt ord. Först efter andra världskriget kom kreativitet som 

begrepp att börja användas i Frankrike, och i England nyttjades det endast ett ytterst fåtal gånger 

innan kriget. Innan talades det i termer om till exempel fantasi, uppfinning, upptäckt och genialitet 

(Törnqvist, 2009). Under senare decennier har användningen och förståelsen av kreativitet som 

begrepp kompletterats och kommit att nyttjas allt mer, till en början för att definiera konstnärskap 
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och uppfinningsrikedom, och senare också för att beskriva entreprenörskap, förändring, förnyelse 

och utveckling (Törnqvist, 2009, ss. 8-9; Olsson, 2012, s. 29). Gemensamt för de begrepp som 

använts för att beskriva kreativitet är att en form av skapande åsyftats, vilket också avspeglas i det 

latinska ordet creo, att skapa, ur vilket begreppet härstammar (Smith, 1993). 

Kreativ förmåga 

En vanlig definition av kreativitet, är att det är en individuell förmåga; en fallenhet att komma på 

nya idéer och att skapa, förändra, förbättra, utveckla eller effektivisera till exempel artefakter, 

strategier, policys och dylikt (Collins, 2008; de Manzano, 2010; Olsson, 2012; Allen, Smith, & Da 

Silva, 2013). Bland andra Smith (1993) lyfter fram divergent tänkande, en förmåga att tänka utanför 

boxen, som ett sätt att definiera kreativ förmåga. de Manzano (2010) menar dock att divergent 

tänkande inte bidrar till det dopaminutslag i hjärnan som han menar att sann kreativitet, vilket skapar 

flow, bör göra.  

Flow är ett begrepp myntat av kreativitetsforskaren Czíkscentmihalyi (2004) och innebär fullständig 

njutning till följd av att ha använt sin fulla kapacitet. Denna känsla har visats yttra sig på mycket 

liknande sätt hos individer som uppnått den av olika skäl. Även om vägen till flow sett olika ut, är 

känslan av det snarlik: upprymdhet och en stark vilja att fortsätta med den aktuella aktiviteten.  

Man dras i så hög grad med av sin uppgift i all dess komplexitet att man blir helt absorberad av 

den. Det finns inte längre någon skillnad mellan tanke och handling, mellan en själv och 

omgivningen (Csikszentmihalyi, 2004, s. 60). 

Sammanfattningsvis visar det sig att man inom den tidigare forskning som tagits del av här, verkar 

vara överens om att kreativitet bör definieras som en individuell förmåga till skapande och 

nytänkande; att till exempel lösa problem, utveckla, förändra eller förbättra.  Att använda kreativitet 

kan leda till flow: en njutning till följd av kreativ ansträngning, vilken skapar stark lust och vilja att 

fortsätta sin syssla.  

Då fokus för denna uppsats inte är kreativitet, utan förutsättningar för kreativa processer inom en 

verksamhet, kommer kreativitet som begrepp inte att användas mer och kommer heller inte att 
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undersökas i arbetets empiriska del. 

Kreativ process 

Medan kreativitet definieras som en individuell förmåga är en kreativ process ett förfarande där en 

kreativ idé kan utvecklas, förändras och förbättras – där kreativitet kan fortsätta att användas, i syfte 

att generera idéer för att utveckla till exempel handlande och agerande, vilka sedan kan utvärderas 

som användbara eller inte. Det som skapar förutsättningar för den kreativa processen är, enligt 

Harvey och Kou (2013, s. 347), ”the group’s cognitions, […] dynamics […] and environments”.  

En kreativ process kan således förstås innebära kollektiva möjligheter att använda kreativitet och 

processen är oftast icke-linjär – den rör sig fram och tillbaka mellan bland annat frågor, nya idéer, 

återkoppling och reflektion (Harvey & Kou, 2013; Jaffer, 2013). Detta innebär att processen inte 

alltid behöver börja vid A och sluta vid Ö, ibland kan till exempel ett svar på en fråga eller en 

fundering föda nya frågor och nya svar, vilka kan leda till att tidigare idéer måste omvärderas och 

ändras eller kompletteras på något sätt, eller att man kommer på svar på helt andra problem. Det 

kan till och med hända att målet med den kreativa processen kan formuleras först i slutet av den, då 

det klargjorts vad som var viktigt med den, för den eller dem som varit del av den (Harvey & Kou, 

2013). En kreativ process förstås också kunna vara en process mellan en individ och till exempel 

texter, filmer, bilder etc., med vilka personen interagerar och kan utveckla sina tankar och idéer 

utifrån (Harvey & Kou, 2013; Jaffer, 2013). 

Det går alltså inte att på förhand säga hur den kreativa processen kommer att se ut eller utveckla sig, 

utan detta beror på vem eller vilka som deltar i den, dennas eller deras sätt att ta sig an processen, 

det eller de problem processen cirkulerar kring samt vilka tankebanor den triggar igång. 

Sammanfattningsvis kan en kreativ process sägas vara ett oregelmässigt kreativt flöde och den är 

beroende av den eller de personer/informationskanaler som ingår i den, samt vilka resurser och 

förutsättningar som finns att tillgå i den, under tiden den pågår. Det går inte att på förhand planera 

exakt hur processen kommer att starta eller sluta, eller exakt vad den ska leda till, ej heller hur den 

kommer att se ut där emellan eller hur länge den ska pågå.  
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Styrning av förskolan, historia i korthet 

Förskolan som utbildningsväsende är ett relativt nytt påfund. År 1972 började begreppet ”förskola” 

att användas och 1975 kom ”förskolelagen”, vilken innebar att alla kommuner skulle erbjuda alla 

sexåringar minst 525 timmar i förskola (Wollbrand, 2015).  Huvudfokus i denna tids förskola var 

barnomsorg och 1982 reglerades förskolan in under Socialtjänstlagen och verksamheten kom att 

bygga på vissa pedagogiska principer om utveckling av barnens sociala förmågor och kunnande. 

Dessa var dock inte lagligt bindande (Wollbrand, 2015).   

År 1998 fick förskolan sin första lagligt bindande Läroplan (Lpfö 98/10) och började lyda under 

Skollagen först då den senaste revideringen av Skollagen (SFS 2010:800) trädde i kraft den första 

augusti, 2010. I denna fastslås i 1 kap. 1§ att förskolan är del av skolväsendet, inom vilket utbildning 

skall bedrivas. Enligt 5§ i samma kapitel står det att ”Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund 

och beprövad erfarenhet”. 
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3. ORGANISATIONSKULTUR 

Även om det inte på förhand går att veta exakt hur kreativa processer kommer att se ut så verkar det 

finnas vissa organisationskulturella omständigheter som enligt tidigare forskning menas bidra till 

mer eller mindre gynnsamma förutsättningar för att de kreativa processerna ska fungera bra och leda 

till något positivt och användbart. Kreativa processer inom organisationer anses främjas av till 

exempel dess aktörers goda relationer, gemensamma attityder kring arbetets utförande samt 

möjligheten att dela problem med varandra, och att således kunna hjälpas åt med lösningar på dessa 

(Olsson, 2012; Allen, Smith, & Da Silva, 2013). Det som beskrivs är en öppen kultur (Hansson, 

1990) där det är godtaget att uttala idéer, även om de inte är färdiga, vilket ska främja den kreativa 

processen då det underlättar för andra att hjälpa till att fortsätta att utveckla en uppkommen idé.  

För att kunna använda kulturbegreppet i denna studie, krävs att en tydlig definition och avgränsning 

av det görs (Alvessson, 2009). Annars är risken att tillförandet av detta begrepp bara leder till ökad 

förvirring snarare än till ökad förståelse för hur en organisation och dess kreativa processer fungerar. 

Definition av begreppet organisationskultur 

Organisationskultur är en begreppskombination bestående av begreppen organisation och kultur, 

varför vi inledningsvis behöver förstå innebörden av båda dessa, för att därefter kunna förstå 

betydelsen av begreppskombinationen som helhet.  

Organisation definieras i Nationalencyklopedin (1994) som ”en planmässig samverkan mellan 

individer och grupper med gemensamma intressen”. Begreppet kultur kommer från det latinska 

ordet cultura, vilket betyder bearbetning, odling eller bildning (Eriksson, 2014).  

Begreppet kultur används inom human- och samhällsvetenskap för att beskriva avgränsade sociala 

sammanhang (Eriksson, 2014), vilka formats – bearbetats, odlats eller bildats – utifrån den historia 

och de gemensamma erfarenheter dess aktörer har. Med utgångspunkt i gemensamma erfarenheter 

skapas gemensamma medvetna och omedvetna uppfattningar om omvärlden, och ur dessa skapas 

gemensamma normer som görs giltiga i den gemensamma kulturen – organisationskulturen 
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(Alvessson, 2009; Schein, 2010). Utifrån nya erfarenheter kan tidigare uppfattningar omvärderas 

och nya normer skapas. 

Utifrån definitionerna av organisation och kultur skulle organisationskultur enkelt kunna definieras 

som de gemensamma erfarenheter och uppfattningar om omvärlden som organisationens aktörer 

har, och utifrån dessa, de normer som görs gällande inom organisationen.  

Men innebörden av organisationskultur är enligt både Schein (2010) och Alvesson (2009) mer 

komplex än så, och för att vi ska kunna förstå dess innebörd krävs att vi går in djupare i vad en 

organisationskultur är och hur den skapas. 

Särdrag 

Varje organisation har särdrag som är specifika för just den, vilka hjälper dess aktörer att veta hur 

de förväntas agera i och i relation till organisationen och det som sker inom den (Hansson, 2001; 

Schein, 2010). Atmosfären inom en organisation kan till exempel vara uppsluppen eller ansträngd, 

misstag kan uppfattas som misslyckanden med någon form av sanktion som påföljd eller som en 

möjlighet att lära nytt och utvecklas, individuellt arbete kan förespråkas framom samarbete eller 

vice versa, tidsangivelser kan uppfattas som ungefärliga eller enormt viktiga att hålla till punkt och 

pricka etc. (Hansson, 2001; Alvessson, 2009; Schein, 2010). Genom att känna sin 

organisationskultur, vad som prioriteras i organisationen och vilka normer den har, kan dess aktörer 

veta hur de ska agera och hur deras agerande kommer att tas emot av övriga aktörer inom 

organisationen. Detta måste dock nödvändigtvis inte vara en medveten vetskap utan är snarare ofta 

omedveten – hur man gör och förhåller sig är ofta oreflekterat och sitter i ryggmärgen. 

Organisationskultur uppfattas ofta som ledningens idé om den kultur och ideologi som den vill att 

ska råda inom organisationen. Alvesson (2009, ss. 61-62) hävdar i motsats till detta att 

organisationskultur är de sätt att ”tänka, känna och uppfatta verkligheten […] som växer upp 

nerifrån”. Organisationskulturen menas vara en process – en organisation har således inte en kultur, 

utan den är sin kultur och kulturen syns i form av till exempel klädkoder, jargong mellan 

gruppmedlemmar, formella och informella normer och regler, interna skämt, samt historier som 
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berättas inom organisationen (Hansson, 2001; Alvessson, 2009; Schein, 2010). Allt som är och sker 

inom en organisation kan således förstås påverkas av, och påverkar i sin tur, kulturen i den – hur 

dess aktörer tänker, känner, vilka värderingar de har och hur de handlar i olika situationer 

(Alvessson, 2009). Vad som anses viktigt inom en kultur kan enligt denna förståelse förändras över 

tid, och gör det troligtvis, beroende på vilka nya erfarenheter dess aktörer erhåller och hur dessa 

förändrar aktörernas tankar, känslor, värderingar och handlingar. 

Sammanfattningsvis kan organisationskultur definieras som en process där organisationens aktörers 

gemensamma erfarenheter styr deras gemensamma uppfattningar om sin omvärld – där nya 

erfarenheter kan leda till nya uppfattningar, vilka stämmer överens med de nya erfarenheterna. 

Organisationens uppfattningar ges uttryck för i form av normer och handlingsmönster på, för dess 

aktörer, både medvetna och omedvetna plan, vilka bistår dem i att veta vad som förväntas av dem 

och hur de ska förhålla sig till sin omgivning och agera i den. 

Men en organisation består sällan, så gott som aldrig, av bara en giltig kultur, utan influeras av alla 

dess aktörers olika kulturer (Alvessson, 2009; Schein, 2010). Mer om detta nedan. 

Makro- och subkulturer 

Kulturen inom en organisation påverkas både av det som finns inom den, liksom av det som är och 

sker utanför den. De aktörer som finns inom den är också aktörer i andra kulturer utanför 

organisationen, så kallade makrokulturer, och inom organisationen, så kallade subkulturer. 

(Alvessson, 2009; Schein, 2010).  

To fully understand what goes on inside the organization, it is necessary to understand both the 

organization’s macro context, because much of what you observe inside simply reflects the 

national culture, and the interplay of subcultures because they often reflect the primary 

occupational cultures of the organization members (Schein, 2010, s. 55). 

Exempel på makrokultur är den kultur som finns i det samhälle som organisationen är del utav, samt 

de samhällsklasser och yrkeskårer som individerna inom den ingår i (Alvessson, 2009; Schein, 

2010). Subkulturer inom organisationer är grupperingar av personer i den, med till exempel liknande 
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arbetsuppgifter eller funktion inom verksamheten, samma bakgrund eller utbildning, eller något 

annat gemensamt: så som ålder, kön eller härkomst (Alvessson, 2009; Schein, 2010). Subkulturer 

skapar en form av tillhörighet med andra inom gruppen, men kan också bidra till att avståndet till 

ytterligare andra, vilka ingår i andra subkulturer, inom organisationen ökar.  

Att det finns olika makro- och subkulturer inom en organisation kan medföra splittringar inom den 

i och med att olika sätt att tänka, känna, värdera och handla möts och förväntas klara av att samverka. 

Det kan tänkas att sådana splittringar borde bli allt färre ju äldre en organisation blir eftersom den 

då haft längre tid på sig att finna strategier för samverkan. Men som nämnts tidigare är 

organisationskulturen föränderlig, och ju äldre en organisation blir desto fler subkulturer hinner 

etableras inom den (Schein, 2010). Varje subkultur har egna föreställningar om vad som är viktigt, 

vilket påverkar vad som prioriteras av den. Detta i sin tur innebär att det finns en risk att olika 

subkulturer inom samma organisation kan vilja dra verksamheten åt olika håll. 

Dock finns även fördelar med att olika makro- och subkulturer agerar parallellt, om det finns 

möjlighet för dem att samspela. Både Auernhammer och Hall (2013) och Harvey och Kou (2013) 

framhåller det positiva i att personer med olika bakgrund kan ingå i organisationens kreativa 

processer, vilket borde gynnas av att en organisation och dess kultur influeras av flera makrokulturer 

och består av flera subkulturer. Tack vare att olika kulturer kan influera den kreativa processen, kan 

till exempel ett problem i den beaktas ur flera olika perspektiv, och olika förslag på dess lösning kan 

presenteras. Att olika typer av kulturer, och således intressen, samverkar gör att det kan synliggöras 

huruvida de tankar och idéer som framförs fungerar ur ett helhetsperspektiv eller om och hur de 

behöver förändras, för att göra det.  

Med hänsyn till olika makro- och subkulturers samverkan inom en organisation skulle 

organisationskultur sammanfattningsvis kunna liknas vid en levande organism där olika delar, 

grupper och delar av dessa grupper, har olika funktion och arbetar var för sig samtidigt som de 

samverkar med varandra och med grupper utanför den egna organisationen. Varje grupp har sin 

egen kultur med egna uppfattningar om omvärlden och de olika grupperingarna står således för olika 

normer och värderingar, vilket kan innebära ökade splittringar inom organisationen liksom det kan 

medföra att de olika grupperna bidrar till att holistiska perspektiv kan presenteras. Makro- och 
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subkulturer inom organisationskultur kan således både gynna och missgynna kreativa processer 

inom organisationen, beroende på hur väl samverkan mellan dessa fungerar eller inte fungerar. 

Ledarskap 

Vilken typ av ledarskap som utövas inom en organisation påverkar den organisationskultur som 

råder däri (Alvessson, 2009; Northouse, 2010), och vice versa eftersom ledarskapet måste förhålla 

sig till de uppfattningar som råder i organisationen och agera utifrån dessa, vilket i sin tur kan leda 

till att dessa uppfattningar omformuleras utifrån de nya erfarenheter som organisationen och dess 

aktörer erhåller. Ledarskap och organisationskultur är två skilda processer som samverkar med 

varandra (Alvessson, 2009). 

Ledarskapet inom en organisation påverkar också, enligt flera forskare (Olsson, 2012; Allen, Smith, 

& Da Silva, 2013; Auernhammer & Hall, 2013; Herrmann & Felfe, 2013), i hög grad dess möjlighet 

till kreativa processer. Northouse (2010, s. 3) definierar ledarskap som ”a process whereby an 

individual influences a group of individuals to achieve a common goal”. Han menar att ledarskap 

är det som leder organisationen framåt, och utan det riskerar den att avstanna och förgås eftersom 

den då saknar en tydlig riktning. 

Ledarskap i sig är viktigt för kreativa processer, men är inte centralt för denna studie där det är 

förutsättningar för kreativa processer i relation till organisationskultur som studeras, inte 

ledarskapets inverkan på de kreativa processerna. Ledarskap kommer därför inte att behandlas mer 

än så här, inom ramen för denna studie, men kan kompletteras med i vidare forskning. 

Förtroende 

Även om ledarskap inte står i fokus för denna studie är följarnas uppfattning om det, och framförallt 

om den relation ledarskapet innebär och hur detta påverkar förutsättningarna för kreativa processer, 

intressant att lyfta här.  

Northouse (2010) påpekar hur beteenden och handlingar följare och ledare emellan påverkar 
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ledarskapets faktiska utfall, och detta kan sammankopplas med organisationskultur: Hur aktörerna 

känner, tänker och handlar inom ramen för organisationen påverkar organisationskulturens 

utveckling, vilket i sin tur kan ha inverkan på förutsättningarna för de kreativa processerna.  

Allen, Smith och Da Silva (2013) framhåller att följarnas uppfattning om, tillit till och respekt för 

ledarskapet är avgörande för om kreativa processer ska kunna äga rum eller inte. Enligt dem har 

följare med förtroende för och en god relation till ledarskapsutövaren, en strävan att leva upp till 

dennas förväntningar på dem, samt en vilja att uppfylla de mål och de visioner den ger uttryck för. 

I motsats till detta, hävdar Olsson (2012) att det är ledarens uppfattning om relationen till sina följare 

som är väsentlig för de kreativa processernas kvalitet. Då ledaren upplever att relationen är god och 

att följaren bidrar till dess utveckling, poängterar hon att den vill ge något tillbaka och bidrar då till 

exempel med sin expertis på området, delegering av uppgifter, stöttning etc., i syfte att hjälpa 

följarna vidare i processen.  

Ytterligare en aspekt av detta hävdas av Kay (2012), som menar att förtroendet för andras 

värderingar, till exempel vad gäller attityd och vilja att nå mål, måste finnas hos båda parter, alltså 

hos både ledare och följare, för att främja det gemensamma arbetet och således de kreativa 

processerna. Om inte tillit och förtroende för en medarbetare finns hos den ledare som utövar 

ledarskapet, eller för denna ledare och för organisationen hos medarbetaren – varför skulle då någon 

göra sitt bästa för att uppfylla mål eller nå resultat?  

Förtroende och tillit i alla led inom en organisation kan således sägas öka dess förutsättningar för 

kreativa processer i och med att det bidrar till dess aktörers ökade egenmakt (Çakar & Ertürk, 2010); 

autonomitet i beslutsfattande och självklar tillgång till den information och de resurser som behövs 

för att utföra ett fullgott arbete, samt deras ökade freiraum (sv. frirum) (Auernhammer & Hall, 

2013); frihet och möjlighet att för aktörerna att själva avgöra vad som är viktigt i arbetet och att 

utveckla de styrkor och förmågor de anser att är prioriterade för detta. Alvesson (2009) hävdar 

dessutom att aktörernas känsla av frihet och självbestämmande är viktiga faktorer för att positiva 

värderingar och föreställningar, vilken organisationskultur, som utvecklas i verksamheten. 

Sammantaget kan en organisations aktörers delaktighet och inflytande, enligt den tidigare forskning 
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som har presenterats här, sägas ha positiv inverkan på organisationens förutsättningar för kreativa 

processer. 

Mål 

Som nämnts ovan hjälper kulturens värderingar, normer och antaganden organisationens aktörer att 

veta hur de bör agera i olika situationer de kan utsättas för. Detta resonemang bör fördjupas något, 

vilket görs här nedan. 

Tydligt formulerade mål inom organisationen talar om för dess aktörer vad som förväntas att de ska 

uppnå, vad som värderas inom organisationen, och är en viktig förutsättning för en organisations 

möjligheter till kreativa processer. Tack vare sådana ställs tydliga ramar och riktlinjer för arbetet 

upp och de som ingår i kreativa processer vet vad som förväntas av dem. Allen, Smith och Da Silva 

(2013) hävdar att tydliga målformuleringar skapar en öppen arbetsmiljö där organisationens aktörer 

vet vad som förväntas av dem, vilket de dessutom menar att eliminerar eventuell rädsla för att bli 

kritiserad i fall då ett mål inte nås vid ett första försök eftersom aktören själv kan utvärdera vad som 

skett, dra lärdom av detta och ta nya tag med sikte mot de mål som finns uttryckta. Detta förfarande 

stämmer överens med innebörden av kreativa processer (Harvey & Kou, 2013; Jaffer, 2013), vilka 

alltså kan sägas underlättas av tydliga mål. Även Kay (2012) lyfter tydligt formulerade mål som 

något positivt, då de leder till att medarbetare har lättare att veta hur de bör agera i situationer de 

aldrig varit i tidigare, tack vare att de vet vartåt de skall sikta. 

Både Alvesson (2009) och Herrmann och Felfe (2013) har uppfattningen att övergripande 

målformuleringar bör vara väl uttryckta för att skapa en tydlig riktning för verksamheten och dess 

aktörer. De hävdar dock att kreativitet utlöses av komplexa och dåligt definierade problem, vilket 

kan vara utgångspunkten för en kreativ process, eftersom sådana uppfattas som utmanande och 

meningsfulla då de erbjuder många ingångar i frågan samt möjlighet att forma arbetet och dess fokus 

så att det passar dem som arbetar med det. För att kreativa processer skall främjas krävs att misstag 

i arbetet med till exempel ett problem, inte uppfattas som misslyckanden, utan som en möjlighet att 

lära och utvecklas (Çakar & Ertürk, 2010; Allen, Smith, & Da Silva, 2013). 
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Sammanfattningsvis kan sägas att den tidigare forskning som presenterats här verkar enig om att 

tydliga mål synliggör vad organisationen värderar och vart den siktar, vilket menas underlätta dess 

kreativa processer.  

Den kreativa processens fram- och bakåtrörelse  

Ett talande exempel för hur välformulerade mål skulle underlätta den kreativa processens utveckling 

ges av Harvey och Kou (2013), som presenterar kreativ interaktion. De menar att kreativ interaktion 

består av fyra faser: 1. brainstorming, 2. sekventiell interaktion, 3. parallell interaktion och 4. iterativ 

interaktion. För att exemplifiera detta är framförallt fas ett och två intressanta. Brainstormingfasen 

innebär att alla idéer är goda nog att uttalas. Dock följs de inte upp utan noteras bara, varför 

uppkomna idéer inte bidrar till att fler idéer genereras. Sådan uppföljning menas däremot ske i fasen 

för sekventiell interaktion. Nya idéer diskuteras där var för sig, vävs samman med diskussioner 

kring mål och syfte så att konsensus nås och de utvärderas därefter, vilket bidrar till att ytterligare 

idéer kan uppstå som en utveckling av en tidigare grundidé. I fas tre och fyra menas den kreativa 

kommunikationen fördjupas ytterligare. 

Också Jaffer (2013) Förklarar detta fenomen, men med hjälp av begreppen utforskande och 

nyttjande. Med dessa begrepp kan den kreativa processen förklaras ha formen av en spiral, där 

utforskande, nytänkande och nya idéer, får ta plats tillsammans med nyttjande, fördjupning och 

reflektion kring etablerade kunskaper och idéer i relation till organisationens mål. Nya idéer som 

uppstår och testas symboliserar en framåtrörelse, feed forward, medan reflektion och fördjupning i 

ett problem i relation till ett övergripande mål är tillbakasyftande och således symboliserar en 

bakåtrörelse, feed back. Denna bakåtrörelse är avgörande för den kreativa processens utveckling, 

eftersom den bidrar till att nya idéer får möjlighet att uppstå då till exempel reflektion i förhållande 

till mål görs och nya idéer således kan formuleras.  

För att de kreativa processerna inom en organisation ska fungera optimalt måste dess medarbetare 

vara införstådda i hur den kreativa processen, den kreativa spiralen, fungerar, samt acceptera den 

ständiga förändring som processerna medför (Jaffer, 2013). Detta för att aktivt kunna delta i dem, 

med alla dess faser. I och med processens spiralform kan arbetet i den, som förklarats ovan, upplevas 
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spreta åt olika håll, och till och med gå baklänges, eftersom dess olika aktörer fokuserar på olika 

saker och delar, till exempel på grund av sina olika intressen och olika fokusområden: Medan en 

siktar framåt och vill testa nya saker, kan en annan fokusera mer på återkoppling till uppställda mål 

och ytterligare en tredje relatera till nuet. Alla dessa delar behövs och kompletterar varandra, och 

för att den kreativa processen ska bära frukt och inte bli kontraproduktiv bör alla som ingår i den 

förstå och acceptera detta. 

Makt och ansvar 

Kreativ interaktion samt utforskande och nyttjande i relation till förtroende (Kay, 2012), egenmakt 

(Çakar & Ertürk, 2010) och frirum (Auernhammer & Hall, 2013) kan sammanfattas som att 

målstyrning, eller decentralisering, skulle underlätta kreativa processer medan detaljstyrning, eller 

centralisering, riskerar att hämma dem. Då vi använder begrepp som centralisering och 

decentralisering talar vi om makt och ansvar (Jerneck, 2015) – var finns makten? Vem fattar beslut? 

Vem verkställer och vilka befogenheter har denna? 

Decentralisering innebär att beslut kan fattas närmare den operativa verksamheten, vilket innebär 

att frihet ges till dem som arbetar, att bestämma hur verksamheten ska utformas, till exempel för att 

nå måluppfyllelse (Galbraith & Kates, 2008; Edlund, 2014). Detta borde underlätta de kreativa 

processerna eftersom att aktörerna uppmuntras till att ta egna initiativ och komma med egna idéer, 

där idéerna kan formuleras och förändras i reflektion kopplat till uppställda mål, för att testas, 

utvärderas och sedan utvecklas ytterligare om sådant behov finns – den kreativa interaktion som 

presenteras av Harvey och Kou (2013), och Jaffers (Jaffer, 2013) torde alltså underlättas av 

decentralisering. Edlund (2014) skriver att 

Viktiga syften med MbO [Management by Objectives [(sv. målstyrning, jämför decentralisering)] 

är att minska centralstyrning och detaljreglering samt att öka inflytandet från olika professionella 

nivåer i organisationen och möjligheterna att anpassa verksamheten till lokala förutsättningar. 

Centralisering, däremot, innebär att metoder för att genomföra arbetet fastställs centralt, till exempel 

av en ledningsgrupp, för att till exempel likforma eller likrikta flera verksamheter (Korsfeldt & 
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Albin, 2014). Detta sätt att leda en verksamhet ger de enskilda individerna, de som ska genomföra 

arbetet, mindre inflytande över hur arbetet ska genomföras, men det menas däremot bidra till ökad 

effektivitet och struktur, samt fördjupad kunskap och erfarenhet hos dem som arbetar (Galbraith & 

Kates, 2008). Centralisering kan förklaras vara en typ av organisering som understöder byråkrati 

och kontroll, vilket är motsatsen till det utforskande och prövande, det icke-linjära förlopp, som 

kreativa processer enligt den tidigare forskning som presenterats här, menas vara (Harvey & Kou, 

2013; Jaffer, 2013). 

Galbraith och Kates (2008) menar att problemet i centraliserings- och decentraliseringsfrågan är att 

vi lätt fastnar i ett antingen-eller-tänk. De hävdar att ett strikt efterlevande enligt en av dessa 

modeller kommer att försvaga vilken verksamhet som helst, och föreslår istället en väl avvägd 

balans mellan de två för att nå bästa möjliga slutliga resultat.  

Eftersom att centralisering tenderar att leda till en trögrörlig organisation där beslut fattas för 

långsamt och för långt från den operativa verksamheten (Galbraith & Kates, 2008), behövs 

decentraliseringen i form av att beslut ska fattas så nära den som utför arbetet som möjligt. Men 

centraliseringen behövs också för att samordna arbetet (Galbraith & Kates, 2008), för att säkra att 

alla i organisationen arbetar mot samma håll – att det till exempel finns tydliga gemensamma mål 

och att måluppfyllelse nås. Hur måluppfyllelsen realiseras kunde enligt detta resonemang vara ett 

fokus för decentralisering: att de som genomför arbetet till exempel har möjlighet att påverka vilka 

metoder de använder genom att tillsammans reflektera och utvärdera arbetet, för att hitta 

förbättringsmöjligheter, vilket skulle kunna liknas vid en kreativ process.  

För att nå gynnsamma förhållanden för kreativa processer behövs med andra ord, enligt 

ovanstående, en avvägning mellan centralisering och decentralisering. För att sammanfatta kan 

sägas att beroende på hur makt och ansvar organiseras, skapas förutsättningar för kreativa processer. 

Organisationskultur som teoretiskt perspektiv 

Den kreativa processen kan sägas vara ett oordnat kreativt flöde där bland annat nya idéer, målbild, 

reflektion, frågor, svar, återkoppling, framåtanda etc. blandas samman i en icke-linjär process 
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(Harvey & Kou, 2013; Jaffer, 2013). Det går inte att på förhand planera processen, men vissa 

organisationskulturella omständigheter tenderar enligt presenterad tidigare forskning att skapa 

förutsättningar för processens genomförande. 

Organisationskultur handlar om vilka normer och värderingar som gäller inom organisationen – vad 

som värderas högt och lågt (Alvessson, 2009; Schein, 2010). I och med det faktum att en 

organisation består av människor med olika bakgrund och av grupperingar med olika fokus inom 

organisationen, influeras den av inte bara en, utan av många olika kulturer, så kallade makro- och 

subkulturer – och dessas olika normer och värderingar (Alvessson, 2009; Schein, 2010). Beroende 

av de olika kulturernas möjlighet till samverkan, huruvida klimatet är öppet eller slutet (Hansson, 

1990; Schein, 2010), och således deras möjlighet till skapande av gemensamma föreställningar – en 

gemensam organisationskultur, skapas förutsättningar för kreativa processer:  

I en organisation där olika subkulturer drar verksamheten åt olika håll och var och en måste kämpa 

hårt för sin idé, uppfattas få – om ens några, möjligheter till kreativa processer finnas, eftersom dess 

aktörer har fullt upp med att göra sin röst och sin åsikt hörd. Det gemensamma saknas där, och likaså 

viljan att delge varandra nya idéer eller information, eller att hjälpas åt att utveckla dem eftersom 

man inte vågar lita på att andra har samma inriktning och idé som en själv, och hur de således skulle 

komma att använda delgiven information. 

I en organisation där man istället kommit överens om och accepterat att olika kulturer existerar kan 

organiseringen av verksamheten anpassas till detta. Det faktum att det finns olika makro- och 

subkulturer kan bli en omständighet som faktiskt skapar möjligheter för kreativa processer, till 

exempel om varje subkultur tillåts att arbeta med det den föredrar, och således kan bli en expert på 

sitt område, förutsatt att den har organisationen som helhet och dess välmående för ögonen i sitt 

arbete. Också makrokulturer kan användas genom att influenser från utanför organisationen tillåts 

att tas in i den för att se om det är något man kan ha användning av inom den. I detta andra exempel 

finns normer och värderingar i organisationen som skapar en större öppenhet än i det första 

exemplet, vilket är en viktig faktor för att kreativa processer ska kunna äga rum. 

Utöver ovanstående har även aspekten makt och ansvar (Galbraith & Kates, 2008; Jerneck, 2015) 



 

20 

 

visats ha inverkan på förutsättningarna för kreativa processer inom en organisation.  

Kreativa processer menas underlättas av förtroende (Kay, 2012) och medarbetares möjlighet till 

egenmakt (Çakar & Ertürk, 2010) och frirum (Auernhammer & Hall, 2013), och borde således 

gynnas av en decentraliserad förskjutning av makt och ansvar (Galbraith & Kates, 2008). Samtidigt 

skapas förutsättningar för dem genom att det finns tydligt uttryckta mål (Alvessson, 2009; Allen, 

Smith, & Da Silva, 2013; Herrmann & Felfe, 2013), vilket talar för att en centraliserad förskjutning 

av makt och ansvar torde skapa möjligheter för kreativa processer. Med andra ord bör det finnas en 

balans i makt- och ansvarsförskjutning för att skapa goda förutsättningar för kreativa processer. 

Studien vilar sammanfattningsvis inte på en enda existerande teori, utan ämnar istället att analysera 

nytt empiriskt material utifrån vad flera tidigare studier påvisat. I analysen av det empiriska 

materialet ser jag främst till aspekter av  

1. makt och ansvar,  

2. normer och värderingar, samt  

3. makro- och subkulturer,  

för att avgöra förutsättningar för kreativa processer inom ramen för förskolans verksamhet, och 

pedagogernas upplevelse av sina möjligheter till kreativa processer. Uppfattningar i det empiriska 

materialet, som tolkas korrelera med andra delar av den tidigare forskning som har presenterats här, 

så som till exempel klimat, förtroende och kreativ interaktion kommer också att lyftas i analysen. 
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4. METODVAL 

Studiens syfte är att analysera vilka förutsättningar som finns, för kreativa processer inom ramen 

för den svenska förskolans verksamhet. Avsikten med detta är att få en förståelse för vad som 

gynnar, respektive försvårar, kreativa processer i förskolan.  

Studiens forskningsfrågor är följande: 

 Vilka förutsättningar för kreativa processer finns inom svensk förskola?  

 Påverkas dessa av den organisationskultur som råder i verksamheten och i så fall hur? 

 Vilka möjligheter till kreativa processer upplever pedagogerna i förskolan, att de har?  

Forskningsdesign 

Organisationskultur är ett komplext begrepp. För att synliggöra organisationskulturer krävs en bred 

och noggrann inblick i den eller de organisationer som studeras och olika datainsamlingsmetoder 

bör komplettera varandra för att en så heltäckande bild i dem, som möjligt ska kunna nås och bidra 

till att korrekta analyser kan göras. Om flera metoder för datainsamling används, kan en god 

helhetsförståelse nås i och med att olika data hjälps åt att bekräfta eller förkasta teorier, vilket bidrar 

till att riktiga samband kan presenteras (Merriam, 1994; Alvesson & Deetz, 2000).  

Att kartlägga hur kulturen inom en organisation påverkar dess förutsättningar för kreativa processer, 

kräver inblick i hela den studerade organisationen (Schein, 2010). Detta kan motivera att studera ett 

specifikt fall, eller flera, i en fallstudie. Genom att lära känna organisationen väl kan de 

förutsättningar för kreativa processer som finns där, kartläggas för att sedan analyseras (Merriam, 

1994; Bryman, 2002). 

Fallstudie 

Schein (2010) framhåller att forskaren som studerar organisationskultur, antingen behöver befinna 

sig i den organisation den studerar under en längre tid för att kunna bli medveten om och lära sig att 
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förstå dess kultur, alternativt att den pratar med personer som befinner sig i den och därför känner 

denna väl. Med hänsyn tagna till den begränsade tid som fanns till denna studies förfogande, 

saknades möjlighet för mig att fysiskt befinna mig i de organisationer som studerades under så lång 

tid som hade behövts för att jag skulle kunna lära mig att förstå den kultur som råder där. Men 

fallstudien låter sig inte begränsas på detta sätt, utan även andra metoder för datainsamling är 

möjliga, så länge de uppfyller sitt syfte (Merriam, 1994).  

Uttrycket att befinna sig i en organisation kan föra tankarna till att vi sysslar med någon form av 

aktionsforskning eller deltagande observation. Men att befinna sig i kan även betyda att mentalt 

sätta sig in i ett fall och att sträva efter att nå en förståelse för det. Fortfarande behövs råmaterial, 

och i enlighet med vad Schein (2010) föreslår, så användes metoden att prata med, intervjua, 

personer som befinner sig i studerade kulturer. Detta var studiens huvudsakliga 

datainsamlingsmetod. 

Fallstudien är deskriptiv (Merriam, 1994), vilket betyder att det som eftersträvas är fylliga, täta, 

beskrivningar och förklaringar av den sociala verklighet som fallet utgör, vilket behövs för att vi 

ska kunna förstå organisationskulturen och kunna dra slutsatser om hur denna påverkar 

förutsättningar för kreativa processer.  

För att kunna nå täta beskrivningar ställs särskilda krav på de data som samlas in, och för att 

möjliggöra generering av täta beskrivningar av ett fall måste de data som samlas in bidra till ökad 

täthet: Ett fall är komplext och de data som samlas in behöver bidra till att fylla olika hål i förståelsen 

av fallet som helhet. Således kan datainsamlingen i fallstudien kännetecknas av olika typer av 

intervju liksom av observation, experiment eller test, text- och dokumentstudier, enkäter etc., så 

länge de data som samlas in bidrar till den ökade förståelse som eftersträvas (Merriam, 1994). I 

denna studie kan därför de kvalitativa forskningsintervjuer, som är dess huvudsakliga 

datainsamlingsmetod, kompletteras med granskning av dokument med koppling till de 

verksamheter som studeras, vilket gjordes.  

Kritik kan riktas mot fallstudier, och mot kvalitativ forskning över lag, då de resultat som nås genom 

dessa inte går att generalisera, eftersom de resultat som nås endast är gällande i de enskilda fall som 
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studerats vid den tidpunkt då studien har utförts. Att nå generaliserbara resultat är dock inte strävan 

inom kvalitativ forskning, däremot eftersträvas att genom tolkning av empiriskt material generera 

teorier, vilka sedan kan testas i ytterligare studier (Merriam, 1994). Så är fallet även i denna studie 

där en förståelse för vad som gynnar respektive försvårar kreativa processer i förskolan, eftersträvas. 

Urval 

Verksamheter  

Inom samhällsvetenskaplig forskning menar Bryman (2002) att ställning bör tas till ett antal 

urvalskriterier. Det som studerades var förutsättningar för kreativa processer i förskolan. En 

avgränsning behövde göras då populationen här innefattade Sveriges alla förskolor och dessas alla 

anställda; förskolor från norr till söder, i städer och på landsbygden, inom etniskt svenska-, liksom 

mångkulturella områden, kommunala och privatägda verksamheter etc.  

I en studie av denna omfattning var det så gott som omöjligt att göra ett sannolikhetsurval utifrån 

denna population, där strävan skulle vara att verksamheter av alla olika variationer skulle ingå i 

studien (Bryman, 2002). Detta är heller inte önskvärt i kvalitativ forskning, då strävan inte är att nå 

generaliserbara resultat för hela denna population. Fokus låg istället på att nå en förståelse för hur 

organisationskulturen i enskilda verksamheter påverkar dessas förutsättningar för kreativa 

processer, för att skapa möjlighet för teorigenerering. Detta kvarlämnade urval enligt en icke-

sannolikhetsprincip för att avgränsa populationen något (Bryman, 2002). 

Med hänsyn tagna till ovanstående gjordes därför ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2002). Studien 

utfördes i tätorten i en större kommun i mellersta Sverige, i närheten av min hemvist, för att det inte 

skulle ta för mycket tid i anspråk för mig bara att ta mig till mitt studieobjekt. Bekvämlighetsurvalet 

ökade studiens genomförbarhet då detta innebar att mer tid kunde ägnas åt planering av studien, 

samt bearbetning och analys av empiriskt material (Kvale, 1997).  

Bekvämlighetsurvalet innebar en avgränsning av populationen till att endast omfatta förskolor i 

tätorten i en större kommun, men även detta var en för stor population för en studie av denna 
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omfattning. Detta medförde att ställning behövde tas till frågor om urval ytterligare en gång. Ett 

sannolikhetsurval var fortfarande inte nödvändigt eftersom att strävan inte var att nå generaliserbara 

resultat som gäller för hela denna population.  

För att ytterligare avgränsa urvalsramen bestämdes att bara låta kommunala verksamheter som var 

igång vid starten av höstterminen 2014, ingå i denna studie. Dessa var 65 till antalet. Således sållades 

privatägda verksamheter bort, vilket innebar att alla verksamheter som kom att ingå i studien hade 

samma huvudman – kommunen. Hade även privatägda verksamheter tagits med i urvalsramen hade 

faktorer som vilket huvudmannaskap verksamheten står under och hur ägande påverkar 

förutsättningar för kreativa processer, varit tvunget att tas hänsyn till i analysen av resultatet. Detta 

var inte intresset för denna studie, varför denna typ av urval gjordes. 

Därefter ställdes tre kategorier av verksamheter upp, för att skapa variation mellan deltagande 

verksamheters storlek: stora verksamheter (fler än nitton pedagoger), mellanstora verksamheter 

(elva till nitton pedagoger) och små verksamheter (färre än elva pedagoger). Vad som är en stor, 

mellanstor och liten förskola grundades på min egen uppfattning, vilken jag skapat mig då jag 

arbetat som förskollärare och då jag diskuterat med mina kollegor och andra verksamma inom 

förskolan.  

Valet att utföra studien i verksamheter av olika storlek grundade sig i en strävan att skapa ett urval 

med så hög heterogenitet och mångfald som möjligt (Kvale, 1997; Bryman, 2002). Verksamheter 

av olika storlek representerar olika resurser, till exempel vad gäller antalet anställda. Olika storlek 

på personalstyrkan bidrar till olika grad av mångfald och sannolikt även antalet makro- och 

subkulturer som existerar inom verksamheten, vilket kan bidra både till ökad spridning och 

tillvaratagande av personliga kvaliteter, men också till ökad splittring och oenighet, vilket enligt den 

tidigare forskning som presenterats i föregående avsnitt kan påverka organisationskulturen och 

verksamhetens förutsättningar för kreativa processer, varför det var intressant att ta hänsyn till då 

urvalet gjordes.  

Underlag för vilka förskolor som uppfyllde kraven för att ingå i urvalsramen hämtades med hjälp 

av den kommuns hemsida där studien gjordes, där en förteckning över kommunens alla förskolor, 
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och länkar till varje förskolas egen hemsida, fanns (med hänsyn tagna till Vetenskapsrådets 

forskningsetiska råd om konfidentialitet anges inte hemsideadressen här). Information om hur 

många pedagoger som arbetade i verksamheterna hämtades från respektive förskolas hemsida, och 

i de fall denna uppgift inte kunde hittas på hemsidan kontaktades verksamhetens biträdande 

förskolechef för att samla in denna information. Dessa uppgifter inhämtades för att kunna sortera in 

alla förskolor i rätt kategori. En verksamhet kunde inte nås varken via hemsida, mail eller telefon, 

varför information om dess storlek inte kunde samlas in. Således kunde den inte sorteras in i någon 

av uppställda kategorier och den togs därför bort ur urvalsramen. 

Då antalet pedagoger räknades samman inkluderades de personer som tolkades vara pedagoger som 

arbetar i barngrupp dagligen, som till exempel förskollärare, barnskötare, fritidspedagog, assistent 

eller resurs. De som presenterades som personal och hade tjänst som förskolechef, biträdande 

förskolechef, utvecklingsledare, kokerska/kock eller lokalvårdare räknades inte med i denna grupp 

om de inte också var anställda som pedagoger i barngrupp. De personer som presenterades med 

namn men utan yrkeskategori eller utan tydlig koppling till en avdelning, räknades inte heller med. 

Verksamheterna sorterades in i den kategori de passade i, i alfabetisk ordning och tilldelades ett 

nummer där den första i listan fick nummer ett, den andra nummer två, och så vidare tills den sista 

verksamheten i varje kategori fått ett nummer. Antalet stora verksamheter var åtta, mellanstora 

verksamheter var 34 och små verksamheter var 23. 

Efter att ha sorterat in alla verksamheter i rätt kategori skulle de verksamheter väljas ut som skulle 

komma att ingå i studien. Ett vanligt misstag inom kvalitativa studier är att idéer om vetenskap tas 

från det kvantitativa området: att det behövs många stickprov för att kunna tala om representativitet, 

generaliserbarhet och vetenskaplighet (Kvale, 1997). Fokus för den kvalitativa forskningen är dock 

inte att hitta generella samband eller nå representativa resultat. Vanligtvis är den kvalitativa 

forskningen induktiv, vilket innebär att den strävar efter att formulera teorier. Så är fallet i denna 

studie, där avsikten är att få en förståelse för vad som gynnar respektive försvårar kreativa 

processer i organisationer.  

För att kunna uppfylla denna strävan krävs mer tid och en djupare penetrering per studerad enhet 

(till exempel samhälle, företag, person eller dylikt – i detta fall verksamhet) än i kvantitativ 
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forskning. Inom den kvalitativa forskningen är det mångfalden som är det intressanta, varför det är 

mer intressant och viktigt att studera specifika fall istället för att studera många fall, och således 

kunna ägna mer tid åt varje enskilt fall (Kvale, 1997). Därför valdes att bara låta en verksamhet ur 

varje kategori vara del av studien (Bryman, 2002). Med andra ord valdes tre verksamheter ut: en 

stor, en mellanstor och en liten. 

Valet av vilka tre verksamheter som skulle komma att ingå i studien gjordes med hjälp av hemsidan 

slump.nu. Ur varje kategori (stor, mellanstor och liten) slumpades en verksamhet ut. Varje 

verksamhet tilldelades, som nämnts ovan, ett nummer i sin kategori och slumpningen gjordes för en 

kategori i taget. För att göra slumpningen skrevs första och sista numret i respektive kategori upp i 

rutorna för att representera vilka nummer som skulle finnas med i slumpningen, och antalet nummer 

som slumpades ut bestämdes till tio. Hemsidan slumpade då ut tio nummer, dock ej i 

nummerordning. Detta för att den alfabetiska ordningen inte skulle påverka vilka verksamheter som 

kom att väljas ut. Den verksamhet som motsvarade det första numret som slumpats fram, 

kontaktades för förfrågan om deltagande i studien i första hand. I fall där den första verksamhet som 

kontaktades inte ville delta i studien, kontaktades den verksamhet vars nummer hade slumpats ut 

som nummer två, och så fortsatte det tills en verksamhet ur varje kategori hade tackat ja till att delta 

i studien. Orsaken till att tio nummer slumpades ut låg i att öka chansen att någon av de verksamheter 

som slumpats ut skulle vilja delta i studien, så att inte en ny slumpning skulle behöva göras, vilket 

hade krävts om endast ett nummer slumpats ut och den verksamhet som representerades av detta 

nummer inte hade velat delta i studien. 

I kategorierna stor- och mellanstor verksamhet svarade den första verksamhet som kontaktades, den 

som slumpats ut som nummer ett, att de hade möjlighet och vilja att delta i studien. I kategorin liten 

verksamhet hade den första verksamhet som kontaktades minskat i antal pedagoger, till att endast 

omfatta en förskollärare och tre barnskötare, sedan höstterminen 2014. Detta innebar att det i denna 

verksamhet inte fanns rätt underlag av intervjupersoner (två av varje yrkeskategori) för att 

verksamheten skulle kunna ingå i studien.  

Den andra verksamheten i kategorin liten verksamhet hade inte heller möjlighet att delta i studien 

vid aktuell tidpunkt, på grund av att den hade ett annat tidskrävande projekt på gång. Således skulle 
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inte tid för intervjuer för denna studie finnas.  

Verksamhet nummer tre som kontaktades i kategorin liten verksamhet hade inte heller möjlighet att 

delta på grund av hög sjukfrånvaro bland personalen i början av terminen, vilket innebar att de skulle 

behöva all tid de kunde avvara till annat än arbete i barngrupp, till planering och reflektion kring 

verksamheten. Förskolechefen för denna verksamhet blev dock intresserad av att låta en av sina 

andra små verksamheter vara del av studien och hon frågade om hon fick erbjuda mig en annan 

verksamhet. Detta erbjudande tackade jag ja till, varpå hon fick uppgifter om urvalsram: 

verksamheten ska bestå av fyra till tio pedagoger, varav fyra, två förskollärare och två barnskötare, 

ska vilja bli intervjuade. Därefter kontaktade hon de biträdande förskolecheferna för de små 

verksamheter som låg under hennes regi, för att förhöra sig om någon av dem hade möjlighet och 

vilja att delta, och kontaktade sedan mig igen då hon fått tag på en liten verksamhet att erbjuda mig 

tillträde till.  

Med detta tillvägagångssätt säkrades att jag som forskare, i så låg grad som möjligt påverkade vilka 

verksamheter som slutligen valdes ut till att delta studien.  

Dokument  

Enligt Bergström och Boréus (2005 a, s. 32) är texter som finns inom en kontext ”förankrade i en 

sfär av aktörer och de används [inom forskning] för att förstå mer om denna sfär”. Genom studiet 

av dokument med koppling till studerade verksamheter kan alltså en bättre helhetsförståelse för den 

nås, än om analys av dessa hade utelämnats. Därför valdes att låta dokument med koppling till 

studerade verksamheter vara del i den datainsamling och -analys som gjordes. 

Officiella och privata dokument 

Med utgångspunkt i att en verksamhets förutsättningar för kreativa processer och dess 

organisationskultur ska kartläggas kunde dokument av företagsprivat karaktär, användas (Bryman, 

2002). Analys av sådana kunde bidra till en djupare förståelse för vad verksamheten står för och 

vilken kultur den således representerar: ”Människor som skriver olika dokument har sannolikt någon 
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idé eller ståndpunkt som de vill förmedla” (Bryman, 2002, s. 363). Bryman (2002) menar att även 

officiella dokument, till exempel lagar och förordningar, kan användas i en textanalys. I fallet där 

förskolan står som studieobjekt skulle således till exempel Skollagen (Skollagen, SFS 2010:800) 

eller Läroplan för förskolan (Lpfö 98/10) kunnat användas för analys. Dessa härstammar dock inte 

från de specifika verksamheterna, varför analys av sådana dokument ansågs överflödig för att 

kartlägga verksamheternas organisationskultur. 

De verksamheter som valts ut som studieobjekt för denna studie har alla granskats av det privata 

företaget Q-Steps kvalitetssäkring Qualis, vilket är ett kvalitetssäkringssystem för ”kommunal 

verksamhet i offentlig och fristående regi” (Q-Steps Kvalitetssäkring AB, 2013), så som skola, vård 

och omsorg. Detta var ett sammanträffande jag stötte på då insamling av empiriskt material inleddes. 

Jag begärde att få, av verksamheternas förskolechefer, verksamheternas kvalitetsrapporter 

innehållande beskrivningar av verksamhetens mål, samt arbete med och uppföljning av mål. Två av 

de tre verksamheterna tillskickade mig då Qualis granskningsrapport med frågan om detta var det 

jag önskade att få, och den tredje skickade en utvecklingsplan. Då jag läste igenom Qualis 

granskningsrapporter för de verksamheter som hade skickat dessa, ansåg jag att dessa kunde 

användas för analys. Därefter efterfrågade jag om en sådan rapport fanns för även den tredje 

verksamheten, vilket det visade sig att finnas och jag fick även denna skickad till mig. 

I Qualis granskning av förskolan är kärnverksamheten (de målområden som uttrycks i Läroplanen) 

och de ”Stödprocesser som är en förutsättning för hög kvalitet i verksamheten: organisation, 

styrning och ledarskap, kommunikation, kompetens, resursutnyttjande [och] image”, i fokus (Qualis 

- systematiskt kvalitetsarbete i förskolan, 2013). Granskningen vilar på ledningens och 

medarbetarnas självvärdering, enkäter besvarade av medarbetare, barn och föräldrar, ledningens 

skriftliga redovisning av verksamhetens kvalitetsarbete, verksamhetens kvantitativa tal gällande till 

exempel medarbetarnas kompetens och verksamhetens resursutnyttjande, samt externa utvärderares 

observationer i verksamheten och intervjuer med barn, föräldrar, medarbetare och ledning. 

Granskningen utmynnar i en granskningsrapport där verksamhetens styrkor och 

förbättringsområden, samt de externa utvärderarnas bedömning av verksamhetens kvalitet, 

redovisas (Qualis - systematiskt kvalitetsarbete i förskolan, 2013). Då granskningen är så 
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systematisk och verksamheten utvärderas utifrån så många perspektiv, redovisas i 

granskningsrapporten en gedigen och heltäckande bild av verksamheten. I den går att läsa ut mycket 

både vad gäller organisationskultur och förutsättningar för kreativa processer, varför den senaste 

granskningsrapporten från Qualis för respektive verksamhet, valdes att analyseras för denna studie. 

Även protokoll eller minnesanteckningar från medarbetarsamtal hade kunnat granskas för att ta reda 

på huruvida hänsyn tagits till individernas särprägel och intressen i verksamhetens utformning, samt 

om dessa kopplats till verksamhetens övergripande mål och visioner. Dock har protokoll eller 

minnesanteckningar från medarbetarsamtal en benägenhet att även innehålla information av mer 

privat karaktär, som kan vara känslig för individen. För att inte riskera att respondenterna för studien 

skulle känna sig trängda eller på något sätt tvungna att delge dessa dokument och således riskera att 

skada deras inställning till studien eller förtroende för mig som forskare, valdes att inte begära in 

dessa dokument för analys i denna studie. Denna information kunde istället samlas in via de personer 

som ställde upp på intervjuer för studien. 

Personliga dokument 

För att kunna synliggöra kulturen i en verksamhet, och uppfattningar om möjligheter till kreativa 

processer däri, hade personalens personliga skriftliga dokument – till exempel 

dagboksanteckningar, kunnat användas för analys. Det hade dock krävt att sådana 

dagboksanteckningar, som behandlade aspekter som var av intresse för denna studie, redan fanns i 

verksamheterna (Bryman, 2002). Att sådana hade funnits i alla studerade verksamheter låter både 

otroligt och orimligt. Således efterfrågades inga sådana.  

Istället hade enkäter med öppna frågor kunnat skickas ut till pedagogerna i studerade verksamheter, 

för att kunna få in dagboksliknande texter (Bryman, 2002). Detta alternativ valdes dock också bort 

eftersom att enkätfrågorna hade behövt vara så tydliga gällande vad jag ville ha svar på för att de 

skulle kunna fungera som empiriskt material. Anteckningarnas autencitet och trovärdighet hade då 

kunnat ifrågasättas (Bryman, 2002). Sådana anteckningar hade inte kunnat bli så fria som de hade 

behövt bli för att studiens syfte skulle kunna uppfyllas genom analys av dem. Dessutom hade denna 

typ av dagboksanteckningar behövt samlas in under en längre period än vad som var möjligt, för att 
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kunna påvisa förändringar i de kreativa processerna och vad dessa beror på. Det jag hade kunnat få 

in under den period som datainsamlingen gjordes hade inte kunnat bidra med något till det resultat 

som skulle nås. 

Utöver ovanstående argument mot användning av personliga dokument som datakälla i denna 

studie, finns dessutom argument för att andra datainsamlingsmetoder är bättre anpassade för den: 

Den typ av berättelser som är av intresse här, nås lättare genom intervjuer; till exempel för att 

respondenten kan få hjälp att förstå frågorna som ställs och således lättare kan besvara dem än om 

de hade ställts i enkätform. Genom att intervjua istället för att använda enkäter kunde jag som 

forskare dessutom anpassa frågorna efter vad respondenten valde att ta upp. Exempelvis kunde 

uppföljnings-, sonderande- och kontrollfrågor användas bland annat för att få mer heltäckande svar 

och klarhet i vad respondenten menade med sina utsagor (Kvale, 1997; Bryman, 2002). Därutöver 

kunde jag, i intervjusituationen, komma på och ställa frågor som jag inte hade tänkt på i förhand, 

vilket inte hade varit möjligt att göra om enkäter hade använts för datainsamling. 

Intervjupersoner  

Även om studerade dokument ger uttryck för vad som kan uppfattas som fakta, menar Bryman 

(2002) att äktheten i sådana utsagor bör kontrolleras och kompletteras med andra 

datainsamlingsmetoder, till exempel intervjuer. Genom att göra intervjuer med personer ur 

studerade verksamheter kunde jag som forskare få inblick i hur väl mål och visioner är levande i 

den dagliga verksamheten, samt få en förståelse för verksamheternas organisationskulturer utan att 

behöva vara del av dem själv (Schein, 2010).  

Då det som är intressant för denna studie är kreativa processer i förskolan och hur dessa påverkas 

av rådande organisationskultur, valdes att endast intervjua personer inom den operativa 

verksamheten, eftersom organisationskulturen ”mer eller mindre spontant växer upp nerifrån” 

(Alvessson, 2009, s. 62). Inom förskolan är det således de pedagoger som finns i verksamheten med 

barnen varje dag, och deras uppfattningar som är av intresse. Av denna anledning valdes att inte 

intervjua varken förskolechefer, biträdande förskolechefer, pedagogistor eller pedagogiska 

utvecklare, eftersom dessa framförallt skulle bidra med uppfattningar om organisationskultur ur ett 
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ledarperspektiv. Om sådana intervjuer hade gjorts hade resultatet riskerat att ” bli en beskrivning av 

den ideologi som företräds av cheferna” (Alvessson, 2009, s. 62), och det var inte detta som var av 

intresse för denna studie.   

Det var angeläget att ha en så liknande representation som möjligt bland intervjupersoner i samtliga 

verksamheter som studerades, för att de resultat som framträdde i dem skulle vara jämförbara med 

varandra. Därför valdes att bara intervjua dem som var anställda som förskollärare eller barnskötare, 

eftersom dessa yrkeskategorier finns inom alla förskoleverksamheter. Således valdes att inte 

intervjua eventuella resurspersoner eller andra yrkeskategorier som fanns representerade bland dem 

som arbetade i barngrupp, eftersom de troligtvis har andra arbetsuppgifter än förskollärare och 

barnskötare och således antagligen skulle bidra med uppfattningar ur ytterligare subkulturer. 

Intervjuer med personer ur andra yrkeskategorier skulle inte bli fullt jämförbara med intervjuerna i 

övriga verksamheter, vilka saknade dessa yrkeskategorier. Däremot kunde uppfattningar om 

resurspersoner eller andra yrkeskategorier i verksamheten, och dessas inverkan på 

organisationskultur och förutsättningar för kreativa processer komma upp i intervjuerna med 

förskollärare och barnskötare, om någon av dem som intervjuades ansåg att det var viktigt att prata 

om, och kunde då bli del av den analys som gjordes. 

Det var viktigt att både förskollärare och barnskötare intervjuades inom alla tre studerade 

verksamheter, eftersom dessa yrkeskategorier representerar olika grupper av individer med olika 

utbildning och således också olika subkulturer, vilka kan påverka organisationskulturen och 

förutsättningarna för kreativa processer. Det var också viktigt att fler än en ur varje yrkeskategori 

intervjuades, för att kunna jämföra deras utsagor med varandra då intervjuerna tolkades för att få 

fram ett resultat. Därför bestämdes att två personer ur varje yrkeskategori och verksamhet skulle 

intervjuas, alltså fyra personer totalt, per verksamhet. Detta skulle leda till en tillräcklig teoretisk 

mättnad för teorigenererande (Merriam, 1994), även om mättnaden inte blev total. Med hänsyn 

tagna till den tid som fanns för studiens genomförande hade dock ytterligare intervjuer kunnat 

riskera att jag inte hade hunnit bearbeta och analysera alla intervjuer på ett kvalitativt önskvärt sätt 

(Repstad, 2007). Risken hade funnits att detta arbete hade gjorts snabbt och ytligt, och således inte 

tillräckligt noggrant för att goda resultat skulle kunna presenteras. Därför ansågs totalt tolv 
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intervjuer, fyra per studerad verksamhet, vara lämpligt för denna studie. 

För att välja ut intervjupersoner tillfrågades verksamheternas biträdande förskolechefer om förslag 

på pedagoger att intervjua (Merriam, 1994; Repstad, 2007), med utgångspunkt i urvalskriterierna. 

De biträdande förskolecheferna var hjälpsamma och erbjöd sig att informera pedagogerna i 

verksamheten och tillfråga dem om någon var intresserad av att bli intervjuad, och återkom sedan 

till mig med namn på dem som uttryckt sådant intresse. Dessa personer kontaktades därefter och jag 

presenterade mig, gav ut information om studien och svarade på eventuella frågor de hade, varpå vi 

bokade in tid för intervju. 

Genom att antalet intervjupersoner avgränsades på detta vis ökade studiens genomförbarhet då tiden 

för hela studien räckte till för att kvalitativt planera, förbereda och genomföra samtliga intervjuer, 

samt bearbeta och analysera den mängd data de genererade (Kvale, 1997). 

Datainsamling 

Kvalitativa forskningsintervjuer 

Intervjuer som datainsamlingsmetod har många gånger ifrågasatts eftersom de endast menats kunna 

bidra med kontextberoende och subjektiva data utan möjlighet till generalisering (Alvesson & 

Deetz, 2000; Alvesson M. , 2011). Detta stämmer förvisso, men bilden av hur intervjuer genomförs 

och hur det råmaterial de bidrar med behandlas, görs inte komplett i denna kritik. Kvalitativa 

intervjuer ställer krav på den som genomför intervjun och som tolkar de data dessa genererar 

(Merriam, 1994; Kvale, 1997; Alvesson, 2011), och beroende på forskningens syfte kan intervjuer 

vara en ypperlig datainsamlingsmetod. Med hänsyn tagna till syfte och frågeställningar för denna 

studie, har intervjumetoden ansetts vara en väl anpassad datainsamlingsmetod. Detta motiveras 

nedan: 

I den kvalitativa forskningsintervjun hävdar Kvale (1997) att fokus ligger på att förstå 

intervjupersonens livsvärld och uppfattning om densamma. Med livsvärld menas en individs både 

fysiska och mentala tillvaro och de upplevelser den har kring denna. Organisationskultur handlar 
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om just upplevelser: människors tankar, känslor, värderingar och handlingar i koppling till den 

verklighet de befinner sig i – deras livsvärldar, och studien strävar efter att kartlägga förutsättningar 

för kreativa processer inom ramen för förskolans verksamhet genom att studera 

organisationskulturella omständigheter för dem. Av denna anledning ansågs denna metod för 

datainsamling passa ytterst väl. 

För att hitta balansen mellan att säkerställa att studiens syfte och frågeställningar skulle kunna 

uppfyllas och besvaras, och att låta intervjupersonerna styra över innehållet i intervjuerna så att 

deras livsvärldar skulle kunna synliggöras, valdes att genomföra semistrukturerade intervjuer 

(Bryman, 2002). Detta innebar att övergripande teman att bygga upp intervjuerna kring, för att 

kunna uppfylla studiens syfte, formulerades, men inga frågor, bortsett från en inledande och en 

avslutande fråga, konstruerades på förhand då detta ansågs bidra till större flexibilitet i 

intervjusituationen då intervjupersonen fick större utrymme att ta upp det den ansåg vara viktigt och 

frågorna som ställdes kunde anpassas till dessa ämnen. Frågor som dök upp som intressanta under 

själva intervjusituationen, kunde ställas för att få bättre möjlighet att verkligen förstå den 

intervjuades livsvärld (Kvale, 1997; Alvesson, 2011).  

Kritik mot forskningsintervjun 

Alvesson och Deetz (2000, ss. 82-84) hävdar att ”forskningsintervjun [hellre bör] betraktas som en 

scen för ett samtal än som ett enkelt redskap för insamling av ’data’ [eftersom de] i många fall 

[har] ett begränsat värde när det gäller att fånga både verkligheten ’där ute’ och intervjupersonens 

subjektiva värld” (s. 83). I denna studie är dock verkligheten ’där ute’ och ’personens subjektiva 

värld’ faktiskt i mångt och mycket densamma. Det som studerades här var förutsättningar för 

kreativa processer i relation organisationskultur, och organisationskulturen präglas mycket av 

individens tankar, känslor, värderingar och handlingar kring och i olika situationer. 

Verkligheten ’där ute’ vävs således samman med ’personens subjektiva värld’. Genom intervjuer 

kan dessutom de upplevelser som intervjupersonen har träda fram på ett fylligare sätt än genom till 

exempel enkätifyllande. Intervjun är dessutom mer flexibel än enkäten och tillåter intervjupersonen 

att vara med och styra över vilket innehåll som lyfts. Aspekter som jag som forskare inte har tänkt 
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på i förhand kan således få plats i intervjun, men inte i enkäten, vilket i allra högsta grad kan vara 

nyttigt för studien som helhet. Med detta resonemang i ryggen kan sägas att intervjuer är en utmärkt 

metod för datainsamling i denna studie. 

Individuella intervjuer  

Intervjuer kan göras både enskilt och i grupp (Bryman, 2002). För denna studie valdes individuella 

intervjuer eftersom detta ökade möjligheten att nå varje intervjupersons egen livsvärld och få 

förståelse för den. Enligt Kvale (1997) riskerar gruppintervjuer att resultera i känsloyttringar i 

relation till det som diskuteras och fokus för intervjun kan riskeras att gås miste om. Detta innebär 

att gruppintervjuer skulle äventyra om livsvärldarna nås, vilket skulle leda till att synliggörandet av 

mångfald äventyras och syftet med den kvalitativa forskningen inte kan uppnås. Detta i sin tur skulle 

inneburit att studiens syfte och frågeställningar eventuellt inte hade kunnat uppfyllas och besvaras 

på bästa sätt, varför gruppintervjuer valdes bort till fördel för individuella intervjuer. 

Telefonintervjuer eller fysiskt möte 

Det fysiska i själva intervjusituationen kan vara av vikt för vad som framkommer i den. Intervjuerna 

gjordes för att komma åt och försöka förstå den intervjuades verklighet, samt dennas uppfattningar 

och tankar om verkligheten. Således krävdes att innebörden i det som sades i intervjun kunde göras 

synligt. Dessa innebörder ”förmedlas inte bara genom ord utan även genom tonfall, uttryck och 

gester i ett naturligt samtalsförlopp” (Kvale, 1997, s. 118). Om intervjuerna hade gjorts via telefon 

hade den del av kommunikationen som sker genom ansiktsuttryck, gester och övrigt kroppsspråk 

uteblivit. Då hade troligtvis en annan förståelse nåtts än vad som blev fallet, vilket hade varit en 

ofullständig förståelse eftersom kommunikationen inte är komplett då det icke-verbala i den i sådant 

fall inte hade kunnat tas i beaktande (Kvale, 1997; Repstad, 2007). Bryman (2002) lyfter till exempel 

aspekten att osäkerhet hos respondenten, vilken ibland endast uttrycks i form av mimik eller 

kroppsspråk, inte kan uppfattas av den som intervjuar, om intervjun sker via telefon. Om detta inte 

är möjligt att uppfatta kan inte heller extra klargöranden göras, för att hjälpa respondenten att 

besvara frågan på ett önskvärt sätt.  
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Med hänsyn tagna till ovanstående prioriterades att genomföra intervjuerna vid ett fysiskt möte. I 

fall där ytterligare information behövdes, och berörd intervjuperson hade godkänt att jag hörde av 

mig igen om jag behövde ställa någon kompletterande fråga, och det bara handlade om någon 

enstaka fråga, gjordes detta över telefon eller via mail (Repstad, 2007). 

Intervjuguide 

För att förbereda intervjuerna utformades en intervjuguide (se bilaga 1). I denna skrevs de olika 

typer av frågor som är relevanta i en kvalitativ forskningsintervju upp: inledande frågor, direkta 

frågor, indirekta frågor, uppföljningsfrågor, specificerande frågor, sonderande frågor, hypotetiska 

frågor, strukturerande frågor, tolkande/sammanfattande frågor och tystnad (Merriam, 1994; Kvale, 

1997). Detta för att underlätta frågeformulerandet i själva intervjusituationen. I takt med att 

råmaterial samlades in och bearbetades dök nya idéer på vad som bör lyftas under intervjuerna, och 

inte, upp. Således utvecklades intervjuguiden under studiens gång, teman tillfördes och togs bort för 

att intervjuerna bättre skulle kunna bidra till en tät fallbeskrivning. Den intervjuguide som 

presenteras som bilaga är en sammanställning av samtliga teman som tagits upp i de olika 

intervjuguiderna. 

Som nämnts ovan konstruerades inga frågor på förhand, förutom en inledande och en avslutande 

fråga, dock antecknades områden eller teman som ansågs viktiga att ta upp under intervjuerna, för 

att kunna uppfylla studiens syfte och besvara dess frågeställningar (Merriam, 1994; Kvale, 1997; 

Bryman, 2002). Valet att inte konstruera några frågor på förhand gjordes för att underlätta att 

intervjun mer skulle få strukturen av ett samtal mellan jämlikar än av en utfrågning (Kvale, 1997). 

Det ansågs vara en fördel att formulera frågorna i stunden. Bland annat saknas sensitivitet för 

situationen och det som diskuteras i den i en fråga som konstruerats på förhand, och en sådan hade 

då kunnat kännas lösryckt ur sitt sammanhang om den hade ställts och det hade riskerat hela 

intervjuns fokus (Kvale, 1997).  

En i förväg formulerad fråga hade också kunnat uppfattas som fulländad, av mig själv, eftersom jag 

hade tänkt igenom den och vad den kan ge för typ av svar, så noga på förhand – och därför svår att 

formulera om i stunden utan att gå miste om någon del av den eller det svar den kunde leda till. 
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Alltså hade intervjuns flexibilitet riskerats om frågor konstruerats i förväg. För att skapa ett flyt i 

samtalet och behålla dess fokus, valdes därför att bara anteckna teman för intervjuerna, i 

intervjuguiden (Kvale, 1997).  

Repstad (2007) framhåller att en flexibel intervjuguide troligtvis bidrar till att de svar, de data, som 

samlas in är bättre anpassade till den kvalitativa studiens syfte och frågeställningar, än om en allt 

för strukturerad intervjuguide hade använts. Detta eftersom att intervjupersonen tillåts att formulera 

sitt eget svar och inte behöver klämma in sig i ett, av forskaren, på förhand bestämd form, vilket 

hade varit fallet om en strukturerad intervjuform hade använts. Tack vare att en flexibel 

intervjuguide användes kunde intervjupersonernas livsvärldar, som Kvale (1997) talar om och som 

nämnts tidigare, lättare synliggöras. 

Genomförande av intervjuer 

Den kvalitativa forskningsintervjuns intention är att komma åt intervjupersonens livsvärld, dess 

upplevelser av sin fysiska och mentala tillvaro (Kvale, 1997). För att klara detta måste 

intervjupersonen känna sig trygg och bekväm i intervjusituationen och med den som intervjuar. 

Alvesson och Deetz (2000) och Repstad (2007) framhåller vikten av att få intervjupersonen att 

känna sig som ’en deltagare i ett samtal’ snarare än som ’någon som blir intervjuad’. De hävdar att 

detta underlättar för intervjupersonen att känna sig bekväm och villig att öppna upp, eftersom 

situationen kan upplevas som ett naturligt och verkligt samtal. Med detta resonemang i ryggen 

valdes att utföra intervjuerna på intervjupersonernas respektive arbetsplatser. Detta för att få 

intervjupersonen att känna sig trygg på den plats där intervjun utfördes. 

För att underlätta för att intervjun skulle kännas mer som ett samtal än som en intervju med fråga-

svar-struktur inleddes samtliga intervjuer med ett kort informellt samtalande och några alldagliga 

frågor, för att intervjupersonen och jag som forskare skulle få möjlighet att lära känna varandra litet 

innan intervjun fortsatte in på mer ämnesspecifika frågor. Detta för att bygga upp förtroende hos 

intervjupersonen så att den kunde känna sig bekväm och trygg (Repstad, 2007; Alvesson, 2011). 

När samtalet leddes in på frågor gällande den verksamhet intervjupersonen representerade, och 
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dennas arbete där, gjordes det genom öppna frågor, så att intervjupersonen fick styra över vilket 

innehåll denna ville lyfta (Kvale, 1997). För att driva samtalet framåt och för att hjälpa min 

förståelse och således den inledande analysen av råmaterialet, ställdes till exempel 

uppföljningsfrågor och tolkande frågor (Kvale, 1997; Repstad, 2007). Redan i intervjusituationen 

började alltså analysarbetet i och med att jag som forskare försökte att förstå vad som sades mellan 

raderna, vilket speglades tillbaka till intervjupersonen, men med mina ord – alternativt ställdes 

ytterligare frågor för att sådan återkoppling sedan skulle kunna göras. På så sätt kunde 

intervjupersonen bekräfta att jag förstått rätt, alternativt förklara sig ytterligare. Således 

underlättades också den fortsatta analysen, eftersom jag redan i intervjusituationen fått veta om jag 

förstått det som sagts korrekt eller inte.  

Inspelning 

För att underlätta bearbetnings- och analysarbetet användes under intervjuerna 

inspelningsfunktionen på min telefon för att spela in hela intervjuerna. Detta gjordes dock endast 

efter att intervjupersonen godkänt att en inspelning gjordes. Tack vare att intervjuerna spelades in 

behövde inte jag ägna lika mycket tankekraft åt att anteckna vad som sades under själva intervjun, 

eftersom jag kunde gå tillbaka och lyssna på den vid senare tillfälle. Således kunde jag vara mer 

närvarande i samtalet, observera den icke-verbala kommunikationen i det, samt ansvara för att driva 

det framåt (vilket är forskarens uppdrag i forskningsintervjuer) istället för att fokusera på att 

dokumentera intervjuns innehåll (Kvale, 1997; Repstad, 2007; Alvesson, 2011).  

Trots ovanstående skrevs stödord upp under intervjun, liksom tankar som vid tillfället ansågs viktiga 

och som kunde vara viktiga pusselbitar i det kommande analysarbetet, samt enstaka kortare citat. 

Detta visade sig vara bra eftersom tekniska fel inträffade vid två av intervjuerna, vilket gjorde att 

det inte alls gick att lyssna på dem i efterhand. Ytterligare en av intervjuinspelningarna råkade ut 

för något fel efter att jag hade lyssnat på den ett par gånger och hunnit transkribera några utvalda 

citat som jag ansåg bära mening vid dessa genomlyssningar. Lyckosamt nog var att de tre 

intervjuinspelningar som råkade ut för tekniskt haveri representerade en varsin av de tre studerade 

verksamheterna. Det empiriska materialet för de tre verksamheterna var med andra ord så got som 
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likvärdigt vid analysarbetet. 

Av orsaken att intervjuer kan upplevas som mycket intensiva, även för den som hållit i den, och det 

således finns ett behov av att återhämta sig och reflektera kring varje intervju ett tag utan att ny 

information tillkommer, gjordes i huvudsak endast en intervju på en dag (Repstad, 2007). I ett fall 

utfördes två intervjuer samma dag, en på tidig morgon och en på sen eftermiddag, eftersom det 

annars inte hade gått att hitta tider för samtliga intervjuer. Tack vare tiden som gick mellan varje 

intervju fick de data som samlats in vid respektive intervju tid att landa hos mig som forskare 

ordentligt innan nästa intervju inleddes. Det gjorde också att jag kunde förbereda mig ordentligt 

inför kommande intervju och jag kunde således, med rättvisa ta in det som varje intervju gav för det 

specifika fallet, resultatet för den enskilda verksamheten, och för studien som helhet.  

För att göra intervjupersonerna lite bekvämare vid tanken på att bli inspelad under intervjun, 

försäkrades de om att inspelningen endast skulle användas av mig för att kunna komma tillbaka till 

intervjusituationen och att den skulle komma att användas för analys och transkribering av delar av 

intervjun, samt att intervjupersonens identitet inte skulle komma att röjas på något sätt (Repstad, 

2007; Alvesson, 2011). 

Dokument 

Genom studiet av dokument med koppling till de verksamheter som ingick i studien, som 

komplement till genomförd intervjustudie, gavs ytterligare möjlighet att få insyn i dessas 

organisationskultur genom att organisationens normer och värden, samt objektiva förutsättningar 

för kreativa processer kunde synliggöras. De texter som analyserats var respektive verksamhets 

senaste granskningsrapport från Qualis, kvalitetssäkringssystem för skola, vård och omsorg. 

Tillgång till studerade verksamheters granskningsrapporter erhölls av respektive verksamhets 

förskolechef, eftersom det är denna som har ansvaret för dessa. Granskningsrapporterna tilldelades 

mig av förskolechefen själv i ett av fallen, biträdande förskolechefen i ett av fallen och den 

pedagogiska utvecklaren i ett av fallen. Vem som lämnade över granskningsrapporten till mig 

berodde på vem som lättast hade tillgång till den. Vem jag skulle vända mig till fick jag information 
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om av förskolechefen. 

Bearbetning och analys 

Intervjureferat 

Som nämndes ovan spelades samtliga intervjuer in med hjälp av inspelningsfunktionen på min 

telefon, samt fördes minnesanteckningar under intervjuns utförande. Direkt efter att intervjun 

avslutades användes dessa anteckningar som minnesstöd då ett sammanfattande referat av intervjun 

skrevs. Hur inspelningen av intervjun användes behandlas nedan. I referatet inkluderades vilka 

ämnen intervjun behandlat, eventuella uppmärksammanden av intervjupersonens icke-verbala 

kommunikation, vilka uppfattningar den förmedlat och mina reflektioner av intervjun och dess 

innehåll, vilket kunde komma att vara viktigt för den fortsatta bearbetningen och analysen av 

studiens råmaterial (Repstad, 2007). 

Efter att referatet författats skickades detta via mail till intervjupersonen för att denna skulle kunna 

bekräfta att jag förstått och tolkat intervjun riktigt. I samband med detta ombads intervjupersonen 

att läsa igenom, eventuellt komplettera referatet och återkoppla detta till mig, för att säkerställa att 

en korrekt inledande tolkning av intervjun gjorts. Dessutom ombads intervjupersonerna att vid 

behov komplettera referaten med sådant som de ansåg att jag missförstått eller missat att referera 

till överhuvudtaget. Eftersom intervjupersonerna bekräftade referatens giltighet kunde dessa 

användas som empiriskt material för studien: de kunde vara del av analysen samt var citering ur 

referaten i resultatet möjlig att göras, utan att resultatets giltighet äventyrades (detta gjordes endast 

i de fall där intervjuinspelningarna råkat ut för tekniska fel).  

Intervjupersonerna informerades endast om att denna studie handlade om arbetet i förskolan och 

pedagogers uppfattning av detsamma. Begrepp som kreativa processer och organisationskultur 

användes alltså inte då information gavs ut till intervjupersonerna, om studiens riktning. Orsaken 

till detta ligger i att var och en av oss har uppfattningar om innebörden av begrepp, och dessa 

uppfattningar måste inte nödvändigtvis vara desamma (Alvesson & Deetz, 2000). Hade 

intervjupersonerna informerats om studiens exakta syfte och dess frågeställningar, hade det de ville 
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lyfta under intervjun kanske påverkats och studiens resultat riskerat att snedvridas. För att 

fortsättningsvis inte helt avslöja studiens inriktning, ifall att kompletterande frågor skulle behöva 

ställas eller för att de intervjupersoner i samma verksamhet som ännu inte intervjuats skulle kunna 

få information om vilka begrepp som studeras, ingick inga sådana i de referat som skickades tillbaka 

till intervjupersonerna. Först när referatet skickats åter till mig och en ytterligare genomläsning 

gjordes, användes sådana begrepp som använts i kapitlet ”Organisationskultur”, för att få en bättre 

förståelse för råmaterialet och i förlängningen nå ett resultat.  

Genomläsning av granskningsrapporter och intervjureferat 

Genomläsningen av granskningsrapporterna inleddes efter att alla intervjuer gjorts och 

intervjureferat skrivits och, av intervjupersonerna, bekräftats som riktiga. Inledningsvis fokuserades 

en verksamhets granskningsrapport i taget, men för att kunna jämföra de resultat som framträdde 

krävdes att också innehållet i intervjuerna togs hänsyn till, så att en inledande helhetsförståelse 

kunde nås, innan resultatet för respektive verksamhet framträdde helt och kunde författas. Detta var 

alltså möjligt först efter att allt empiriskt material för respektive fall hade bearbetats och analyserats. 

Repstad (2007, s. 140) menar att man ”[i] kvalitativ forskning ska […] beskriva helheter, det vill 

säga hela och konkreta miljöer och hela personer, inte bara isolerade ‘variabler’”. Alltså krävdes 

att en förståelse för helheten införskaffades. Därför lästes granskningsrapporterna inte bara en, inte 

bara två, utan flera gånger. Vid en första genomläsning markerades ord, uttryck och meningar som 

ansågs centrala och meningsbärande. Vid den andra genomläsningen gjordes ytterligare 

markeringar, samt egna anteckningar i ett annat dokument, vilka understöddes av citat ur 

granskningsrapporten. Detta för att underlätta identifieringen av teman som framträdde däri.  

Intervjureferaten genomlästes på samma sätt som granskningsrapporterna.  

Det som beskrivs ovan är en datoriserad, och till denna studie anpassad, variant av ”sax- och 

kuvertmetoden”, som Repstad (2007) presenterar, vilken ger en god överblick över verksamhetens 

organisationskultur och förutsättningar för kreativa processer.  
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Genomlyssning av inspelade intervjuer 

Efter att ha genomfört intervjuerna, skrivit referat av dessa, samt läst igenom verksamheternas 

granskningsrapporter och intervjureferat, gjordes en genomlyssning av inspelade intervjuer. Än en 

gång fokuserades ett fall i taget och under genomlyssningen fokuserades på att identifiera uttryck 

som kunde relateras till de kategorier som ställts upp som övergripande teman för 

organisationskultur och kreativa processer. Dessa förändrades även något med hänsyn tagna till vad 

som framträdde då intervjuerna genomlyssnades. Då sådana uttryck som var meningsbärande 

identifierades antecknades vad uttrycket förmedlade, under den kategori det passade in, samt 

transkriberades denna del av intervjun/citatet för att kunna använda det i det resultat, den 

fallbeskrivning, som sedan författades (Lagrosen & Lagrosen, 2009).  

Eftersom inspelningen vid två av intervjuerna misslyckades/råkade ut för tekniska fel och inte alls 

gick att lyssna på i efterhand, lästes intervjureferaten från dessa igenom ytterligare en gång för att 

se om något nytt framträdde i dem efter att övriga intervjuer för de fall de representerade, hade 

genomlyssnats. Eftersom direkta citat från dessa intervjuer inte kunde användas, då inspelningarna 

från dem inte kunde genomlyssnas, valdes att istället använda citat från intervjureferaten i resultatet. 

Detta kunde göras tack vare att intervjupersonerna läst igenom och bekräftat, samt kompletterat, 

intervjureferatet från sin intervju. Tack vare att vissa citat dock antecknades redan under intervjun 

fanns möjlighet att använda dessa i de fall där de korrelerade med det innehåll som lyftes i resultatet.  

Ytterligare en tredje intervjuinspelning råkade ut för tekniskt fel efter att den hade genomlyssnats 

ett par gånger och utvalda delar, som vid genomlyssningen ansågs bära mening, hade transkriberats. 

Från denna intervju kunde både dessa citat och intervjureferatet användas som empiriskt material. 

Transkribering 

Ordagrann transkribering framhålls vara fördelaktig ur aspekten att allt som sagts överförs i textform 

och således är lättare att gå tillbaka till och analysera på ordnivå, än om endast sammanfattande 

transkribering används (Repstad, 2007; Alvesson, 2011). Det förra är dock ett arbete som tar mycket 

tid i anspråk, både vad gäller att genomföra transkriberingen och att gå igenom och bearbeta allt det 
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råmaterial som skapas i form av antal sidor av text. Om allt som sägs transkriberas är det dock lättare 

att finna meningsbärande delar i intervjun, som först inte har verkat vara fullt så viktiga. 

Ordagrann transkribering är ett moment som kräver mycket tid, varför både Repstad (2007) och 

Alvesson (2011) föreslår att transkriberingen även kan göras så att endast de delar av en intervju 

som vid transkriberingstillfället anses vara av vikt för det fortsatta analysarbetet, överförs ordagrant 

till skrift medan övriga delar sammanfattas i referatliknande form. Repstad (2007) lyfter dessutom 

förslaget om att inte transkribera genomförda intervjuer alls, utan istället lyssna på dem och utifrån 

avlyssningen av dem genomföra analysen av dem.   

Eftersom det som vid en första anblick inte anses vara meningsbärande för studiens syfte, faktiskt 

kan vara relevant för det resultat som nås, gjordes valet att allt det intervjupersonerna sade skulle 

transkriberas. Ett par undantag från detta gjordes då intervjupersonen under två av intervjuerna 

visade mig dokument/mallar som används i deras arbete och då det denna sade var kontextbundet, 

till exempel ”och då finns de här frågorna att välja mellan”. För att förstå vad intervjupersonen 

menar med det den säger hade jag behövt se vad den visade upp medan den pratade. Dessa delar av 

intervjuerna transkriberades därför inte. 

Transkriberingarna av intervjuerna gjordes i övrigt så gott som ordagrant, dock utelämnades icke-

verbala ljud så som ”hmm”, ”ehh”, ljud av trafik utanför fönstret och liknande, eftersom dessa ljud 

inte var meningsbärande och således inte heller var viktiga för analysarbetet. Endast det 

intervjupersonen sade transkriberades, förutom då det jag som intervjuare sade uppfattades vara 

viktigt för förståelsen av det intervjupersonen sade. Då transkriberades även det jag sade. Ord som 

i intervjuerna uttalades talspråkligt, till exempel nån’, transkriberades i skriftspråk – någon. För att 

säkra intervjupersonernas identiteter gjordes även mindre, för resultatet oväsentliga, ändringar i 

några av de citat som presenteras i uppsatsens fallbeskrivningar. Detta för att risk för igenkänning 

av intervjupersonerna ansågs finnas. 

Efter att intervjuerna hade transkriberats lästes transkriptionerna igenom. Intervjuerna från ett fall 

fokuserades i taget. Precis som i fallet med genomläsning av granskningsrapporter och 

intervjureferat, lästes varje transkription igenom flera gånger för att en så riktig förståelse som 
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möjligt av intervjun, skulle kunna nås. Vid en första genomläsning gjordes markeringar i texten och 

kommentarer skrevs i koppling till markeringarna (Repstad, 2007). Vid ytterligare genomläsningar 

gjordes ytterligare markeringar och kommentarer.  

Efter att samtliga verksamheters granskningsrapporter och samtliga intervjutranskriberingar och 

intervjureferat (för de intervjuer som inte kunde transkriberas) genomlästs identifierades 

gemensamma övergripande teman med koppling till organisationskultur och kreativa processer och 

utifrån dessa teman skapades kategorier (Lagrosen & Lagrosen, 2009). Dessa kategorier användes 

vid en tredje genomläsning av respektive falls granskningsrapport, transkriberade intervjuer och 

intervjureferat (det empiriska materialet). Vid denna tredje genomläsning placerades citat ur det 

empiriska materialet in under passade kategori, i ett annat dokument, tillsammans med korta 

analyser gjorda av mig, uttryckta i text. Detta för att få en god översikt över de kategorier som 

identifierats.  

Kategorier för att beskriva det empiriska materialet 

Då granskningsrapporter, intervjureferat och intervjutranskriptioner hade lästs igenom några 

gånger, markeringar i texten gjorts och kommentarer skrivits, och kategorier för respektive fall 

börjat att framträda, tilldelades varje kategori en färg (Lagrosen & Lagrosen, 2009). Därefter gjordes 

ytterligare en genomläsning av det empiriska materialet och citat i texterna markerades med den 

kategorins färg, som det ansågs tillhöra. Inspiration för detta sätt att bearbeta det empiriska 

materialet har hämtats från Lagrosen och Lagrosen (2009), med vissa anpassningar för att passa 

denna studie. 

Då både granskningsrapporten och alla intervjutranskriptioner/-referat för ett fall hade lästs igenom 

och färgkodats, samlades alla citat med samma färgkod i ett eget dokument. Detta för att få en bättre 

överblick över det samlade meningsbärande materialet. Alla citat lästes igenom ytterligare en gång 

och ytterligare underliggande dimensioner för att beskriva dessa kategorier markerades. Därefter 

kunde fallet beskrivas och en inledande analys göras. Först efter att fallbeskrivningen av det första 

fallet hade författats fortsatte bearbetningen av det empiriska materialet genom att fokusera på fall 

nummer två på samma sätt och till dess att dess fallbeskrivning författats, och därefter fokuserades 
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även fall nummer tre på samma sätt. Efter att resultaten för samtliga fall hade författats lästes de 

igenom igen och kontrollerades mot anteckningar från bearbetningen av det empiriska materialet, 

för att säkerställa att inga delar hade gåtts miste om i analysarbetet. 

Avslutningsvis jämfördes de tre fallbeskrivningar som framträtt och dessas likheter och skillnader 

synliggjordes, samt reflekterades den samlade analysen mot den tidigare forskning som presenterats. 

Etiska ställningstaganden 

Förförståelse 

Att jag själv är förskollärare skapar vissa omständigheter som bör lyftas här. Fördelarna är att jag är 

bekant med förskolans styrdokument (till exempel Skollagen, 2010:800 och Läroplan för förskolan 

Lpfö 98/10), samt har en uppfattning om hur dess organisation fungerar – utifrån mina erfarenheter 

av de förskoleverksamheter, där jag har arbetat. Jag är dock även medveten om de nackdelar detta 

kunnat innebära: att det kan ha gjort mig hemmablind. Exempelvis kan de makrokulturer som jag 

har gemensamt med studiens intervjupersoner, ha gjort att jag missat att uppfatta och ifrågasätta 

kollektiva förgivettaganden som andra, vilka inte delar dessa, hade sett och undrat över (Alvessson, 

2009). Tack vare att jag under detta arbete har läst in mig på organisationskultur har jag blivit mer 

medveten om att jag besitter sådana förgivettaganden, än jag varit innan. Således har jag kunnat 

reflektera över vilka dessa kan vara och ifrågasätta dem: vad de ger uttryck för, varför jag har dem 

och vad som påverkat mig att tänka på detta sätt, samt hur mina tankar påverkar min uppfattning 

om min omgivning, etc.  

Denna egna reflektion inleddes redan under ett tidigt stadie av studien och fortsatte under dess gång, 

vilket bidrog att jag kunnat identifiera vissa uttryck av uppfattningar i genomförda intervjuer, och 

således kunnat kritiskt granska dem. Knappast har jag klarat av att identifiera samtliga 

förgivettaganden som funnits i intervjusituationerna, varken mina egna eller de som givits uttryck 

för av intervjupersonerna – frågan är om det ens är möjligt. Klart är i alla fall att vissa 

förgivettaganden har identifierats, både hos mig själv och i det empiriska material som samlats in, 

vilket har gjort att ett mer rättvisande resultat angående organisationskulturens inverkan på 
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förutsättningar för kreativa processer, har kunnat nås än om reflektionen kring förgivettaganden inte 

hade gjorts.  

Jag har bland annat rannsakat mig själv, vad jag själv tror att är gynnsamma förhållanden för kreativa 

processer och inte, samt varför jag har denna uppfattning och vilka andra idéer som kan finnas och 

hur de kan formuleras. Detta hjälpte mig att under intervjuernas utförande göra tolkningar av vad 

som gavs uttryck för, samt att också vara kritisk inställd till det. Tack vare detta kunde jag under 

intervjuerna fråga mer om de föreställningar som gavs uttryck för, vilket gjorde att jag redan under 

respektive intervju kunde inleda tolkningsarbetet för att nå en förståelse av insamlat råmaterial. 

Jag upplever alltså min egen förförståelse som i huvudsak positiv. Jag tror att studien gynnats mer 

än den eftersatts av denna. Jag har till exempel inte behövt ägna extra tid till att sätta mig in i 

förskolans övergripande kultur och organisation för att kunna förstå vad som menas och åsyftas i 

råmaterialet, och har således kunnat utnyttja tiden mer effektivt (Kvale, 1997, s. 99); till att samla 

in, bearbeta och analysera empiriskt material för att få en förståelse för specifika 

organisationskulturer i studerade verksamheter och dessas påverkan på förutsättningar för kreativa 

processer i dem. 

Informerat samtycke 

Då detta är en kvalitativ studie, vilken innefattar människors deltagande och deras delgivning av 

information från de verksamheter studien omfattar, behövdes ur etisk aspekt ett informerat samtycke 

(Kvale, 1997; Vetenskapsrådet, 2013), vilket innebär att de som tillfrågades om deltagande i studien 

fick information om vem jag är och om den forskning jag bedriver, samt att det var upp till dem 

själva om de ville delta eller inte. De informerades också om att de när som helst kunde dra tillbaka 

sin medverkan, om de skulle komma fram till att de inte längre ville delta i studien. 

 Kvale (1997) lyfter till diskussion vem det egentligen är som skall lämna ett informerat samtycke. 

I denna studie informerades förskolechef om studien innan den kunde ge ett informerat samtycke 

om att verksamheten som helhet skulle få ingå i studien, därefter tillfrågades pedagoger i 

verksamheten om huruvida de var villiga att delta i studien som intervjupersoner och delgavs i 
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samband med detta, information om den och vad deras roll i studien skulle vara.  

För att inte riskera skevhet i resultatet utgavs inte exakt information om studiens syfte, att kartlägga 

och analysera förutsättningar för kreativa processer, eller frågeställningar till intervjupersonerna, 

eftersom detta skulle riskera att de skulle försöka leva upp till det de tror att är mina förväntningar 

på vad jag ska få ut för information ur intervjuerna (Alvesson & Deetz, 2000). Sådan 

tillrättaläggning skulle riskera skevhet (bias) i de data som samlades in, och således också i 

tolkningen av dessa och i de resultat som presenteras. För att ändå kunna ge ut någon information 

om studiens strävan till intervjupersonerna, för att skapa förtroende hos dem för mig och min studie, 

utan att ljuga, valdes att tala om för dem att studien har strävan att få en förståelse av pedagogers 

uppfattningar om arbetet i förskolan. De informerades också om att ett vidgat syfte fanns, men att 

de inte kunde delges detta av ovanstående anledning. 

Kvale (1997) framhåller att beslut om hur studien skall läggas upp behöver tas tidigt, gärna redan i 

dess begynnande stadie. Han lyfter till exempel frågan angående om skriftligt tillstånd skall erhållas 

av intervjupersonerna, gällande tillåtelse att använda citat ur deras intervjuer i den slutliga rapporten. 

Vad gäller detta ansåg jag att det räcker med muntligt tillstånd för detta, varför sådant efterfrågades 

redan innan intervjun ägde rum, i samband med att intervjupersonerna lämnade sitt informerade 

samtycke till att delta (Vetenskapsrådet, 2013). 

 Konfidentialitet 

Med hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet) har alla som deltagit i studien rätt att vara 

anonyma, varför alla namn, både namn på verksamheter och namn på personer, som figurerar i den 

slutliga rapporten är fingerade, så att ingen som deltagit i studien kan identifieras av utomstående 

(Kvale, 1997, s. 109; Vetenskapsrådet, 2014b).  

För enkelhetens skull valdes att i uppsatsens resultatdel benämna verksamheterna som liten-, 

mellanstor- och stor verksamhet. Intervjupersonerna, som hänvisas till då citat används för att styrka 

de resultat som presenteras, har givits könsneutrala namn då deras kön inte är av vikt för vilket 
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resultat som framträder. Detta val gjordes också för att säkra anonymiseringen av 

intervjupersonerna, vars identitet kunde riskeras åtminstone för den egna verksamheten där både 

kollegor och chefer visste vilka pedagoger som intervjuats (deltagande verksamheter fick nämligen 

ta del av denna uppsats efter att den godkänts). Om mans- och kvinnonamn hade använts för 

intervjuade män respektive kvinnor hade sannolikheten att de kändes igen av andra aktörer i den 

egna verksamheten, ökat. Denna risk finns självklart ändå. I den egna verksamheten kan till exempel 

kollegorna lyckas identifiera vem av dem som intervjuats för studien som kan ha uttalat ett citat som 

använts i resultatet, utifrån att man i verksamheten känner varandra och vet ungefär vem som har 

vilka intressen och åsikter. Att detta undviks är ingenting som kan säkerställas till 100 %, och 

eftersom intervjupersonerna har godkänt att citat från deras intervjuer får användas i 

fallbeskrivningen är sådan användning etiskt försvarbar. 

För att komma på tillräckligt många könsneutrala namn har webbsidan dagens namnsdag 

(dagensnamnsdag.nu, 2014) använts till hjälp för att komplettera de namn jag själv kom på. 

Kvale (1997, s. 110) lyfter spänningen mellan kravet på konfidentialitet och nyttjandekravet i 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet), där det förra innebär att det 

empiriska materialet förvaras förtroligt så att inga obehöriga kommer åt det, och det senare innebär 

att insamlade data i ett forskningsprojekt skall kunna delges andra forskningsprojekt där forskaren 

håller sig till samma etiska principer som den som samlat in dessa data från början.  

För att säkerställa att ingen obehörig kommer åt råmaterialet för studien, förvaras detta hos mig som 

genomfört studien. 

Redlighet i forskning 

Med utgångspunkt i god forskningsetik har jag själv samlat in alla de data som behövdes för att 

kunna besvara studiens frågeställningar (Vetenskapsrådet, 2014a). För att ytterligare stärka 

förtroendet för att studien bedrivits med god sed har en noggrann genomgång av den process den 

innebar gjorts i metodbeskrivningen i denna uppsats.  
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Dessutom styrks det resultat som framträtt med hjälp av citat från det empiriska materialet: 

studerade verksamheters granskningsrapporter och de intervjuer som gjorts. Undantaget är tre 

intervjuer från vilka citat inte kunnat användas på grund av tekniska problem då de spelades in, 

vilket resulterade i att inspelningarna inte gick att lyssna på/transkribera. För att ändå synliggöra 

dessa intervjuers del i resultatet används citat ur det intervjureferat, som författats av mig och som 

lästs igenom och bekräftats som riktigt av intervjupersonen. Citat från samtliga övriga intervjuer 

finns med i fallbeskrivningarna. 
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5. RESULTAT OCH INLEDANDE ANALYS 

Studiens syfte var att analysera vilka förutsättningar som finns, för kreativa processer inom ramen 

för den svenska förskolans verksamhet. Avsikten med detta var att få en förståelse för vad som 

gynnar, respektive försvårar, kreativa processer i förskolan.  

Studiens forskningsfrågor har varit följande: 

 Vilka förutsättningar för kreativa processer finns inom svensk förskola?  

 Påverkas dessa av den organisationskultur som råder i verksamheten och i så fall hur? 

 Vilka möjligheter till kreativa processer upplever pedagogerna i förskolan, att de har?  

Insamling av empiriskt material genomfördes under september och oktober, 2014, genom intervjuer 

med pedagoger och införskaffande av granskningsrapporter från alla studerade verksamheter. 

Här nedan följer fallbeskrivningar av respektive studerad verksamhet, var och en för sig. I 

fallbeskrivningarna har jag varit generös med citering av intervjupersoner och granskningsrapporter, 

för att tydligt påvisa stöd i det empiriska materialet, till de påståenden och inledande tolkningar som 

görs. I citaten innebär beteckningen […] att ett ord, en mening eller ett stycke har tagits bort ur 

citatet då det inte varit viktigt för förståelsen av den tolkning som har gjorts. [ ] runt ett ord betyder 

att ordet har bytts ut eller lagts till för att meningen ska bli sammanhängande och/eller möjlig att 

förstå innebörden av. I alla citat har ”hon” och ”han” som syftar tillbaka på intervjupersonen själv 

bytts ut mot det könsneutrala pronomenet ”hen” för att identiteten på intervjupersonerna ska 

skyddas. Detta kunde göras då intervjupersonernas könstillhörighet inte var relevant för vilket 

resultat som framträdde, eller för förståelsen av det. 

Eftersom att alla förskolor är del av samma kommun görs först en inledande presentation av 

kommunen, vad gäller förskoleverksamheten, där faktorer presenteras som är gemensamma för 

samtliga verksamheter och som är viktiga delar i de resultat som framträtt. Genom att inledningsvis 

lyfta dessa gemensamma faktorer behöver de inte beskrivas lika ingående i varje verksamhets 

fallbeskrivning, vilket annars skulle behövas för att resultatet för varje fall ska vara tydligt och 

förståeligt. Detta skulle innebära upprepningar av samma sak flera gånger. Istället refereras till dessa 
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gemensamma faktorer i respektive verksamhets fallbeskrivning då det anses att så behöver göras. 

Hur fallbeskrivningarna har disponerats beror på vad råmaterialet visat i bearbetningen och analysen 

av det.  

Kommunen 

Enligt det empiriska materialet gjordes en omorganisation inom den kommunala 

förskoleverksamheten ca tre år innan denna studie genomfördes. Tidigare uppges alla 

förskoleverksamheter ha varit fristående: med sin egen förskolechef, egna arbetssätt och egna mål. 

Verksamheterna verkar fortfarande till viss, ganska stor, del styras på verksamhetsnivå. Men i flera 

intervjuer menas ett övergripande paraply finnas i kommunen idag, i motsats till innan, som uppges 

gälla för alla förskolor och som det menas att pedagogerna i verksamheterna ska förhålla sig till då 

de beslutar om till exempel mål och arbetssätt.  

Omorganisationen förklaras i granskningsrapporterna också ha inneburit att förskolorna delades in 

i kommundelar, där varje kommundel fick en gemensam förskolechef istället för att ha en 

förskolechef per förskola. Enligt granskningsrapporterna anställdes då också biträdande 

förskolechefer, med ansvar för en eller några förskolor i var, beroende på kommundelens och 

förskolornas storlek. Förskolechefen uppges ha yttersta ansvar för samtliga sina verksamheter, 

medan biträdande förskolechef menas ansvara för till exempel personal och ekonomi i de 

verksamheter denna ansvarar för, och förskollärarna hävdas ha ansvaret för förskolans pedagogiska 

verksamhet och utveckling av densamma.  

Övergripande mål 

Både i granskningsrapporterna och i en av intervjuerna (Mika) nämns det att kommunens vision är: 

Alla barn ska lyckas. I alla granskningsrapporter och flera av studiens samtliga intervjuer nämns att 

kommunen centralt har beslutat om tre utvecklingsområden för samtliga kommunala 

förskoleverksamheter: ”[kommunen] har ett antal strategiska utvecklingsmål för all 

förskoleverksamhet, Synvändan, Lärmiljö och Pedagogisk dokumentation” (granskningsrapport, 
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mellanstor verksamhet).  

De tre utvecklingsområdena förklaras i en av granskningsrapporterna, samt i flera av de genomförda 

intervjuerna.  

Syftet med synvändan var att förskolornas pedagoger skulle fördjupa och öka medvetenheten om 

vilken barnsyn och kunskapssyn som styr förhållningssätt och arbetssätt och att använda 

pedagogisk dokumentation som verktyg. Lärmiljön skulle bland annat utvecklas till en 

inkluderande miljö som skapar utrymme för barns olika sätt att skapa meningsfullhet och 

delaktighet och som stimulerar barnen att utforska omvärlden. Den pedagogiska 

dokumentationen skulle användas för att tolka och kritiskt granska processerna och för att öka 

medvetenheten om hur organisation, innehåll och genomförande påverkar barns lärande och 

utveckling. Den pedagogiska dokumentationen skulle även användas som underlag i samverkan 

med föräldrarna (granskningsrapport, stor verksamhet – mina fetmarkeringar). 

Som ett led i att säkra en gemensam grund i alla kommunala förskolor, och för att ge dem ett verktyg 

att använda i arbetet med att nå måluppfyllelse, är min tolkning utifrån de intervjuer som har gjorts, 

har kommunen beslutat om att införa en projektmodell i samtliga av sina förskoleverksamheter. Vid 

tid för denna studie hävdades under intervjuerna att två av tre studerade verksamheter redan hade 

infört modellen och att den tredje skulle införa den från och med nästkommande termin. Min 

tolkning är därför att alla verksamheter var mer eller mindre bekanta med projektmodellen vid 

studiens utförande. 

Projektmodellen uppfattas av flera intervjuade pedagoger vara ett gediget arbetsmaterial där ett 

gemensamt fokus för verksamheten menas ska bestämmas, av pedagogerna i samspel med barnen, 

och i arbetet med detta område förstår jag det som att kommunens utvecklingsområden ska relateras 

till, till exempel genom att sju lärmiljöer skapas, anpassade till valt fokus. För att underlätta arbetet 

med projektmodellen och utveckling av verksamheterna förstås alla kommunala förskolor ha 

tillgång till en utvecklingsgrupp som, som jag förstår det, diskuterar pedagogiska frågor och 

utvecklingsfrågor. Beroende på verksamheternas storlek uppfattar jag att de antingen har en 

verksamhetsspecifik utvecklingsgrupp, eller att de har en utvecklingsgruppsrepresentant som ingår 

i en utvecklingsgrupp tillsammans med en eller flera andra mindre verksamheter. 
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I projektmodellen, förklaras det i flera intervjuer, finns det flera mallar för till exempel 

dokumentation och reflektion kring dokumentation, som kan användas i arbetet för att nå ökad 

måluppfyllelse. Eftersom projektmodellen inte var fokus för denna studie har den inte studerats mer 

än att den diskuterats i några av studiens intervjuer. Därför kan inte en mer ingående beskrivning än 

så här göras, vad gäller den, vilket inte heller skulle vara intressant ur aspekten studiens syfte och 

frågeställningar. 

Liten verksamhet 

I liten verksamhet arbetar fyra pedagoger. Den som har arbetat längst i verksamheten har vid 

studiens genomförande arbetat där i ett och ett halvt år, en har arbetat ett år och två i ca ett halvår 

vardera. Alla pedagoger är med andra ord relativt nya för varandra och för verksamheten. Alla 

uppger sig dock ha tidigare erfarenhet av arbete med barn och utbildning. Verksamheten är ordnad 

i ett arbetslag och två avdelningar, med två pedagoger per avdelning – en förskollärare och en 

barnskötare. Då verksamheten är så liten som den är så menas den inte ha någon 

verksamhetsspecifik utvecklingsgrupp, men uppges ha en representant i en utvecklingsgrupp 

tillsammans med två andra förskolor i kommundelen. 

 I liten verksamhet hade man inte inlett arbetet med projektmodellen än då det empiriska materialet 

samlades in, men verksamheten hade börjat förbereda sig på att inleda detta arbete vid ingången av 

kommande termin, ca tre till fyra månader senare.  

Delaktighet i arbetet med mål 

I granskningsrapporten framgår att det finns rutiner för arbetet med mål och måluppfyllelse i liten 

verksamhet och den kommundel där den ingår.  

En av förskollärarna [i liten verksamhet] är utvecklingsgruppsrepresentant tillsammans med 

representanter från två av de andra förskolorna i en gemensam utvecklingsgrupp. Gruppen leds av 

en utvecklingsgruppsledare, som är placerad på en av de andra förskolorna. 

Utvecklingsgruppsledarens uppdrag innebär bland annat att föra fram synpunkter från [liten 

verksamhet] i hela enhetens utvecklingsgrupp, som leds av förskolechefen med stöd av den 
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pedagogiska utvecklaren. […] 

Utvecklingsgruppen inom [kommundelen] har tagit fram gemensamma mål för samtliga tio 

förskolor inom enheten och utgångspunkten är [kommunens] tre gemensamma 

utvecklingsområden – Synvändan, Lärmiljön och Pedagogisk dokumentation. 

(Granskningsrapport, liten verksamhet). 

I två av intervjuerna framgår att den intervjuade pedagogen känner delaktighet i arbetet med mål 

tack vare förskolans representant i utvecklingsgruppen, vilken menas föra verksamhetens talan och 

också informerar tillbaka till verksamheten om vad som tagits upp och vad man beslutat om i 

utvecklingsgruppen. 

Jag upplever att [Tintin] känner att [hen] har möjlighet till inflytande i utvecklingsgruppen, trots 

att [hen] inte är representant där: ’Vi andra kan ju säga till henne 

[utvecklingsgruppsrepresentanten], vad vi tycker att är viktigt, så tar hon med sig det till 

utvecklingsgruppen och diskuterar det med dem där, och tar sedan med det de har diskuterat, 

tillbaka till oss här i verksamheten.’ (intervjureferat, Tintin) 

En annan pedagog ger uttryck för att beslut om hur verksamheten ska utföras fattas för långt från 

kärnverksamheten och uppfattar att det görs utan, eller åtminstone med låg, anpassning till 

verksamhetens förutsättningar och behov. 

Om man bestämmer en sak här, ’det här ska vi jobba med här’ det här Qualis då, det här 

kvalitetsarbetet. Då måste de som bestämmer det tänka väldigt långt, långt, långt ända ner 

här. ’Hur ska vi få ut det här till alla våra medarbetare? Hur ska de kunna bli insatta i och förstå 

vad det är vi ska utföra?’ Då måste det ju liksom starta genom tydlighet från början. Om det nu 

skulle vara en information som går ut till alla, att kanske förskolechefen har det uppdraget eller 

vem man nu väljer ut att göra det. Men det måste vara jättenoggrant så att alla känner att ’aha, det 

är det här vi ska arbeta med nu!’ Man måste arbeta i det lilla, för om man inte arbetar i det lilla 

då blir det ju att vi som arbetar i det lilla, vi som ska utföra det, vi kan ju aldrig göra ett bra arbete 

om det inte är anpassat till oss (Lo). 

En av de andra pedagogerna, å andra sidan – precis som Tintin i citatet ovan, uppfattas anse sig ha 

god möjlighet att påverka och anpassa verksamheten, bland annat genom gemensamma 

reflektionsmöten.  
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Vi har ju våra möten där vi får sitta och gå igenom hur vi vill att vår del ska vara upplagd. Jag 

tycker att vi får vara med bra och bestämma hur vår verksamhet ska hålla sig. Allt är ju inte hur 

de [ledningen] tycker att det ska vara, vi får vara med och bestämma emellan där också. Vi får 

vara med och göra och skapa det som förskolan behöver (Jessie). 

Jessie säger i ovanstående citat att de, pedagogerna, ”får vara med och bestämma emellan där”. 

Detta kan uppfattas som att det finns ramar för verksamheten som beslutats om utanför 

verksamheten, högre upp i organisationen, inom vilka pedagogerna skulle ha relativt fritt spelrum 

att fatta beslut om den egna verksamheten utifrån dess förutsättningar. Hen kan tolkas uppleva 

egenmakt (Çakar & Ertürk, 2010) och frirum (Auernhammer & Hall, 2013). En av den andra 

pedagogerna ger exempel på hur de i verksamheten menas kunna utöva delaktighet, utifrån beslut 

om till exempel reflektionsfokus, vilket fattats högre upp i organisationen. 

Vi filmar, tar kort, texter, mycket reflektion. Med barnen, antingen enskilda eller i grupper. Det 

gör vi. Det är mycket samtal som vi skriver ner. Till och med samtalet gör vi reflektioner med 

barnen senare. För att synliggöra om något har hänt mellan tiderna, till exempel från nu till nästa 

vecka. Och sen när vi sitter och har möte, då reflekterar vi också. Till exempel kan vi se en film 

som vi har filmat med barnen, och så reflekterar vi kring den: vad som fattas, vad kan göras, vad 

kan vi utveckla? […] Sen har vi vårt systematiska årshjul, pedagogisk dokumentation och Qualis. 

Till exempel i september, då jobbade vi med normer och värden, nu är det oktober, då är det 

utveckling och lärande. Och när vi sitter och reflekterar, fördjupar oss, då är det, det där ämnet 

som gäller (Misha). 

Misha talar i ovanstående citat om gemensam reflektion i arbetslaget där pedagogerna tillsammans 

menas identifiera utvecklingsområden, och formulera mål samt metoder att använda för att nå detta 

mål. Misha uppfattas känna möjlighet till inflytande över verksamheten och delaktighet i att fatta 

beslut kring den – egenmakt (Çakar & Ertürk, 2010) och frirum (Auernhammer & Hall, 2013). I 

citatet nedan verkar också Lo, som i tidigare citat här ovan kan tolkas tycka att hen saknar inflytande 

över arbetet i verksamheten, känna att hen har möjlighet till det utifrån sin förmåga att reflektera 

över verksamheten i relation till de ramar som ställs upp i Läroplan för förskolan (Lpfö 98/10). 

Så att, stommen först: läroplanen och syftet med den pedagogiska veckan, men sen måste jag ju 

få in matematik ’hur gör jag för att få in matematik, ska jag räkna bara’, sen har jag barn med 
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annan kultur och ’hur kan jag få in det på något sätt?’ Då använder jag mig utav det som jag sett, 

det som jag tror att kan göra så att de andra barnen kan få en inblick i det. ’Jag kanske kan räkna 

på ett annat språk? Sjunga på ett annat språk?’ (Lo). 

Starkt värdegrundsarbete och reflektion 

I granskningsrapporten framhålls värdegrundsarbetet i liten verksamhet, som en av dess största 

styrkor: Barnen och deras behov och intressen uppges vara utgångspunkt för verksamheten och ett 

demokratiskt förhållningssätt hävdas finnas bland både pedagoger och barn.  

Av olika dokument framgår att pedagogerna ska vara lyhörda för barnens intressen och behov. Att 

så är fallet bekräftas vid vårt besök och vi upplever dessutom att pedagogerna är medforskande 

samtidigt som de på olika sätt utmanar barnen […] Vi upplever också att barnen bemöter varandra 

vänligt och respektfullt. Ett exempel är när ett äldre barn vill hjälpa ett yngre barn att hoppa från 

en låda genom att fråga: ”Vill du att jag ska hålla i en hand eller två?” (Granskningsrapport, liten 

verksamhet). 

Vikten av arbetet med värdegrunden påtalas i alla fyra intervjuer. I en av intervjuerna förklaras 

barnen och barngruppen vara det mest centrala i verksamheten – det arbete som inte får eftersättas 

även om det upplevs finnas mycket administrativt arbete, så som arbetsmiljö- och kvalitetsarbete, 

som också menas måste göras.  

Det här allt, som jag säger. Att vi har olika ansvar och att det är en liten förskola. Vi låter inte det 

påverka arbetet med barnen. Vi tar inte tid från barnen. Så hittills är barnen, barngruppen är vår 

största prioritering. Jag trivs med det arbete som jag genomför i barngruppen (Misha). 

Det kvalitetsarbete som diskuteras i alla intervjuer handlar om att anpassa verksamhetens innehåll 

till barnens intressen. En del i detta arbete är att reflektera tillsammans, i arbetslaget och med barnen. 

En pedagog reflekterar under intervjun kring det kommande arbetet med projektmodellen, och 

förklarar att de ska bestämma ett övergripande fokus som övrigt arbete ska kopplas till, och inser 

att ”vi arbetar nog redan så, lite grann” (Tintin).  Och en av de andra pedagogerna verkar hålla 

med: 
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Vi ska börja diskutera vilket fokus vi ska ha. Vi börjar samla in vad vi har för förutsättningar, för 

möjligheter utifrån barnen. Hittills har vi jobbat mycket med värdegrunden, det är stort sedan jag 

har börjat jobba här. […] Hela tiden har värdegrunden varit fokus på den här förskolan sedan jag 

började jobba här. Sättet vi har jobbat hittills liknar projektmodellen, men som vi har uppfattat det 

så har den mycket mer struktur än vi har haft hittills. Så det blir tydligare (Misha). 

Alla har ett ansvar 

I två av intervjuerna beskrivs den lilla verksamheten som sårbar i och med att den består av så få 

pedagoger, men med samma krav som ställs på verksamhetens genomförande. 

Största skillnaden [mellan en stor och en liten verksamhet] är arbetet, det administrativa arbetet. 

Eftersom, när det är en stor förskola, då är det många som jobbar. Då delas ansvaret på många 

personer. På en liten förskola är det samma administrativa arbete, samma utvecklingsgruppsarbete, 

men bara på fyra personer. Det tycker jag att kan vara svårt att hinna med (Misha). 

I ovanstående citat förstås Misha anse att arbetet i en liten verksamhet är stressigare än arbetet i en 

stor verksamhet. En av de andra pedagogerna verkar anse det motsatta, även om den till viss del 

verkar hålla med. 

Att arbeta [i liten verksamhet] upplever [Tintin] som mindre stressigt än [i den större 

verksamheten] där [hen] arbetade innan. Jag tolkar det som att [hen] tycker att det är skönt att ha 

färre personer att förhålla sig till och komma överens med, även om det också innebär att 

verksamheten blir mer sårbar. Är någon borta finns det inte lika många ”att bolla med”, att 

personer kan täcka upp för varandra där det behövs. (intervjureferat, Tintin) 

Enligt granskningsrapporten har ansvarsområden i liten verksamhet delats upp mellan pedagogerna, 

vilket förstås har gjorts för att ingen ska behöva bära hela verksamhetens administrativa arbete 

ensam, men också för att alla ska känna sig delaktiga. 

Dessutom finns det en lång lista över vad till exempel platsansvarig, schemaansvarig, miljöombud, 

kulturombud, brandombud, skyddsombud och ombud för SAM (Systematisk ArbetsMiljö) kommunal 

förväntas göra (Granskningsrapport, liten verksamhet). 

I en av intervjuerna förklaras att beskriven ansvarsfördelning mellan pedagoger ses som avgörande 



 

57 

 

för att arbetet ska vara genomförbart och hållbart i längden. 

Man behöver samarbetet och delningen av ansvarsuppgifter. Är det bara en som gör allt så blir det för mycket. 

Då orkar man inte. Så jag tror att det är viktigt att vi hjälps åt. Det är bra för oss (Jessie). 

I tre av intervjuerna menas alla pedagoger vara lika viktiga, oavsett vilken yrkesroll de har, just för 

att det är en sådan liten verksamhet – alla förstås behöva vara beredda att utföra alla typer av 

arbetsuppgifter och ställa upp för varandra där det behövs.  

Här har vi otroligt bra barnskötare. De är duktiga, de är engagerade. […] Skillnaden förskollärare, 

barnskötare, det är klart att det finns. Men jag ser inte så stor skillnad. För varje sak vi gör, gör vi tillsammans 

(Misha).  

när jag frågar om det är någon skillnad på att vara förskollärare eller barnskötare [i liten verksamhet] säger 

[Tintin] att [hen] inte upplever det så eftersom både barnskötare och förskollärare gör samma arbetsuppgifter 

(intervjureferat, Tintin).  

Nej, det är ingen skillnad mellan förskollärare och barnskötare. Förskollärare har ju högre utbildning, så de 

har ju lite mer ansvar. Men det är ingenting som jag märker av. Och det är aldrig något som nämns eller 

pratas om. Jag skulle… […] Jag har aldrig märkt av att det skulle vara någon skillnad. Alla är lika mycket 

värda och lika viktiga (Jessie). 

 I den fjärde intervjun kommer inte yrkesroller och ansvarsfördelning på tal överhuvudtaget.  

Kommunikation och relationer viktiga, hämmas av konflikt 

Bland pedagogerna tycks en allmän uppfattning om att man har en god kommunikation i arbetslaget, 

råda. Det kan tolkas som att god kommunikation är något som värderas högt i arbetslaget 

(Alvessson, 2009; Schein, 2010). Tre av fyra pedagoger uttrycker denna uppfattning, medan en 

uttrycker att det finns kommunikationssvårigheter däri, på grund av en existerande konflikt mellan 

denna och en av de andra pedagogerna.  

Vi är ju så få medarbetare här. Och det har varit, tidigare har det varit up-side-down och just nu 

känns det inte för min del så väldigt bra. På grund av att det har varit en konflikt mellan en 

medarbetare och mig. […] sen så har det väl blivit så att jag inte riktigt vågar ta upp något heller. 
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Jag lägger det bakom mig, liksom ’nej, jag gör inte det’. Det är inte det att jag tycker att alla ska 

köpa de idéer som jag kommer med, men om det handlar om något som vi måste göra, som till 

exempel något som vi fick nedslag på av skolinspektionen, och jag framlägger då mina tankar 

kring det, har gjort det vid flera tillfällen och där vi inte kan enas om någonting utan… Ja, personen 

säger att ’jag kör mitt race’. Ungefär så, kan det vara. (Lo) 

I ytterligare två intervjuer nämns denna konflikt, trots att intervjupersonen i det första citatet först 

hävdar att kommunikationen i arbetslaget är god. 

Jag tror att vi undviker konflikter för att vi pratar. Vi har bra kommunikation med varandra. Om 

det är någonting. Man måste ju kunna ta konstruktiv kritik. Det är ju både bra och dåligt med att 

vara ett litet arbetslag, att det kan… Man pratar, man är väldigt nära varandra. Så det kan ju hända 

att man hittar någonting, alltså hittar någonting som man reagerar på. Och då tror jag att det är 

viktigt att man tar det och pratar om det med varandra. För om man inte pratar, då tror jag att det 

kan bli någonting som kan blåsa upp och bli lite större. […] För det blev ju ett missförstånd här. 

Där det gick så långt att en gick hem för att [hen] kände sig missförstådd. Och vi försökte... Vi 

pratade med chefen för att hitta en lösning. De två sinsemellan. Sen fick vi besök av en 

arbetspsykolog som kom hit och skulle försöka hjälpa oss angående vad som var fel. Men då hade 

vi inte suttit i arbetslaget än och diskuterat. Så vi sa det när vi var där på mötet, att hade det inte 

varit bättre att… Hade det verkligen inte gått att lösa så är det ju bra att det kommer en 

arbetspsykolog för att hjälpa oss. Men det hade ju varit bra om vi hade fått försöka själva. Och 

sitta ner och diskutera. ’Vad är det som orsakar det här?’ Då var det ju ett missförstånd som hade 

skett. Och man fick lära sig, att ibland får man ju ta lite konstruktiv kritik. Det var en som hade 

tagit det hela på fel sätt, och då blev det bara ’poff’ av det hela. Men nu har vi löst det (Jessie). 

Orsaken till att tre av fyra intervjupersonerna framhåller att man har en god kommunikation i 

arbetslaget kan tolkas vara att den goda kommunikationen värderas högt (Alvessson, 2009; Schein, 

2010) i verksamheten. Den verkar vara så viktig att man kanske undviker att se att den inte är riktigt 

fullt så god som man skulle önska att den var. 

För att få arbetet att löpa på så smidigt som möjligt, tror [Tintin] att det är viktigt att man tycker 

lika i arbetslaget, och det upplever [hen] att man gör [i liten verksamhet]. I alla fall i det stora hela. 

Det händer att man tycker olika och Tintin upplever att det ibland har blivit lite grupperingar i 

arbetslaget där man tycker olika och det har blivit långa och heta diskussioner kring saker, trots 

att det bara är fyra som arbetar ihop. Jag förstår att detta har upplevts som lite jobbigt 
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(intervjureferat, Tintin). 

Genom tolkning av den fjärde intervjun kan det framträda även i den att kommunikationen inte sker 

helt problemfritt, även om intervjupersonen verkar vilja påskina det.  

Vi som jobbar nu har bra kommunikation. Sen kan jag säga, det är inte alltid i toppen, det är inte 

en perfekt kommunikation som vi har här. Men vi försöker. Det känns att vi kan prata med 

varandra och kommunicera och lösa problem. Om det är något vi är oense om, då vet vi att vi kan 

lösa det. Det känns bra! (Misha). 

Misha antyder att det finns vissa svårigheter vad gäller kommunikation: ”det är inte alltid toppen, 

det är inte en perfekt kommunikation” och bottnar tillbaka i att de i arbetslaget kan prata med 

varandra och lösa problem. Men hen återkommer till att det sker missförstånd i arbetslaget. 

När man jobbar på en liten förskola, det är otroligt sårbart. Vi är bara fyra personer, och vi behöver 

den där raka kommunikationen. Det känns inte som att det finns utrymme för missförstånd. Man 

måste genast ta upp det. Och vi försöker, men det är klart att ibland sker missförstånd (Misha). 

När jag frågar om vad det kan vara för missförstånd svarar Misha bara att det beror på, och 

att ”beroende på vad det är så går det bra att ta upp saker direkt” (Misha). Hen menar också att 

ledningen är bra på att stötta om det uppstår problem: ”ledningen stöttar och kommer med hjälp 

utifrån. Ibland blir man hemmablind för det som sker här” (Misha), om det så handlar om problem 

med föräldrar eller i arbetslaget/pedagoger emellan. 

Intervjuare: Hur löser Ni problem? 

Misha: […] Om det är i arbetslaget eller med personal på något sätt, då tycker jag inte det [att man tar kontakt 

med ledningen direkt]. Då tycker jag att det är viktigt att man kan prata. Då tycker jag att man ska försöka 

komma fram till en lösning. För det mesta kan det vara mycket missförstånd i början, mellan personerna. Och 

för det mesta brukar det lösa sig genom att man pratar. Men om det inte gör det, om det är något stort, då tar 

man kontakt med ledningen och söker hjälp. 

I det sista citatet talar Misha om problem i arbetslaget. Detta skulle kunna vara generellt sett, men 

eftersom att samtliga de andra tre intervjupersonerna talar om en konflikt som uppstått i detta 

arbetslag, gör jag tolkningen att även Misha har upplevt denna konflikt, men inte vill prata rakt ut 
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om den eftersom det skulle såra bilden av en förskola med god kommunikation och bra verksamhet 

där alla kommer överens. 

Förutsättningar för kreativa processer i liten verksamhet 

Förutsättningarna för kreativa processer i liten verksamhet verkar utifrån det empiriska materialet 

vara begränsade. 

Då pedagogerna i liten verksamhet har samarbetat med varandra under en så kort period görs 

tolkningen att någon klar organisationskultur (Alvessson, 2009; Schein, 2010) inte finns än. De 

värderingar som finns i verksamheten verkar snarare vara individuella än gemensamma, och normer 

för arbetet upplevs finnas men det verkar också som att pedagogerna inte är överens om vilka normer 

som är bra, vilka som är mindre bra och vilka som bör efterföljas och varför – vilka som verkligen 

ska gälla (Alvessson, 2009; Schein, 2010). Detta gör det svårt att analysera förutsättningar för 

kreativa processer utifrån rådande organisationskultur, eftersom denna är något spretig. 

Spretigheten uppfattas dock inte göra det omöjligt att identifiera organisationskulturella faktorer 

som inverkar på verksamhetens förutsättningar för kreativa processer. Ett försök till att synliggöra 

detta görs nedan. 

Tre av fyra pedagoger i liten verksamhet hävdar att kommunikationen pedagoger emellan är god 

och att man kan prata med varandra om allt sådant som är arbetsrelaterat, och att det också är det 

sätt som gör att man undviker att större konflikter uppstår. En av fyra anser att sådan kommunikation 

inte är möjlig på grund av att denna person upplever en pågående konflikt. Även de övriga tre 

pedagogerna uppfattas nämna denna konflikt men uppfattas inte påverkas nämnvärt av den. 

Klimatet i liten verksamhet kan tolkas vara i huvudsak öppet (Hansson, 1990; Schein, 2010), 

eftersom att majoriteten av pedagogerna där upplever det så. Detta talar för att förutsättningarna för 

kreativa processer borde vara goda. Men eftersom att en av fyra upplever att den inte kan delta i den 

gemensamma reflektionen på grund av att den känner sig avfärdad och hårt ifrågasatt då den bidrar 

med sina tankar och idéer, utan istället väljer att inte ta upp sådant som den har tänkt på att skulle 

kunna förändras, så går arbetslaget miste om en fjärdedel av sin reflektionskapacitet.. 



 

61 

 

Med stöd i intervjumaterialet kan även tolkningen göras att övriga pedagogers förutsättningar för 

kreativa processer påverkas av den konflikt som uppges finnas. En stark värdering (Alvessson, 

2009; Schein, 2010) som uppfattas finnas i liten verksamhet är att alla kan komma till tals och att 

alla kan ge uttryck för sin åsikt. En pedagog uppger sig dock uppleva att detta inte går – den menar 

sig inte kunna ge uttryck för sina åsikter utan att känna sig så hårt kritiserad och ifrågasatt, att den 

hellre väljer att låta bli att uttrycka sig helt. I och med att alla andra verkar anse att alla kan och får 

komma till tals finns risken att denna föreställning aldrig kommer att ifrågasättas, varför detta heller 

inte kommer att diskuteras och således inte kommer att förändras. Sammantaget verkar det som att 

det finns problem gällande den kreativa interaktionen (Harvey & Kou, 2013) och rörelsen mellan 

att nyttja existerande kunskap och att utforska ny sådan (Jaffer, 2013). Detta i sin tur, kan tolkas, 

kan försvåra de kreativa processerna. 

I liten verksamhet har inga tydliga subkulturer identifierats, eventuellt kan de par som arbetar med 

respektive åldersgrupp (småbarn och syskon – äldre barn i förskola) definieras som subkulturer. 

Men dessa har i denna studie inte visats påverka organisationskulturen på så vis att det berör 

förutsättningarna för kreativa processer i verksamheten. Gällande makrokulturer kan däremot 

uppfattas att en pedagog ger uttryck för att Läroplanen (Lpfö 98/10), vilken kan tolkas vara ett 

uttryck för samhälleliga värderingar – en makrokultur, skapar förutsättningar för reflektion. 

Pedagogens roll som pedagog, som fostrande och som bidragande del i barnens kunskapsutveckling, 

uppfattas också vara en värdering som kan kopplas till samhället som makrokultur, vilken bidrar 

med att skapa förutsättningar för kreativa processer i och med att det underlättar för egna kreativa 

processer genom att den kreativa interaktionen (Harvey & Kou, 2013) och rörelsen mellan nyttjande 

av existerande kunskap och utforskande av ny sådan (Jaffer, 2013), sker mellan individen och 

läroplanstexten. En tolkning som utifrån ovanstående skulle kunna göras, är att subkulturer inte 

bidrar till förutsättningar för kreativa processer i liten verksamhet, men däremot att makrokulturer 

gör det (Schein, 2010). 

Läroplanen (Lpfö 98/10) kan vidare sägas vara en form av centraliserad styrning (Galbraith & Kates, 

2008; Korsfeldt & Albin, 2014) av förskoleverksamheten, i och med att den är nationellt antagen av 

regeringen och gällande för nationens samtliga förskoleverksamheter. Övriga utgångspunkter för 
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reflektion i liten verksamhet är den värdegrund som pedagogerna själva har formulerat, utifrån 

kommunens vision Alla barn ska lyckas. Den kommunala visionen kan förklaras vara något mer 

lokal, decentraliserad, än den nationella läroplanen, men mer centraliserad än pedagogernas egna 

målformuleringar för verksamheten, den rådande värdegrunden, som är den mest decentraliserade 

formen av målformulering (Galbraith & Kates, 2008; Edlund, 2014; Korsfeldt & Albin, 2014).  

Pedagogerna uppfattas i huvudsak uppleva sig ha goda möjligheter till kreativa processer tack vare 

balansen mellan centralisering och decentralisering i liten verksamhet. Detta trots att en pedagog 

ger uttryck för att beslut fattas för långt från verksamheten, då denna även ger uttryck för att hen 

har möjlighet att reflektera utifrån de centralt formulerade mål som gäller för verksamheten. Övriga 

tre pedagoger uppfattas anse sig ha goda möjligheter till delaktighet, egenmakt (Çakar & Ertürk, 

2010) och frirum (Auernhammer & Hall, 2013) och även till kreativ interaktion (Harvey & Kou, 

2013) och nyttjande och utforskande  (Jaffer, 2013). Ur denna aspekt verkar liten verksamhet ha 

relativt goda förutsättningar för kreativa processer. 

Att en pedagog i liten verksamhet känner sig utsatt och i konflikt med en av de andra pedagogerna, 

samt ifrågasatt och avfärdad av denna, verkar påverka dennas förutsättningar för kreativa processer, 

negativt. Upplevelsen av konflikt kan förklaras skapa en känsla av vanmakt hos denna pedagog. 

Eftersom att den pedagog som känner av en konflikt uppger sig undvika att delta i gemensamma 

reflektioner kan även de andra i arbetslaget, och således verksamheten som helhet, gå miste om en 

resurs som kunde bidra till förbättrade förutsättningar för kreativa processer. Istället uppfattas dessa 

förutsättningar försämras på grund av den situation som verkar råda. 

En sammantagen tolkning som kan göras, är att det verkar finnas förutsättningar för kreativa 

processer i liten verksamhet, men att de dock fläckas av upplevelsen av konflikt och 

kommunikationssvårigheter i arbetslaget, vilket gör att förutsättningarna för kreativa processer i 

liten verksamhet ändå tolkas vara begränsade. 
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Mellanstor verksamhet 

I mellanstor verksamhet arbetar arton pedagoger. Förskolan öppnade höstterminen 2006 och de 

flesta pedagoger i mellanstor verksamhet har arbetat där längre än fem år. Förskolan är organiserad 

i sex avdelningar med tre pedagoger per avdelning, förutom på två av avdelningarna där det arbetar 

två respektive fyra pedagoger. De pedagoger som arbetar på samma avdelning utgör ett arbetslag 

och verksamhetenhar en egen, verksamhetsspecifik utvecklingsgrupp. 

Mål, samarbete och inflytande 

I mellanstor verksamhet, talas det om i alla fyra intervjuer, arbetar man i block. Detta innebär att de 

två avdelningar som lokalmässigt ligger närmast varandra, har ett nära samarbete med varandra. 

Pedagogerna i de två arbetslagen hjälps åt med varandras barn under delar av dagen, vilket tolkas 

som att de gör för att frigöra pedagoger som kan ägna sig åt reflektionsarbete, övrig planering, 

administrativt arbete eller dylikt.  

En vanlig dag börjar med att vi samarbetar med grannavdelningen, vi tar emot ute från halvåtta 

[…] Slutar jag halvfem så hjälper jag till på [grannavdelningen på eftermiddagen] om jag har tomt. 

Så det bygger ju på att vi har ett samarbete även på eftermiddagen. För närvarande. Sen ligger ju 

egen planeringstid inbakat, nu har vi det på morgontid, nu börjar jag i barngrupp vid halvtio (Alex) 

Tre av de fyra intervjuade pedagogerna i mellanstor verksamhet, berättar om att 

samarbetskonstellationerna pedagogerna emellan inte är konstanta, utan föränderliga: ”Det är inte 

alltid exakt samma personal som jobbar ihop, som gör lika och så. Utan det händer någonting hela 

tiden, det tycker jag att är spännande” (Kim). Enligt två av de intervjuade pedagogerna finns en 

grundtanke om att arbetslaget ska följa sin barngrupp, samma barngrupp, från det att barnen är ett 

år gamla till det att de är fem eller sex år och ska lämna förskolan för förskoleklass, i skolan: Vi 

flyttar ju runt., vi var på en avdelning förra terminen och är på en annan nu där det är mer anpassat 

för [vår åldersgrupp].” (Alex), förklarar en pedagog. En annan berättar att ”vi börjar ju med 

ettåringar och sen följer vi dem, [går vidare mellan avdelningarna], och nu är de ju lite större då” 

(Pim). 
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Trots grundtanken om att pedagogerna ska följa sin barngrupp under hela barngruppens tid på 

förskolan, tolkar jag det som att det nu och då händer att pedagoger i arbetslaget byts ut eller 

tillkommer. Arbetslagens utformning, förstår jag utifrån det samlade empiriska materialet, är 

flexibelt och det utgår och avgörs utifrån barnens behov.  

För att på bästa sätt anpassa resursfördelningen i verksamheten till barnens behov av utveckling 

och stöd uppger ledningen att förskolan anpassar arbetssätt och organisation av barngrupperna 

utifrån de barn som finns på avdelningarna för tillfället (granskningsrapport, mellanstor 

verksamhet). 

En pedagog berättar om behovet av utökad personalstyrka i arbetslaget då barngruppen blivit större, 

och om det tiillgodosedda behovet av att omfördela personal på grund av pedagogernas olika viljor 

och således, kan tolkas, problem att samarbeta. En annan pedagog reflekterar över det goda i att låta 

arbetslagen skifta för att undvika hemmablindhet till fördel för att låta nya tankar och idéer influera 

arbetet i arbetslaget. 

Det kommer ju in nytt folk också. Det kommer in nya tankar och idéer, förslag och tips. Jamen 

alltså, det är ju alltid bra. Sen kan man ju tycka, om det byts personal mycket, ofta, på ett ställe så 

kan man ju fundera om det står rätt till. Det ska nog bytas lite ibland, det ska röras om i grytan 

ibland lite, tror jag. Att är bra. Jag tror att det är bra. Sen tror jag att det är bra här också, vi är inte 

samma personalgrupp, personal avdelningsvis. Utan vi kastar ju om lite grann ibland så. […] 

ibland så har vi ju kastat runt i personalen och bytt kollegor. Och alla gånger så är det ju inte bra, 

men ofta så tror jag att det kan vara bra. Och för vissa tror jag att det kan vara extra bra att faktiskt 

byta. Man går, man blir liksom lite hemmablind (Pim). 

Barnens bästa i fokus 

Vidare förklaras det i två av intervjuerna att hela avdelningen, hela barngruppen och arbetslaget 

bestående av pedagoger, byter lokal varje år för att på bästa sätt kunna anpassa verksamheten till 

barnens ålder och mognad. Att arbetslaget och dess arbete får utvecklas i samklang med 

barngruppen, som blir äldre för varje år och således bjuder på nya utmaningar för pedagogerna, 

uppfattar jag som att de intervjuade pedagogerna anser vara stimulerande. Två av de intervjuade 

pedagogerna ger uttryck för att de upplever de nya utmaningar som detta arbetssätt innebär, som 
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roligt och utvecklande. 

Vi börjar ju med ettåringar och sen följer vi dem, och nu är de ju lite större då. […] Så vi har ju 

följt de här sedan de var ett år, inte riktigt alla då men. Det är väldigt roligt att få följa med dem, 

kan jag säga. Tycker jag då. (Pim). 

Att arbetslaget i grundtanken ska vara konstant leder, kan tolkas, till att pedagogerna lär känna 

varandra så väl att arbetet kan sägas flyta på utan större hinder. En pedagog förklarar att ”man jobbar 

ju in sig med varandra” (Pim), med vilket hen uppfattas mena att de i arbetslaget lär sig vilka 

kompetenser de enskilda individerna har, hur man i arbetslaget enligt normen bör förhålla sig till 

varandra, vilka rutiner man arbetar efter etc. – vilken kultur man utvecklar (Alvessson, 2009; Schein, 

2010). Denna pedagog tolkas vara nöjd med samarbetet i sitt arbetslag, vilket även övriga 

intervjuade pedagoger uppfattas vara. Detta bekräftas i granskningsrapporten som förtäljer att ”i 

enkätpåståendet ’mitt arbetslag fungerar väl’ instämmer 94 procent helt eller till stor del” 

(granskningsrapport, mellanstor verksamhet). 

Arbetet i mellanstor verksamhet förstås enligt det samlade empiriska materialet vara uppbyggt kring 

mål, utvärdering, uppföljning och utveckling av verksamheten – alltid med fokus på barnens bästa. 

I granskningsrapporten för mellanstor verksamhet förklarar granskarna: ”Under besöket kan vi 

konstatera att nyfikenhet och lust att lära präglar förskolans verksamhet” (granskningsrapport, 

mellanstor verksamhet), vilket kan tolkas vara följden av den tydliga och ständiga reflektionsprocess 

som samtliga intervjuade pedagoger, och även granskningsrapporten, hävdar att finns i mellanstor 

verksamhet.  

Vi ser olika former av dokumentation och utvärdering som regelbundet används för att följa 

barnens utveckling och lärande, både individuellt av pedagogen och tillsammans i arbetslaget. 

Pedagogerna reflekterar och utvärderar i reflektionsmodellen varje vecka (granskningsrapport, 

mellanstor verksamhet) 

Denna reflektionsprocess kan i sin tur uppfattas vara avhängig att det finns tydliga mål för 

verksamheten och att alla pedagoger är medvetna om dessa.  

[Det] händer nu och då att det uppstår heta diskussioner kring hur man gör eller tänker, och det 
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som kommer upp till ytan är de normer som finns hos en själv och andra. Det centrala i de 

diskussioner som uppstår är sällan sakfrågan, utan diskussioner om varför man till exempel gör 

eller tycker på ett visst sätt, och detta kopplas till verksamhetens mål. Detta är varför det är så 

viktigt för verksamheten som helhet, att alla i den har samma mål som de arbetar mot. Då kan det 

personliga tyckandet elimineras till fördel för det gemensamma kvalitetsarbetet (intervjureferat, 

Robin). 

”Det personliga tyckandet” som refereras till i citatet här ovan kan tolkas som att det uppfattas vara 

ett hinder för verksamhetens fortsatta utveckling. Utifrån intervjun med Robin uppfattas hen anse 

att ”personligt tyckande” är svårt att bemöta eftersom detta är just personliga åsikter eller känslor, 

och jag tolkar det som att hen upplever att kritisk granskning och ifrågasättande av personliga åsikter 

kan uppfattas som ett personligt påhopp. Med andra ord kan sägas att det professionella i arbetet 

uppfattas menas riskeras om för mycket personligt tyckande får ta plats i verksamheten, framom 

evidens och beprövad erfarenhet.  

Intervjuare: tolkar jag Dig rätt, Du tycker att en uppstrukturering av förskolan är 

Robin: är bara positiv. Det har blivit tydligare, tyckandet och tänkandet får ingen plats och då, det 

blir möjligt att kvalitetssäkra. 

Arbete med mål på flera nivåer 

Enligt granskningsrapporten hävdar pedagogerna i mellanstor verksamhet att det i verksamheten 

finns gemensamma och tydliga mål, vilka man arbetar enligt. 

I personalenkäten instämmer 100 procent helt i påståendet ”i vår förskola har vi gemensamma mål 

som är tydliga”, 100 procent instämmer att man kontinuerligt utvärderar den pedagogiska 

verksamheten (granskningsrapport, mellanstor verksamhet) 

Framförallt en av de intervjuade pedagogerna lyfter det positiva i att man har en samsyn kring mål 

och förhållningssätt i verksamheten och att alla varit delaktiga i formulerandet av dessa. 

Till exempel lyfter [Robin] att alla pedagoger deltagit i att reflektera tillsammans och i att 

formulera ett gemensamt förhållningssätt (Den pedagogiska grundsynen) som ska råda bland alla 

i verksamheten […] Detta har man gjort för att säkerställa att alla verkligen kan stå för den, vilket 
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gör att det blir lättare än tidigare att till exempel fråga varandra hur man tänker och varför man 

gör på ett visst sätt [i verksamheten], och koppla diskussionen till dessa formuleringar 

(intervjureferat, Robin). 

Den delaktighet och allas möjlighet till inflytande som i det samlade empiriska materialet hävdas 

att finns i mellanstor verksamhet menas bygga på den organisation som finns kring mål: reflektion, 

utvärdering och utveckling. I alla intervjuer och i granskningsrapporten nämns den 

utvecklingsgrupp som finns på förskolan, med en representant från varje arbetslag, som central för 

att få detta arbete att fungera så bra som det uppfattas fungera. 

I utvecklingsgruppen menas pedagogiska frågor från olika håll lyftas. Exempelvis kan det vara 

sådant som man har beslutat om att införa i verksamheten från ledningsgruppen, sådant som man 

har diskuterat i arbetslagen och vill sprida ut i verksamheten som helhet, sådant som 

Skolinspektionen eller Qualis har påpekat att behöver förbättras och även förslag eller klagomål 

från föräldrar eller barn kan lyftas för att nå beslut om hur man i verksamheten ska hantera dessa.  

I utvecklingsgruppen driver vi frågor på förskolan som är knutna till verksamheten. Vi arbetar ju 

mycket med de här tre utvecklingsområdena: pedagogisk dokumentation, synvändan och 

lärmiljöer. Till exempel. Nu, just nu är vi inne på och driver lite normkritik och genus-frågor. För 

kommunen fick ett nedslag från Skolinspektionen, angående arbetet med genus och 

interkulturalitet. Hur vi jobbar kring barn med annat modersmål (Alex). 

Förskolans utvecklingsgrupp kan tolkas fungera som spindeln i nätet i verksamheten, både 

horisontellt mellan avdelningarna, men också i en vertikal riktning mellan ledningsgrupp och 

förskola. Som det förstås finns utvecklingsgruppen till för att sprida information, kunskap och 

erfarenheter mellan avdelningarna, men också från ledningsgruppen ut till avdelningarna. Denna 

informationsväg uppfattas också kunna fungera andra vägen, från avdelningarna och uppåt i 

organisationen, till ledningsteam eller enhetens utvecklingsgrupp, vilken består av en representant 

från varje utvecklingsgrupp på verksamhetsnivå i kommundelen.  

Enhetens utvecklingsgrupp och förskolans utvecklingsgrupp har en central roll för att arbetet med 

utvecklingsfrågor ska nå ut i alla led. I förskolans utvecklingsgrupp lyfts frågor mellan arbetslag 

som sedan vid behov kan föras vidare till enhetens utvecklingsgrupp […] 
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För att sprida information, kunskaper m.m. finns ett väl utvecklat system av möten och 

informationsflöden. I personalenkäten instämmer 76 procent helt eller till stor del, i att förskolan 

har metoder för att sprida information, kunskaper och erfarenheter, 24 procent instämmer endast 

till viss del (granskningsrapport, mellanstor verksamhet). 

Det som diskuteras i utvecklingsgruppen menas spridas ut till hela verksamheten genom att varje 

arbetslag har en representant däri, vilken tar med sig information mellan arbetslaget och 

utvecklingsgruppen via arbetslagets egen reflektionstid som de har en gång i veckan. 

På förskolan finns en pedagogisk utvecklingsgrupp bestående av en utvecklingsansvarig från var 

och en av de sex avdelningarna varav en är utvecklingsgruppsledare. Denna grupp träffar 

regelbundet den pedagogiska utvecklaren (granskningsrapport, mellanstor verksamhet) 

I alla intervjuer och i granskningsrapporten lyfts att utöver möjligheter till reflektion i 

utvecklingsgruppen och på arbetslagets reflektionstid, finns ytterligare reflektionsmöjligheter på 

bland annat gemensamt APT (arbetsplatsträff) en gång i månaden där alla pedagoger och förskolans 

biträdande förskolechef deltar. 

Detta arbetssätt [med projektmodellen] är en levande process där alla får göra sin röst hörd, tack 

vare att det finns en tydlig organisation kring hur arbetet fortlöper, vad som fungerar och inte o.s.v. 

Detta lyfts till diskussion bland annat på arbetslagsreflektioner, APT [arbetsplatsträffar] och i 

utvecklingsgruppen (intervjureferat, Robin) 

Att alla har plats att göra sin röst hörd, bekräftas i Qualis granskning av verksamheten. 

I påståendet ”jag känner mig delaktig i förskolans systematiska kvalitetsarbete” instämmer 100 

procent av personalen För att förskolan ska nå detta kriterium krävs att alla är och upplever att de 

är delaktiga i det systematiska kvalitetsarbetet (granskningsrapport, mellanstor verksamhet) 

En avgörande del i pedagogernas känsla av delaktighet i verksamhetens utformning, uppfattas enligt 

det samlade empiriska materialet vara att det är de som fattar beslut om verksamheten. Även om 

beslut om nya arbetsmetoder eller liknande fattas i förskolans ledningsgrupp menar tre av de 

intervjuade pedagogerna att det finns en ömsesidig respekt mellan ledning och medarbetare, vilket 

uppfattas märkas på de krav som ställs från ledningen och på hur pedagogerna tar sig an nya beslut 
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och anpassar dem så att de passar in i verksamheten. 

Då det finns en ledningsgrupp som tar fram gemensamma mål så måste alla anpassa sig till dem 

förr eller senare, tycker [Robin], eftersom det är ett fattat beslut. Det finns dock en respekt från 

båda håll, ledningen respekterar att vissa verksamheter måste ha lite extra tid på sig för att vänja 

sig vid tanken innan de hoppar på tåget – men måste göra det förr eller senare, och medarbetarna 

respekterar att det finns beslut som de måste leva upp till – men de får möjlighet att utforma 

innehållet i verksamheten på sitt sätt så länge de strävar mot det gemensamma målet 

(intervjureferat, Robin). 

Detta bekräftas i en av de andra intervjuerna där pedagogen diskuterar att man i verksamheten har 

vissa dokument, exempelvis den pedagogiska grundsynen som nämns här ovan. 

Kim: De är ju inte dokument bara för att de är dokument. Det är ju sådant som vi har suttit på 

APT [arbetsplatsträff] och diskuterat och reflekterat kring de här för att ta fram dem. Och vi sitter 

ju också i arbetslaget och reflekterar och funderar och tänker. Och ser till att vi pratar om allting, 

alltså. 

Intervjuare: Ni har varit med och tagit fram dessa dokument, det är inget som kommer uppifrån? 

Kim: Ja, det är vi som har pratat fram dem. 

Möjlighet till eget bidrag 

I tre av intervjuerna berättar de intervjuade pedagogerna om sin möjlighet att bidra till 

verksamhetens utveckling eller kvalitet, utifrån sina personliga intressen eller särskilda kompetenser 

inom något område.  

Jag tycker att det är viktigt att man, jag tycker att det är skönt att vi är olika, alltså. Att inte alla 

tycker att samma sak är kul, att alla är som lika och ingen tycker att det är roligt att… Jamen som 

[kollega Y], hon är väl den som är bäst på matte och barn. Då kan hon hålla på med det, förstår 

Du? Alla behöver inte hålla på med allting, för då blir det. Då tror inte jag, jag tror inte att någon 

tycker att allt är roligt. Det är alltid något som ligger en varmast om hjärtat. Allt ska täckas upp 

(Kim). 

De intervjuade pedagogerna uppfattas som att de anser att pedagogernas olikheter och särdrag är 
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något positivt i verksamheten, eftersom de då kan bidra med olika saker till den. 

För det där har vi pratat väldigt mycket om, hur vi jobbar ihop och hur vi fungerar. Att vi faktiskt 

är olika men att man får vara olika, och att det är väldigt bra att man är olika, så att man tar lite 

olika roller. Och det är, det är som att det löser sig efter ett tag. Man känner, vi behöver inte ha 

någon lista på vem som gör vad. Vi vet, vad som behöver göras och när det behöver göras (Pim). 

Fokus på relationer och att komma överens 

Att mellanstor verksamhet anses vara en diskuterande förskola där det råder ett varmt, respektfullt 

och öppet klimat, nämns i alla intervjuer. Pedagogerna beskrivs som varma, empatiska, med en 

välvilja mot varandra och att man kan skratta och skämta med varandra. Även i 

granskningsrapporten framhålls att klimatet är varmt och trivseln hög. 

Stort engagemang präglar förskolan. […] Det märks tydligt att personalen trivs och 

personalomsättningen är låg. […] I personalenkäten ser vi att 100 procent av personalen 

instämmer helt eller till stor del att förhållandet inom personalgruppen samt mellan personal och 

barn kännetecknas av förtroende och ömsesidig respekt (granskningsrapport, mellanstor 

verksamhet). 

En av pedagogerna beskriver mellanstor verksamhet som en verksamhet med öppet och varmt 

klimat. 

Jag tror aldrig att jag har jobbat på någon förskola med så mycket bra kollegor någon gång. Det 

känner man på hela stämningen här. Man är öppen och, plötsligt när man kommer i korridoren så 

kan man få en kram, man skojar med varandra och så. Folk säger fina saker till varandra, berömmer 

varandra. På en så stor förskola med så många, jag har jobbat på flera stora förskolor, jag har aldrig 

tidigare jobbat på en så stor förskola där det är så här bra stämning (Kim) 

Kritisk granskning av verksamheten 

Arbetet med projektmodellen, den reflektionsprocess som beskrivits tidigare, menas enligt samtliga 

intervjuade pedagoger kräva att man hela tiden kritiskt granskar den verksamhet som bedrivs. Detta 

kan i sin tur kräva att man ifrågasätter sina kollegors arbete, menas det, och detta uppfattas av de 
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intervjuade pedagogerna vara olika svårt. De båda förskollärarna som har intervjuats uppfattas mena 

att det känns olustigt att ifrågasätta en kollegas arbete,  

Alex: Jag vet inte. Det är lite känsligt också, man vill inte säga något. Egentligen skulle jag bara 

ifrågasätta ’varför har Ni gjort så här?’, men man är väl för feg… 

Intervjuare: Det är jobbigt att kritisera, eller kritiskt granska, en kollega? 

Alex: Ja, det är ju det. Men samtidigt så är det ju väldigt bra där med vår pedagogiska utvecklare. 

När hon hade gått runt och fotat och dragit upp allt på väggen och pratade om vad hon såg. Då ser 

man ju att ’det var kanske inte så bra att Ni gjorde så där’.  

Båda intervjuade barnskötare menar dock att detta att kritiskt granska sina kollegors arbete inte 

innebär några större problem eller svårigheter.  

Vi pratar om det direkt, då hinner det inte bli, om man pratar om det direkt, då behöver det ju inte 

bli någon konflikt. Och sen, om det är någonting som man tycker lite annorlunda om, då kan man 

ju säga ’jag tycker så här, men jag hör att Ni tre inte tycker så. Då ger jag upp’ (Kim). 

Trots olustigheten i att kritiskt granska en kollegas arbete menar de två förskollärarna att detta 

underlättas tack vare de gemensamma mål och förhållningssätt som man har arbetat fram i 

mellanstor verksamhet. En av dem, vilket har nämnts tidigare i fallbeskrivningen, menar att de 

gemensamma strävandena som finns gör att ”personligt tyckande” (Robin), personliga åsikter, 

elimineras till fördel för mer objektiva och gemensamma antaganden. Gemensamma antaganden 

menas, i två av intervjuerna, underlätta för pedagogerna att ställa reflekterande frågor till varandra 

genom att hänvisa till de gemensamma överenskommelserna angående normer och förhållningssätt 

som ska råda i verksamheten. 

Pim: Samarbetet i huset har blivit mycket bättre. Det var väl inte så bra ett tag, faktiskt. Nej, det 

var nog, vi hade nog olika. Vi hade nog väldigt olika barnsyn alla i huset. Det spretade lite åt alla 

håll så då. Men nej, det har nog blivit mycket bättre faktiskt, tycker jag.  

Intervjuare: Vad är det som har gjort att det har blivit bättre? 

Pim: Mycket diskussioner. Lite omkonstellationer… 

De reflekterande frågor som projektmodellen menas bidra med kan tolkas skapa underlag för kreativ 
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interaktion (Harvey & Kou, 2013) och för nyttjande och utforskande av kunskap (Jaffer, 2013), Och 

detta uppfattas bidra till att likrikta pedagogernas uppfattningar om hur verksamheten ska 

genomföras. I en av intervjuerna nämns dock att ”man har ju vissa hållpunkter så, men sen så 

spretar det ju lite ändå” (Kim). Utifrån detta citat kan tolkningen göras att det finns en samsyn men 

att den inte täcker alla områden i verksamheten än, vilket även bekräftas av en annan av de 

intervjuade pedagogerna.  

Vi diskuterar väldigt mycket. […] Nu efter de här medarbetardagarna. Vi hade ju en föreläsare, 

Tomas Kroksmark, professor i Jönköping. Han var där och pratade, och han är ju lite, som jag 

uppfattar honom, lite mer lära ut. Inte så mycket för att ta in barnens intressen, utan mer lära ut. 

Så det blev ju livliga diskussioner här, vi hade ju studiedag dagen därefter då vi satt här på 

förskolan. Och då blev det ju mycket diskussioner, vissa tyckte att han var bra, andra tyckte 

att ’jaa, han var ju bra men han hade lite knepig barnsyn, syn på lärande’ (Alex). 

Detta sista citat kan tolkas som att projektmodellens mallar har bidragit till att underlätta kreativ 

interaktion (Harvey & Kou, 2013) och nyttjande och utforskande av kunskap (Jaffer, 2013), samt 

att forskning verkar möjlig att distansera sig till och diskutera utifrån annan evidens och beprövad 

erfarenhet. 

Olika uppfattningar om roller och uppdrag 

Även om det enligt både granskningsrapport och i alla intervjuer talas om att pedagogerna i 

mellanstor verksamhet har gemensamma antaganden att utgå ifrån i verksamheten, och trots att alla 

intervjuade pedagoger talar om ett stort engagemang hos de allra flesta som arbetar i mellanstor 

verksamhet, så kan det utifrån samtliga intervjuer också göras tolkningar om att uppfattningarna om 

verksamhetens och pedagogernas roller och uppdrag, kan se ganska olika ut bland verksamhetens 

pedagoger.  

Kim: Sen finns det ju de som går till jobbet bara för att få pengar.  

Intervjuare: Finns de sådana här, tror Du? 

Kim: Ja, det är möjligt. Någon enstaka kanske.  

Intervjuare: Hur märks det? 
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Kim: Det märker man genom till exempel klagomål från föräldrar. 

En pedagog talar om bakåtsträveri vad gäller att anamma nya arbetsmetoder och förhållningssätt, 

Kommunen har ju valt att vi ska arbeta med det här arbetssättet. De som jag kallar för 

bakåtsträvare, som vill ha det som det var förr, för dem kan det vara ganska jobbigt. För det här 

sätter ju verkligen press på att man jobbar. Man kan ju liksom inte gå till lekparken tre dagar i 

veckan och inte dokumentera några processer. För mig personligen var det en lättnad när vi skulle 

börja jobba på det här sättet, när det dök upp (Alex). 

I ytterligare en tredje intervju lyfts ”personligt tyckande och tänkande” (Robin) som ett hinder för 

verksamhetens möjlighet till utveckling. Dock menas i denna intervju också att arbetet enligt 

projektmodellen gör att personligt tyckande och tänkande inte får någon plats i verksamheten, men 

också att verksamheten visar stor respekt för människors olikheter. 

finns en respekt för människors olikheter och olika vilja och förmåga att delta i diskussioner, men 

ändå ett krav på att sträva mot det gemensamma målet: alla är vuxna och arbetar i den här 

organisationen med de mål som finns för den, det innebär att man måste vara mer eller mindre 

delaktig i detta arbete, men det kan självklart göras på olika sätt. Vissa pratar mycket, är drivande, 

kommer på idéer och gör sin röst hörd genom att prata och berätta om sina idéer, medan andra är 

mer tillbakadragna och reflekterande. Men till exempel på utvecklingsdagar har man lagt upp det 

så att alla måste ha en punkt med sig som de funderar extra kring och tar med sig reflektioner kring 

tillbaka till verksamheten. På det sättet kan även de som pratar mindre än andra, vara delaktiga 

och bidra till utvecklingen av verksamheten (intervjureferat, Robin).  

Ovanstående kan, med stöd i de två tidigare citaten, tolkas som att det uppfattas finnas personer i 

verksamheten som inte riktigt är med på de förändringar som sker i förskolan inom kommunen vid 

tillfället för denna studie. Och detta anser en av de intervjuade pedagogerna att ledningen bör ta tag 

i, och kräva att alla gör det de är ålagda att genomföra. 

Också kravet från dem, tycker jag att är viktigt. Och det kan jag känna, att kanske är lite för snällt 

ibland. Men det är kanske för att jag tycker att det borde gå fortare ibland. Det kan ju finnas någon 

tanke i det också, att det inte ska gå så fort. Men jag kan känna att de har lite för lite blåslampa. 

Så tycker jag att man kan vara, det är svårt, det finns ju de som gör passivt motstånd. Dem borde 
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man kanske ta ett samtal med, tänker jag. Och det kanske det görs, även om jag inte vet om det. 

Jag har ju inte insyn i allt. Men det märks inte, det händer ingenting. Och det kan jag tycka att är 

lite tråkigt (Alex). 

Enligt granskningsrapporten finns dock arbetsbeskrivningar och målkort för alla anställda i 

mellanstor verksamhet, som uppges användas i samband med till exempel medarbetar- och 

lönesamtal. Detta tolkas vara ett sätt att följa upp att alla följer och genomför fattade beslut. 

Förskolans personal har tydliga uppdrag och arbetsbeskrivningar. Målkort används med krav i 

befattning för medarbetare. I målkortet beskrivs del av visionen för [kommunen], målet som 

vaskats ur detta, den så kallade affärsidén, befattningskrav, självskattning och personlig 

utvecklingsplan utgående från målen. Detta följs upp i medarbetarsamtal och lönesamtal. […] 

Målkort och medarbetarsamtal används för att definiera utvecklingsbehovet och för att ta fram en 

individuell utvecklingsplan för den enskilda medarbetaren. Detta följs kontinuerligt upp. Den 

årliga kvalitetsrapporten visar på behovet av enhetens kompetensutveckling (granskningsrapport, 

mellanstor verksamhet). 

Något som beskrivs i två av intervjuerna, och nämns i en tredje, är att det uppfattas finnas en 

traditionell syn på förskolan och dess verksamhet, samt en modern syn på detsamma. 

Intervjupersonernas önskan tolkas vara att det moderna skulle få ta större plats, att till 

exempel ”bakåtsträveri”(Alex) och ”personligt tyckande och tänkande” (Robin)  istället skulle ge 

plats för nytänkande, en evidensbaserad verksamhet där man utgår från beprövad erfarenhet. 

Man kan inte vara, ha det här tunnelseendet, jamen ’så här har vi alltid gjort’ och ’varför ska vi 

ändra på det här?’ Man måste kunna förändra saker. Prova, i alla fall. Det tycker jag att vi i hela 

huset har blivit bättre på, under de år som jag har jobbat här (Pim). 

Och samtidigt som det uppfattas finnas en frustration över att alla pedagoger inte verkar vara med 

på banan vad gäller det moderna sättet att organisera förskoleverksamheten, verkar det också finnas 

en viss förståelse för att det i praktiken kan vara svårt att förändra de arbetssätt som man har använt 

länge. 

Men jag tror att det handlar om någon form av rädsla. Att man är otrygg, att man kanske inte 

hänger med, att man inte förstår idén. Sen kan det säkert vara också, om man har jobbat i många, 
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många, många år, då kanske man känner att ’Vaddå? Har jag gjort fel i alla år?’ Man kanske 

känner sig lite kränkt till och med. Så jag tror att det är viktigt hur man presenterar förändringar 

och förändringsarbete, att ’det vi gjorde då, det var rätt då, men nu är det dags att utvecklas. Ingen 

har någonsin gjort något fel.’ Det tror jag att är viktigt (Alex). 

Arbetsuppgifter och arbetstid 

Ytterligare en aspekt som kan tolkas handla om uppfattningen om sin roll och sitt uppdrag som 

pedagog i förskolan, lyfts av alla fyra pedagoger, och handlar på olika sätt om arbetstid och 

arbetsuppgifter. Alla intervjuade pedagoger menar att det är viktigt att passa på och göra sådant som 

måste göras så fort man får lite tid över, till exempel då barnen har vila:  

Vi har ju reflektion då, en gång i veckan, i en timme och en kvart. Där hinner vi diskutera. Och 

när barnen sover. Det är ju då man hinner. Då pratar vi om allt […] Det är knappt, man hinner 

knappt inte fråga hur man mår. Utan det blir andra diskussioner om sådant som uppstår här. ’Hur 

kan vi lösa den här situationen? Hur ska vi göra här? Tänka här?’ Varenda liten minut använder 

vi, professionellt (Kim). 

I motsats till ovanstående inställning, som jag uppfattar att handlar om att ta vara på all tid som finns 

och att använda den effektivt, uppger två av de intervjuade pedagogerna vad jag uppfattar som att 

det finns en åsikt bland vissa pedagoger i mellanstor verksamhet, gällande att det fattas eller är för 

ont om tid för planering av och reflektion kring verksamheten. En pedagog lyfter utförandet av 

småsysslor i verksamheten, som egentligen inte ingår i pedagogens uppdrag och som i sig inte tar 

så mycket tid i anspråk, men som alla tillsammans tar upp ganska mycket tid, vilken annars menas 

hade kunnat användas för utveckling av verksamheten.  

jag läste senast här om dagen, förskollärarens uppdrag. Det här med att ’man ska inte ägna sig åt 

matlagning’ jag blev lite full i skratt ’matlagning, städning, vikarieanskaffning’, det är ju något 

som vi måste göra själva allihop. Ja, det finns ingen som gör det åt oss. […] Jag menar sådant gör 

ju, vi måste ju göra sådant. Och städning, jag menar vi har ju inte i uppdrag att städa någonting, 

men samtidigt säger de att vi måste ju se över, det är ventilationsrör och det får inte vara dammigt 

och vi ska kolla temperaturen i kylen varje… Nu är det ju småsaker, men om man ser det 

egentligen så, jamen nu gör ju vi det. […] Men ska man lägga ihop alla de här sakerna så tar ju 

allting tid. Bara att läsa alla mail, det tar ju [tid]. Jag sitter ofta hemma på kvällen och läser alla 
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mail. Och jag kan sitta bra länge och läsa och gå igenom. Och ibland är man ju för trött och har 

annat att göra också. (Pim) 

Jag uppfattar att Pim talar med viss förankring i egna åsikter och egen frustration, men framförallt 

uppfattas detta vara ett utlägg för någonting som har diskuterats bland flera kollegor i verksamheten 

där vissa anser att det är okej att utföra dessa sidosysslor och andra anser det vara förkastligt. Som 

Pim nämner läser hen ofta mail hemma på kvällstid, vilket hen uppfattas göra för att hålla sig 

uppdaterad på vad som händer i verksamheten.  

Vissa pedagoger verkar anse att alla arbetsuppgifter ska göras på arbetstid medan andra verkar anse 

att vissa arbetsuppgifter kan göras på ens fritid. Ett exempel på något som menas vara omtvistat, 

som lyfts i två av intervjuerna, är kompetensutveckling: 

Det hör man ju ofta, ’får vi tid för det?’. Jag tänker ju då, att ’Vaddå? Det är väl jätteintressant 

att få läsa en bok?’ Det är ju min kompetensutveckling, och det får man faktiskt också ta ansvar 

för. (Alex) 

Olika uppdrag 

I alla fyra intervjuer kan uppfattas att det finns en skillnad mellan barnskötare och förskollärare i 

mellanstor verksamhet. De intervjuade pedagogerna refererar till förskollärarens pedagogiska 

uppdrag, vilket den har enligt lag (Skollagen, SFS 2010:800), och att den således också har i uppdrag 

att se till att verksamheten genomförs med pedagogisk kvalitet. De två förskollärarna som har 

intervjuats sitter båda med i förskolans utvecklingsgrupp och bägge berättar att de känner att de tack 

vare detta deltagande får ett visst försprång gentemot andra i verksamheten.  

I tre av intervjuerna diskuteras också skillnaden i teoretisk kunskap mellan de två yrkesgrupperna.  

Man kan ju se att det här, den teoretiska delen saknas. Men sen finns det ju väldigt olika, det finns 

ju barnskötare som är väldigt intresserade och tar till sig teorier och så, absolut. Och sen finns det 

ju kanske de som tycker att det räcker att gå till jobbet och vara med barnen, bara (Alex). 

En av pedagogerna lyfter också vikten av kompetens utifrån erfarenhet och intresse, vilket både 
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förskollärare och barnskötare kan ha och kan bidra med i arbetet och utvecklingen av verksamheten. 

Man ser att alla yrkeskategorier kan lära av varandra. Och det är också kul. Jag kan lära ut en 

massa utifrån mina erfarenheter, som andra kanske inte kan så bra. Och de lär mig saker (Kim). 

Med stöd i det samlade empiriska materialet så förstås skillnaden mellan förskollärare och 

barnskötares teoretiska kunskaper inte innebära någon större skillnad i det praktiska arbetet. Alla 

menas ha i uppdrag att delta i reflektion och utveckling av verksamheten och se till att barnen får en 

trygg och lärorik tid på förskolan. 

Det är klart att det är skillnader, så är det ju, men det är inget som jag tycker att är konstigt. Jag 

har en annan utbildning, kanske enklare, kortare, mer med omsorgsinriktad, på ett helt annat sätt. 

Det var ju längesen. Sen har jag ju erfarenhet, jag har ju jobbat i många år och har vuxna barn 

själv. Men det är ingenting som jag, ingenting konstigt på något sätt. Jamen om jag råkar byta tio 

blöjor och någon annan byter fem, det bryr inte jag mig om. Det ska göras bara, man gör. Det som 

behöver göras, det gör man. (Pim). 

Förutsättningar för kreativa processer i mellanstor verksamhet 

Förutsättningarna för kreativa processer i mellanstor verksamhet verkar utifrån det empiriska 

materialet vara relativt goda.  

Med målformuleringar som kommer både från ledningsgruppen/kommunen som centrala aktörer 

och tillåts att bearbetas av pedagogerna själva på en decentraliserad nivå, verkar makt- och 

ansvarsbalansen mellan centralisering och decentralisering skapa delaktighet och således goda 

förutsättningar för kreativa processer i mellanstor verksamhet (Galbraith & Kates, 2008; Korsfeldt 

& Albin, 2014). Tolkningen kan göras att pedagogerna i mellanstor verksamhet upplever egenmakt 

(Çakar & Ertürk, 2010) och frirum (Auernhammer & Hall, 2013), och utifrån det kan delta i kreativa 

processer.  

I det empiriska materialet finns stöd för att förskollärare och barnskötare utgör två subkulturer 

(Schein, 2010). Förskollärarna menas ha större teoretisk kompetens, och således ansvar för det 

teoretiska underlaget för den pedagogiska verksamheten (Skollagen, SFS 2010:800), medan 
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barnskötarna uppfattas ha sin huvudsakliga kompetens i omsorgen för barnen.  Dessa två subkulturer 

uppfattas komplettera varandra i mellanstor verksamhet, där den gemensamma verksamheten verkar 

vara viktigare, och i fokus, än den egna subkulturens särintressen. Detta kan tolkas försvaga 

förutsättningarna för kreativa processer, eftersom de två subkulturerna riskerar att hålla med 

varandra för mycket istället för att bidra med olika perspektiv i diskussioner, vilket i sin tur skulle 

kunna leda till att den kreativa interaktionen (Harvey & Kou, 2013) och nyttjande och utforskande 

av ny kunskap (Jaffer, 2013) skadas. Enligt det empiriska materialet verkar dock inte detta vara 

fallet i mellanstor verksamhet där projektmodellens reflektionsmallar har använts som underlag för 

diskussioner, vilket verkar ha bidragit till att skapa ett allt mer reflekterande och öppet klimat 

(Hansson, 1990; Schein, 2010), vilket kan tolkas leda till förbättrade förutsättningar för kreativa 

processer. 

Ytterligare en subkultur som har identifierats i mellanstor verksamhet är utvecklingsgruppen, där 

utvecklingsfrågor anses vara det viktigaste för att definiera en god verksamhet. Till viss del verkar 

denna subkultur påverka inställningen till den övriga verksamheten, hos de förskollärare som är del 

av denna - att det går för långsamt; till exempel att alla inte är med på banan angående 

projektmodellen och pedagogisk dokumentation och -reflektion än. Detta verkar skapa en viss 

frustration hos förskollärarna i utvecklingsgruppen, men denna frustration uppfattas snarare trigga 

än förhala de kreativa processerna då dessa personer uppfattas värdera (Alvessson, 2009; Schein, 

2010) sitt uppdrag att utveckla verksamheten, som väldigt starkt – varför de förstås fortsätta att 

diskutera utvecklingsfrågor för att få med sig samtliga pedagoger i mellanstor verksamhet, på banan. 

Även om det för de enskilda pedagogerna känns enformigt att behöva diskutera samma fråga om 

och om igen, eftersom de verkar uppleva att andra i verksamheten inte förstår vikten av utveckling 

på alla de områden de föreslår, så gör jag tolkningen att de olika åsikter som finns i verksamheten 

bidrar till att skapa positiva förutsättningar för kreativa processer, eftersom att olika infallsvinklar 

tillåts att bidra till att belysa ett ämne ur flera aspekter, vilket enligt både Harvey och Kou (2013), 

Jaffer (2013) och Kay (2012) menas gynna de kreativa processerna. 

I det empiriska materialet kan vi se att alla – 100 %, enligt en enkät gjord i samband med Qualis 

granskning av verksamheten – anser att man i mellanstor verksamhet har gemensamma och tydliga 
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mål i verksamheten. Detta nämns också i intervjustudien. Men i det empiriska materialet finns också 

stöd för att alla mål inte är hundraprocentigt gemensamma och tydliga. ”Det spretar ju lite ändå” 

(Kim), säger en av intervjupersonerna. Min uppfattning av detta är att en värdering (Alvessson, 

2009; Schein, 2010) som råder i mellanstor verksamhet: att alla är, eller ska vara, överens om de 

mål man arbetar mot. Men eftersom så inte verkar vara fallet ser jag här ett hinder för de kreativa 

processerna, till exempel den kreativa interaktion som Harvey och Kou (2013) presenterar. Om inte 

alla är överens om vilka mål man arbetar mot lär det vara svårt att återknyta till dessa för att komma 

vidare i diskussionerna. Risken, tänker jag, blir att man då fastnar i vad man arbetar mot istället för 

hur man kan göra för att nå dit. Nu skall här dock inte dras på för stora växlar. I mellanstor 

verksamhet verkar man vara överens om målen i stora drag, men jag menar ändå på att det finns en 

risk i det att man tror att man är mer överens om målen än man i själva verket är. Och detta skulle 

kunna skapa hinder för de kreativa processerna i verksamheten. 

Ytterligare en värdering (Alvessson, 2009; Schein, 2010) som kan skönjas i det empiriska materialet 

är att man i mellanstor verksamhet är mån om relationerna pedagoger emellan. Framförallt 

förskollärarna verkar anse att det är svårt att kritiskt granska en kollegas arbete, medan även 

barnskötarna påpekar att detta måste göras på ett respektfullt och medvetet sätt, så att den kritiska 

granskningen inte utgör grund för att en konflikt ska starta. Min tolkning av att förskollärarna 

upplever denna svårighet, är att vi kan dra samband till förskollärarens försprång i teoretisk 

kompetens. Jag förstår det som att de upplever att det är svårt att kritiskt granska någon annans 

arbete, som man vet att inte har samma kompetens som en själv. Man vill inte göra sig märkvärdig, 

vilket jag tror att i sin tur hänger ihop med värderingen (Alvessson, 2009; Schein, 2010) om att alla 

är jämlika i mellanstor verksamhet, att alla ska känna sig lika viktiga och kompetenta. Denna 

värdering tolkas med andra ord sätta vissa käppar i hjulet för de kreativa processerna. 

Att inte våga ifrågasätta en kollegas val kan utgöra ett hinder för kreativa processer eftersom det gör 

att en kreativ interaktion (Harvey & Kou, 2013) och rörelse mellan nyttjande och utforskande av 

kunskap (Jaffer, 2013) inte kan starta. Dock, uppfattar jag att denna svårighet motverkas till viss del 

av de reflektionsunderlag som finns i projektmodellen. Tack vare att dessa används behöver inte 

pedagogerna personligen ifrågasätta verksamheten eller det någon av pedagogerna har valt att göra, 
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men kan göra det ändå med hjälp av dessa mallar. Med andra ord kan kreativa processer tolkas 

underlättas tack vare dessa centraliserade mallar (Korsfeldt & Albin, 2014). 

En avslutande tolkning som kan göras är att åläggandet av arbetsuppgifter som ligger utanför ens 

arbetsuppgifter kan leda till frustration över att vara tvungen att göra sådant som inte är ens egentliga 

arbetsuppgifter, och känslan av att gå miste om tid att använda till, till exempel reflektion då man 

redan upplever att man har för lite tid för sådant, kan leda till känslan av stress och vanmakt, där 

uppfattningen att arbetet låser en och tar kraft av en, kan infinna sig. 

Stor verksamhet 

I stor verksamhet arbetar 24 pedagoger och de flesta uppges har arbetat ihop länge, i flera fall redan 

sedan innan förskolan öppnade i den regi den är idag, år 2010 – men då i andra verksamheter som 

2010 slogs samman med varandra och kom att bilda stor verksamhet. Förskolan är organiserad i 

fyra block (två avdelningar som samarbetar nära varandra), med sex pedagoger per block. 

Pedagogerna i varje block utgör ett arbetslag.  

Tydliga rutiner präglar arbetet 

I alla intervjuer lyfts att man i stor verksamhet har många och välfungerande rutiner gällande till 

exempel vardagliga göromål, planeringstider, mötestider, ansvarsfördelning etc. Utifrån alla 

intervjuer uppfattas det som att dessa rutiner menas bidra till ett välfungerande samarbete och hög 

trivsel bland pedagogerna.  

Charlie: Jag bor en bit här ifrån och har småbarn hemma, bor i en annan del av staden och tycker 

ibland att det vore skönt med cykelavstånd och hela den biten. Men det är så svårt att lämna, för 

allt är så välfungerande. […] 

Intervjuare: Jag upplever att Du trivs. 

Charlie: Ja, det gör jag absolut!  

Då rutinerna beskrivs under speciellt tre av intervjuerna, kan stor verksamhet förstås vara ungefär 

som ett välsmort maskineri där varje del är en del i helheten, som får det att rulla på. Alla  intervjuade 
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pedagoger uttrycker att de ser det som att de tydliga rutinerna, och att alla verkar vara överens om 

och följer dem, skapar förutsättningar för verksamheten att fungera. 

När alla de här rutinerna och schemana fungerar, så flyter det ju väldigt bra i en sådan här stor 

enhet, när alla vet vad de ska göra. Så att det är nog mycket det som är grunden för att det ska 

fungera att vara så många. (Mika) 

Detta diskuteras i samtliga intervjuer, och alla i stor verksamhet verkar enligt intervjupersonerna 

veta vad de ska göra, vad som förväntas av dem och vad de kan förvänta sig tillbaka, vilket verkar 

skapa hög trivsel bland pedagogerna: ”vi har så bra, så bra uppbyggt… Ja, allting. Både 

förhållningssätt, bra grupper, vi har bra… Ja-a, ordning på allt. Alla vet vad alla ska göra, vi hjälps 

åt med saker” (Eli).  

Kontaktvägar, vertikalt och horisontellt 

Alla fyra intervjupersoner berättar om att det i stor verksamhet finns en utvecklingsgrupp med en 

förskollärarrepresentant från varje avdelning. Detta står också att läsa om i 

granskningsrapporten: ”På förskolan finns en utvecklingsgrupp med en förskollärarrepresentant 

från varje avdelning” (granskningsrapport, stor verksamhet). Utvecklingsgruppen menas enligt det 

samlade empiriska materialet fungera som spindeln i nätet vad gäller förskolans utvecklingsfrågor 

och pedagogiska frågor. I och med att varje block förstås finnas representerat i utvecklingsgruppen 

med två representanter (en från varje avdelning), kan dessa representanter föra sitt arbetslags talan 

och de menas också ha i uppdrag att återkoppla till sitt arbetslag, vad som har diskuterats i 

utvecklingsgruppen.  

Att förskollärarna tar ett särskilt ansvar för det pedagogiska arbetet säkerställs genom förskolans 

speciella utvecklingsgruppledare, som dels deltar på centrala möten med utvecklingsgruppledarna 

från de andra förskolorna, dels leder [stor verksamhets] egen utvecklingsgrupp, som består av en 

förskollärare från varje avdelning. Gruppen har som ansvar att följa upp och utveckla den 

pedagogiska verksamheten (granskningsrapport, stor verksamhet). 

Från utvecklingsgruppen uppfattas även dialog föras uppåt mot ledningen, via den pedagog som har 
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uppdraget som utvecklingsgruppsledare. Enligt både granskningsrapporten och två av intervjuerna 

ingår utvecklingsgruppsledaren i kommundelens övergripande utvecklingsgrupp, vilken leds av den 

gemensamma förskolechefen. Via denna grupp, och verksamhetens egen utvecklingsgrupp, förstås 

kommunala beslut och riktlinjer implementeras in i stor verksamhet.  

Varje arbetslag påstås träffas en gång i veckan för veckoreflektion, berättas det i två av intervjuerna, 

vilket även bekräftas i granskningsrapporten. Detta menas vara den tid och det forum som 

arbetslaget har för att reflektera kring verksamheten och att planera den vidare, samt kan frågor till 

och från utvecklingsgruppen lyftas där. I en av intervjuerna förklaras att det som kommer från 

utvecklingsgruppen, som också behöver diskuteras i de enskilda arbetslagen, kan handla om resultat 

från till exempel föräldraenkäter som inte uppnår önskade resultat.  

Eller föräldraenkäten, så var det många som hade svarat ’vet ej’ på ganska många frågor. Och, 

jamen då satt vi i utvecklingsgruppen och tittade, ’ja, de här frågorna var det väldigt högt ’vet ej’ 

på, då tar vi upp dem, på föräldramötet och belyser dem’. Så att vi får möjlighet att tänka till, hur 

ska vi göra för att de [ska veta hur vi gör?] (Charlie) 

Syftet med att diskutera dessa resultat förstås, med stöd i både intervjuer och i granskningsrapporten, 

vara att höja måluppfyllelsen och på så sätt öka kvaliteten i verksamheten. 

Verksamhetens prioriterade mål utgår från den årliga kvalitetsrapporten som utgår från 

diskussioner kring måluppfyllelse med Qualis självskattning och föräldraenkäter som underlag 

(Granskningsrapport, stor verksamhet). 

Uppdraget som utvecklingsgruppsrepresentant förklaras innebära att ta med sig frågor mellan 

utvecklingsgruppen och arbetslaget, samt även till hela kollegiet via APT [arbetsplatsträffar] som 

man har en gång i månaden. Vilka beslutsvägar som tas beror på vilken fråga det är som diskuteras. 

 En pedagog, som förklarar sig sitta med i utvecklingsgruppen, berättar om beslut och riktlinjer som 

kommer till verksamheten, från ledningshåll, via utvecklingsgruppen: ”vi diskuterar det [i 

utvecklingsgruppen], tar det till våra kollegor, sedan tillbaka till utvecklingsgruppen och sedan tar 

utvecklingsgruppen det vidare, uppåt igen” (Charlie). 
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En annan pedagog berättar om hur alla pedagoger görs delaktiga i beslut, även om det slutgiltiga 

beslutsfattandet sker i utvecklingsgruppen. 

så har vi ju en utvecklingsgrupp när det gäller också det här att, även om det diskuteras på APT 

[arbetsplatsträffar], eller på veckomötena, att man får ta med och diskutera det här i arbetslaget 

och komma fram till, till exempel ’gården, vi fortsätter med det. Vi kan få in så mycket där’. Så 

att det diskuteras ju ändå av allihop och sen så tas det ju ett beslut i den här utvecklingsgruppen 

(Mika). 

Många reflektions- och beslutandeforum 

Utöver ovan beskrivna utvecklingsgrupp talar det samlade empiriska materialet om att man i stor 

verksamhet även har andra ansvarsgrupper, så som inomhusgruppen som har hand om innemiljön, 

utegruppen som ansvarar för utomhusmiljön, hållbar utvecklingsgrupp som arbetar med och 

beslutar om hållbarhetsfrågor, likabehandlingsgrupp som ansvarar för att det varje år upprättas en 

likabehandlingsplan och för att likabehandlingsfrågor diskuteras i verksamheten, etc. Precis som i 

fallet för utvecklingsgruppen så finns det någon på varje avdelning som representerar arbetslaget i 

varje grupp, och detta deltagande förstås grunda sig på pedagogernas intresse för gruppens 

ansvarsområde. 

Intervjuare: Övriga grupper som finns, hur väljer Ni vem som ska… 

Mika: Hur vi väljer ut det? Det är ofta utifrån intresse. Det är ju liksom inte någon som blir tillsagd 

att ’nu ska Du göra det här’, utan det är utifrån intresse vad man känner att man, där man känner 

att man kan bidra med något. 

En pedagog förklarar att, bland annat tack vare dessa gruppers existens och att man vet vem som 

ingår i vilken grupp, så vet man alltid vem man kan be om hjälp och få råd av i olika frågor, antingen 

för att man inte är helt insatt i frågan själv eller om man önskar ett utlåtande av någon annan. 

Tolkningen kan göras att detta bidrar till pedagogernas känsla av delaktighet och möjlighet att 

påverka de beslut som fattas.  

Det är ju skönt på ett sätt med den här stora förskolan, på det sättet. Ja, att det finns folk på plats, 

vet man inte så kan man fråga någon, och man behöver inte vara 100 % insatt i alla delar. För jag 
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vet vem jag ska fråga. Sen delger vi ju varandra, men det är svårt att vara med i alla hörn. Men här 

blir man på något sätt delaktig. I allt. Fast man kanske inte är, i praktiken, den som drar i trådarna.  

[…] Man behöver inte vara med i alla nät utåt, det kommer ändå ner på avdelningen eftersom vi 

har de som sitter med i utegrupp, ateljépedagoger… Och sen kommer ju de och delger vad de har 

beslutat. Man delger varandra på APT [arbetsplatsträffar] och på möten så. (Charlie) 

Med stöd både i intervjuerna och i granskningsrapporten förstås att stor verksamhet har ett tydligt 

beslutssystem, där beslut fattas av dem som är ansvariga för den fråga som beslutet berör: hållbar 

utveckling-gruppen förstås till exempel fatta beslut i hållbarhetsfrågor och arbetslaget om frågor 

som rör den egna avdelningen etc.  

Förskolan har ett välfungerande beslutssystem […] vilket bekräftas i intervjuerna. De olika 

ansvarsgrupperna har mandat att fatta beslut utifrån uppdraget. Det som endast berör en avdelning 

beslutar respektive avdelning. Om ett beslut gäller hela förskolan tas frågan upp på veckomötet 

där en representant deltar från varje avdelning. Ibland måste frågan gå tillbaka till 

avdelningsmötet, andra gånger kan beslut tas på veckomötet. Större beslut tas på 

arbetsplatsträffarna eller i ledningsgruppen. Frågor som berör arbetsorganisationen tas upp i 

samverkansmötet. Beslut som berör hela [kommundelens] förskoleenhet tas i ledningsteamet, där 

förskolechefen, de tre biträdande förskolecheferna och den pedagogiska utvecklaren ingår. I 

påståendet ”Jag är förtrogen med vem som fattar beslut och har ansvar i alla delar av 

verksamheten” instämmer 84 procent helt eller till stor del (granskningsrapport, stor verksamhet). 

I alla intervjuer förklaras att grupperna finns för att arbeta med verksamhetens samlade ökade 

måluppfyllelse. Stor verksamhet förklaras ha mål på många områden, och för att det ska bli tydligt 

för pedagogerna, vem som ansvarar för vad, menas grupperna finnas – var och en med ett eget 

ansvarsområde. 

Ja, för att vi har då till exempel Qualis, har vi utvecklingsområden inom, vi har 

likabehandlingsplanen, vi har hållbar utveckling – grön flagg, vi har ateljépedagoger som ska 

utveckla innemiljön, sen har vi en utegrupp som ska utveckla utemiljön (Eli). 

Tack vare att de olika grupper som menas finnas i stor verksamhet förklaras ha mandat att fatta 

beslut för hela verksamheten förstås beslutsfattande i verksamheten upplevas som enkelt.  
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Det kan inte vara 30 pedagoger som ska vara med och bestämma vilket pussel som ska köpas in 

eller vilket… Det går liksom inte, utan då är det en representant från varje avdelning. Och då kan 

man prata med dem på sin avdelning och ta med det dit, att ’vi vill ha det här’ och likadant med 

material. […] Det är bestämt så, att de som sitter i de här grupperna har mandat att bestämma och 

andra får acceptera att ’Jaha, det här blev beslutet.’ (Mika). 

I och med att ansvar för beslut som rör den direkta verksamheten förklaras vara ålagt pedagogerna 

själva, tolkas de uppleva att de har utrymme att bestämma över vad däri som ska göras och hur det 

ska genomföras. Även om förskolechefen är den som har det formella ansvaret för verksamheten, 

menar en av de intervjuade pedagogerna att man sällan känner behovet av att kontakta denna för att 

få veta vad som gäller eller för att få godkännanden i beslut, eller liknande. Istället menas antingen 

utvecklingsgruppen, berörd ansvarsgrupp eller biträdande förskolechefen konsulteras i 

beslutsfattande, då detta anses behövas. 

Och är det något viktigt så är det ju bara att höra av sig till [förskolechefen] direkt också. Men jag 

har aldrig hamnat i den situationen. För jag känner att [biträdande förskolechefen] är den närmaste 

vi har, om inte mina kollegor kan svara på frågor, om man känner att man behöver en extra-check 

att det verkligen är så här eller så, så då har man henne här som en grund. Och det går alltid bra 

att få tag på henne. Så det är en trygghet. (Charlie) 

Två av de intervjuade pedagogerna förklarar att de ansvarsgrupper som finns, existerar tack vare att 

pedagogerna någon gång har upplevt behovet av att någon eller några tar på sig ansvaret för olika 

områden. Ett exempel är då man har fattat ett gemensamt beslut om ett område som ska utvecklas. 

En av pedagogerna berättar om hur inomhusgruppen, tidigare kallad ateljépedagoger, uppstod: 

Jag då till exempel som sitter med i inomhusgruppen, tar hand om beställningar. Från början 

kallade vi det för ateljépedagoger, för då låg fokus väldigt mycket på att utveckla ateljéerna och 

få det liksom att bli en spännande lärmiljö. Men sen var det ju det här med att vi behöver material, 

och ’vem ska beställa det?’, jamen då var det ju lämpligt att vi som satt i den gruppen gjorde det. 

Och sen så visade det sig att de här personerna var ju intresserade av inomhusmiljö, så då blev det, 

det. Så att det är ju lite föränderligt beroende på vem som sitter med, vad man lägger fokus på 

(Mika). 

På samma sätt som pedagogerna är de som uppfattas vara de som upprättar dessa grupper, menas 
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de också vara de som kan ta beslutet att förändra eller upplösa grupperna och dessas 

ansvarsområden, då nya behov upplevs finnas. En pedagog förklarar: 

Då tror jag att det kanske är så här att, om det inte är någon som är intresserad då kanske det är att 

det skapas andra grupper för att det är andra saker som man behöver göra något åt. Så tror jag. De 

här grupperna har ju inte blivit till bara för att vi ska ha några grupper, utan det har ju blivit grupper 

för att det har varit behov att någon har tagit hand om, jamen som inomhusmiljön – ’vilka passar 

för det?’, och utomhusmiljön – ’vilka passar för det? (Mika) 

Checklistor, mallar, scheman, handlingsplaner och dylikt 

Utifrån det samlade empiriska materialet verkar det som att man i stor verksamhet har gemensamma 

lokala styrdokument så som mallar, dokument, checklistor och handlingsplaner att följa i 

verksamheten. I granskningsrapporten beskrivs till exempel att ”under utvecklingssamtalet 

använder sig pedagogerna av ett gemensamt material som stöd vilket är kopplat till läroplanen och 

förskolans mål” (granskningsrapport, stor verksamhet). Också projektmodellens mallar, så som 

observations- och reflektionsscheman, menas användas i verksamheten. 

Till den pedagogiska dokumentationen som tas med till reflektionstillfället varje vecka används 

gemensamma öppna reflektionsfrågor för att systematiskt reflektera över lärande 

(granskningsrapport, stor verksamhet). 

Alla intervjupersoner uppger sig vara övertygade om att projektmodellen är ett bra arbetsverktyg 

för verksamheten. Utifrån intervjuerna förstås den innehålla många mallar, så som 

observationsprotokoll, avstämningar och reflektions- och analysmallar, som alla i stor verksamhet 

förklaras använda, vilket kan förstås leda till att verksamheten likriktas.  

I samtliga intervjuer förstås att det i stor verksamhet finns en tydlighet, över lag, kring vilka 

arbetssätt och förhållningssätt som ska forma arbetet, vilket menas skapa ordning och reda då det 

leder till alla pedagoger genomför sitt arbete i princip likadant. För att ytterligare underlätta att alla 

är överens och medvetna om vad som har beslutats om i verksamheten, förklaras i alla intervjuer att 

det skrivs protokoll för alla möten, så att information från dem ska kunna spridas till alla pedagoger 
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på ett säkert sätt: ”Vi har ju protokoll också, som skrivs efter varje möte” (Eli). Detta bekräftas även 

i granskningsrapporten. 

 I korridoren mitt i förskolan är en anslagstavla uppsatt och där kan vi läsa om diverse information 

och där kan även pedagogerna ge varandra tips och idéer. På veckomöten och arbetsplatsträffar, i 

utvecklingsgrupper och ansvarsgrupper ges information och inspiration. Minnesanteckningar 

skrivs och läggs upp i en gemensam mapp på nätet (Granskningsrapport, stor verksamhet). 

Vidare förstås att man på varje avdelning har delat in barngruppen i mindre grupper, för att säkra 

att pedagogerna hinner se och möta varje barns behov, samt att det finns scheman över vilken grupp 

som ska göra vad, vilken dag.  

Just de här lärgrupperna, vi har sett till att det är ganska jämnt i dem. Ungefär snittet 12 barn per 

två pedagoger. Att det är ganska jämnt så. Vi har faktiskt schema och rutiner på, till exempel 

ateljén så. Den här förmiddagen då är det den här gruppen som får vara i ateljén. Och den här 

gruppen, de går på utflykt. […] Sen så fördelar man det då inne på avdelningen (Mika) 

Dessutom menas i två av intervjuerna att man även har scheman över sysslor som ska göras på 

avdelningen varje dag, och vem i arbetslaget som ansvarar för att det blir gjort.  

För att arbetet på avdelningen ska löpa på så smidigt som möjligt har pedagogerna där gjort upp 

ett schema, utifrån sina arbetstider, över vem som gör vad – vilka dagar, vad gäller deras dagliga 

rutiner så som vem som har sovvila, läsvila och vem som städar efter lunchen. På så sätt vet alla 

vem som gör vad, vilket gör att arbetet flyter på smidigt (intervjureferat, Andy).  

I granskningsrapporten framgår också att ”ett särskilt schema med avsatt tid till planering är 

upprättat. Vid intervjun med pedagogerna framkommer att de är mycket nöjda med schemat och att 

mötena blir av när de schemalagts” (granskningsrapport, stor verksamhet). I en av intervjuerna 

förklaras att ett sådant schema även finns för när respektive ansvarsgrupp ska träffas. 

Och sen är det ju också det i schemat är det ju inplanerat när de här grupperna träffas. Det är på 

kalendariet att ’nu träffas den här gruppen’. Och det skrivs ju ner vad man pratar om, vad man tar 

för beslut och så. (Mika) 
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En tolkning som kan göras är att arbetet i stor verksamhet är tydligt styrt gällande vad som ska 

göras, vem som ska göra det och när det ska göras. Det kan utifrån detta verka som att verksamheten 

är inflexibel och rigid, men utifrån intervjuerna förstås det vara helt och hållet tvärtom. I tre av 

intervjuerna talas om stor flexibilitet i arbetet, trots tydligt uttalade rutiner och bestämmelser kring 

vad som ska göras när. En pedagog förklarar ”alltså, jag kan ju inte säga 'nej, det tänker jag inte 

göra'. Men jag kan ju göra det på mitt sätt” (Andy) och en annan berättar att  

Det är ju bestämt, att alla barn som går [i stor verksamhet] ska ha samma möjligheter liksom. Det 

spelar ingen roll om Du går på [avdelning C eller D] utan Du erbjuds samma saker. Sen att det 

självklart kan bli lite olika, hur man gör, kan ju bli lite olika. Men annars så är det ju lika. Vi har 

ju samma grund att utgå ifrån, samma rutiner, mål och åtaganden att utgå ifrån (Mika). 

I tre av intervjuerna beskrivs stor verksamhet som en verksamhet med högt i tak, där man har fokus 

på lösningar och på att hjälpa varandra – det som tolkas beskrivas är en öppen kultur som bidrar till 

goda förutsättningar och upplevda möjligheter för kreativa processer (Hansson, 1990; Schein, 

2010). I den fjärde intervjun menas högt i tak vara eftersträvansvärt, men på grund av hög 

arbetsbelastning förstås detta inte upplevas vara möjligt i dagsläget. 

om man ser till arbetsbördan som har blivit de senaste åren… Ja, åren, året så är det liksom… Det 

här med högt i tak, alltså… Och nu känner vi oss, vi känner oss lite… Det är mycket. […] Att högt 

i tak finns inte riktigt, fast vi säger att det ska vara högt i tak, idéerna ska bubbla, det ska vara 

lösningsfokuserat. Det är många bra idéer och många bra ord. Men sen när det väl gäller, när man 

går till chefen och säger ’det här, det här… det här fungerar inte. Vi måste ha mer hjälp’, då är 

det ’ja, men fungerar det inte här, då får Du se Dig om efter annat jobb’. Ungefär. Så att så känns 

det ju, sämre nu än tidigare (Eli). 

Samma pedagog menar vidare att det av pedagogerna krävs 

mycket runt-i-kring-jobb, så att säga. Vi ringer vikarier, det gjorde ju chefen förut, vi tar hand om 

olika enkäter, Qualis-enkäter, vi tar hand om likabehandlings-enkäter. Och det gör vi på 

planeringstid, får vi ta nästan. Det gjorde chefen också förut. Vi ska göra grejer inför 

föräldramötena, det får vi också ta på planeringstiden. Det är jättemycket tid som tas från barnen 

hela tiden. Och nu har vi ju grupper på fredagar, det är jättemånga bra grupper som arbetar hela 

tiden, med saker. Men vi känner att nu har vi så mycket barn på fredagar, så att vi kan nästan inte 
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ha de här grupperna. Avvara folk (Eli). 

Även en annan pedagog ger uttryck för att det finns mycket som ska göras i verksamheten och att 

det kan vara svårt att hinna med allt inom den tid som finns till förfogande. 

Andy: sen är det ju utvecklingssamtal som ska förberedas och… Det är tufft att hinna med allting. 

[…] Och göra dokumentationer. Och göra projektmodellen. Och läsa litteratur. Alltså det är…  

Intervjuare: Det är svårt att hinna med allting? 

Andy: mm 

Uppfattningar om roller och uppdrag 

Vid alla, men framförallt tre, intervjuer upplevs pedagogerna i stor verksamhet ha en tydlig 

uppfattning om sin roll som pedagog – vad det innebär att vara pedagog i stor verksamhet, och de 

verkar ha en tydlig särskiljning mellan sitt professionella och sitt privata jag. 

Innan intervjun börjar frågar [Andy] mig om jag vill intervjua [hen] som pedagog eller som 

privatperson. Detta tyder på att [hen] har en tydlig pedagogroll, vilket märks flera gånger under 

intervjun. ”Jag kan tycka och tänka saker privat som jag tycker och tänker annorlunda om som 

pedagog”, förklarar [Andy]. Det finns alltså en tydlig uppdelning mellan det privata och det 

professionella (intervjureferat, Andy) 

I rollen som pedagog i stor verksamhet lyfter en av pedagogerna 

att man har sin yrkesroll och får sätta på sig det, ja. Man är, representerar ändå [stor verksamhet, 

kommunen] och då får man. Ja, gilla läget. Så är det. Utåt sett är det ju så, har man bestämt sig för 

att jobba för [kommunen, eller stor verksamhet], som har det här förhållningssättet, det här 

arbetssättet, då är det ju, då har ju jag accepterat det och då gör ju jag det så länge jag är här. Och 

är det så att jag tycker att det är jättefel, då får man väl, då kanske man får söka sig till en annan 

verksamhet som gör någonting som då mer passar mig och mina värderingar, mitt arbetssätt, att... 

Då får man ju faktiskt – om [stor verksamhet] är så här eller om [kommunen] är så här, och jag 

har valt att jobba här, jag måste ju inte jobba här – då kan man ju byta. Om det finns någonting 

som passar bättre, då kan man ju byta (Mika). 

Denna tydliga pedagogroll, vad det innebär och förväntas av en som pedagog i stor verksamhet, 
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förstås utifrån granskningsrapporten bero på att ”förskolan använder målkort för skattning av 

medarbetarnas kompetens. Det finns två olika målkort – ett för förskollärare och ett för 

barnskötare” (granskningsrapport, stor verksamhet). Dessa målkort förstås användas vid 

medarbetar- och lönesamtal, vilket skapar en tydlighet för pedagogerna – hur de förväntas agera och 

vad de förväntas stå för, för verksamhetens välmåendes skull. 

Nya forskningsrön  

Stor verksamhet verkar enligt det samlade empiriska materialet vara en förskoleverksamhet som 

ligger i framkant vad gäller kvalitet, med stort engagemang och driv bland pedagogerna som arbetar 

där, en verksamhet som testar många nya rön. I intervjuerna framkommer det att stor verksamhet 

var en av de första som testade och utvärderade projektmodellen. 

[Stor verksamhet] var en av de första verksamheter som började använda den nya projektmodellen 

och det nya dokumentationsverktyget, eftersom det är en verksamhet som står i framkant när vi 

talar om förskolor med hög kvalitet, i [kommunen] (intervjureferat, Andy). 

 Överlag verkar det som att pedagogerna i stor verksamhet tycker att det är kul att testa nytt, men 

enligt tre av intervjuerna verkar det också som att det finns en uppfattning om att verksamheten till 

viss del hakar på för mycket nytt. Det uppfattas som att det bland pedagogerna finns en viss 

frustration och uppgivenhet kring detta. En av pedagogerna uttrycker att  

det kan också för många, å andra sidan, så är det ju många som känner också, att vi stannar aldrig 

upp i något. Utan det är ständigt nya grejer som kommer. Vi får ingen arbetsro, riktigt (Eli). 

Tolkningen kan göras att stor verksamhet testar på så mycket nytt att pedagogerna inte hinner med 

att landa i de arbetssätt som beslutas om att ska implementeras i verksamheten. En av pedagogerna 

ger uttryck för, vad som verkar vara, sin frustration då projektmodellen först presenterades som 

något man skulle arbeta enligt i stor verksamhet:  

Först, då tänkte jag så här först, eftersom vi har fått prova på den [projektmodellen] då, innan. Så 

kändes det först då svårt, jättekrångligt. ’Jaha, en sak till som vi ska göra!’ Och, ja, det kändes 

bara ’åh, nej, en sak till’ så (Mika). 
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I samma intervju framhålls dock också att nya arbetssätt och förslag som presenteras ofta först tas 

emot med skepsis och tvivel bland pedagogerna i verksamheten, men att tid att låta det nya sjunka 

in vanligen leder till att det nya ändå accepteras och till och med anses vara bra och positivt. 

Ibland kan en ny idé mottas med ’nej, öh, så har vi aldrig gjort förut!’ Just att så har vi aldrig 

gjort. ’nej, det går inte’ det kan bli så. Det kan bli heta diskussioner om för och emot, men att jag 

tror att när det kommer fram en ny idé, man blir lyssnad på, absolut. Men sen kan det mottas så 

med lite, ’öh, så här har vi aldrig gjort!’. Men sen kan det gå ett par dagar, och så nästa gång när 

man träffas, när folk har fått fundera lite, då kanske det kommer att ’nej, men det kanske inte var 

så tokigt det här ändå’, när man har fått fundera. Man får ta till sig någonting, och så får det sjunka 

ner och så får man ta med sig det tillbaka (Mika). 

I en annan intervju förklaras att nya idéer ofta bara upplevs som positiva. 

Och sen är det ju, det är ju ett väldigt öppet klimat, att jamen ’vill någon haka på någonting, testa 

på?’ – ’Ja, visst! Självklart!’ Det är ju mycket så, att vi vill prova på saker om vi får förslag. Ja, men 

som projektmodellen. Det är så där, det är så många som är drivande. Så att, det finns liksom 

intressen i de flesta hörn. Och det smittar av sig och är jättekul! (Charlie) 

I denna intervju förklaras också att man har valt att arbeta med projektmodellen genom att ta sig an 

och lära sig en del av den i taget, vilket kan tolkas vara anledningen till att de som först menas ha 

varit skeptiska till det nya har kunnat acceptera det, eftersom det har fått sjunka in lite i taget. 

Men det här är i alla fall ett väldigt bra hjälpmedel. Vi måste ju lära oss materialet. Men man måste 

ju inte använda materialet heller till 100 %, man kan ta delar av det - det gottigaste, lära sig en del 

i taget. Och då är det ju väldigt tydliga hållpunkter (Charlie). 

Öppet klimat 

I tre av intervjuerna förklaras att man i stor verksamhet har ett öppet klimat (Hansson, 1990; Schein, 

2010) där rak kommunikation värderas högt (Alvessson, 2009; Schein, 2010). 

det här med rak kommunikation, att man kan prata ordentligt med varandra. Både liksom känna 

att man kan ta på sig utan att känna att ’ojdå, här går jag på’ eller också att man kan säga ifrån, 
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om man inte känner för (Mika). 

 ”Rak kommunikation” förstås som att man kan diskutera med och säga till varandra, lyfta sina 

åsikter i frågor som diskuteras, berätta var man själv står i frågan, vad man vill uppnå, eller helt 

enkelt att påminna varandra om saker man har kommit överens om, som man upplever att inte 

efterföljs. 

Andy: För det som kan vara inne hos oss är att 'jaha, nu är det ingen som har tömt soporna', jamen 

då kan jag ju säga det, att 'i Din arbetsuppgift då Du stänger ingår att tömma soporna'. –  'ja, just 

det, jag glömde'. 

Intervjuare: ja, att man påminner varandra. 

Andy: Och det är ju inte så att man skiter i det, man kanske har glömt det. Och det gör vi ju alla 

emellanåt. Och det får man väl komma ihåg då, att då får jag väl ta soporna, det kan ju vara jag 

som glömmer dem nästa gång. Svårare än så är det liksom inte. 

Den ton som används pedagoger emellan förstås vara respektfull och med en gemensam strävan om 

att bygga en så bra verksamhet som möjligt. I granskningsrapporten framgår det att  

Vi upplever vid vårt besök ett respektfullt bemötande överallt. Samtliga vuxna bemöter barnen 

och varandra på ett professionellt sätt. I intervjun med pedagogerna menar de att de är förebilder 

och medvetna om sin roll i mötet med andra (granskningsrapport, stor verksamhet). 

I intervjuerna uppfattas det som att alla pedagoger i stor verksamhet känner att de har möjlighet att 

kunna dra en gräns för vad de känner att de vill göra eller inte, och säga det, utan att verksamhetens 

kvalitet eller måluppfyllelse äventyras. Det öppna klimat som förstås råda där (Hansson, 1990; 

Schein, 2010), uppfattas öppna för möjligheten att diskutera beslut för att man tillsammans ska 

kunna hitta det mest optimala sättet att implementera det. Man uppfattas både kunna tala för och 

emot ett förslag, utan att konflikter uppstår.  

Ja, jag tycker ändå att vi är med och påverkar. Men vissa grejer är det ju bara att vara med på, ’så 

här är det’ och ’nu jobbar vi mot det här’. Och vissa grejer kan man ju påverka mer eller mindre 

då, såklart. Men i stora delar så tycker jag att vi är delaktiga, alla (Eli). 

Som också framkommer i tre av intervjuerna så innebär den stora organisation som stor verksamhet 
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är, att alla inte behöver göra allt eftersom det i princip alltid finns någon som tycker att ett specifikt 

arbete eller uppdrag är lite extra roligt, varför den gärna menas ta på sig att genomföra det.  

När man är många pedagoger. Så gör ju det också att, jamen olika erfarenhet, olika bakgrund. Man 

kan komplettera varandra väldigt bra liksom. Och hjälpas åt på ett sätt. Alltid kunna ta hjälp av 

någon som, det blir ganska lätt att någon som kan någonting tar gärna på sig det. Den som är bra 

på det här att fundera ut schema, då tar man på sig det lite. Och någon annan är bra på innemiljöer, 

då tar den på sig det och så släpper man det till den personen. Det finns alltid någon som tycker 

att något är speciellt roligt eller har någon speciell kunskap så (Mika).  

Det kan tolkas som att det är tack vare att man kan vara rak med varandra, tack vare att man har ett 

öppet klimat (Hansson, 1990; Schein, 2010), att alla pedagoger kan uttrycka sig angående vad de 

tycker att är roligt eller mindre roligt, som det är lätt för pedagogerna att veta vem som tar på sig 

vilka uppdrag och således också vem man kan rådgöra med beroende på vilka problem eller 

dilemman man stöter på i verksamheten, vilket nämnts tidigare i denna fallbeskrivning. Den eller 

de som tar på sig ett uppdrag förstås också få mandat att genomföra det på det sätt den eller de anser 

vara lämpligast.  

Förutsättningar för kreativa processer i stor verksamhet 

Förutsättningarna för kreativa processer i stor verksamhet verkar utifrån det empiriska materialet 

vara goda. 

Med stöd i det samlade empiriska materialet verkar det som att makt och ansvar huvudsakligen är 

förlagt i verksamheten, hos pedagogerna. Mad andra ord verkar det som att makt- och 

ansvarsförskjutningen framförallt är av decentraliserad art (Galbraith & Kates, 2008; Edlund, 2014). 

Dock uppges även viss centralisering (Galbraith & Kates, 2008; Korsfeldt & Albin, 2014) råda då 

även kommunala och nationella styrdokument och/eller beslut utgör påverkan på verksamheten. 

Dock uppfattas pedagogerna i stor verksamhet kunna göra egna tolkningar av det som kommer 

ovanifrån, och anpassa detta så att det passar verksamheten som helhet på bästa möjliga sätt. Detta 

tolkas bidra till pedagogernas upplevelse av egenmakt (Çakar & Ertürk, 2010) och frirum 

(Auernhammer & Hall, 2013), vilket i sin tur tolkas bidra till upplevelsen av goda förutsättningar 
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för kreativa processer i verksamheten. 

För att fördjupa ovanstående något kan upplevelsen av goda förutsättningar för kreativa processer 

förklaras som att pedagogerna upplevs känna ansvar för verksamheten. Detta i kombination med att 

hög måluppfyllelse förstås leda till uppfattningen om hög kvalitet, vilket kan tolkas bidra till en 

eftersträvansvärd känsla av stolthet bland pedagogerna, förstås innebära att pedagogerna känner ett 

driv för att utveckla sin egen kompetens för att i nästa led kunna bidra till fortsatt utveckling av 

verksamheten genom att komma med nya idéer och testa, utvärdera och utveckla dem ytterligare. 

Dessutom förstås pedagogerna, tack vare de rutiner kring implementering och utveckling av nya 

idéer som verkar finnas i stor verksamhet, inte uppleva oro över att göra fel och få erfara 

konsekvenser av det. Detta i sin tur gör att pedagogerna förstås våga testa nytt och lära sig av sina 

misstag (Çakar & Ertürk, 2010) – att våga inse att önskat utfall inte har nåtts och, om så råkar vara 

fallet, testa något annat istället. 

Denna process av implementering-utvärdering-utveckling-uppföljning kan tolkas vara en form av 

kreativ process, vilket kan innebära att den utbredda decentralisering (Galbraith & Kates, 2008; 

Edlund, 2014) som verkar finnas i stor verksamhet bidrar till goda förutsättningar för kreativa 

processer, samt pedagogernas upplevelse av möjligheter att vara del av dem. 

I det empiriska materialet finns dock även delar som talar emot ovanstående resonemang. Där finns 

stöd för att ovan beskrivna utvecklingsprocess bidrar till en känsla av vanmakt över att inte hinna 

med, att inte få landa i till exempel de arbetssätt man beslutar om att testa på.  

Tack vare de många reflektionsforum som uppges finnas i stor verksamhet, samt de kontaktvägar 

mellan dessa och det tydliga beslutssystem som förstås finnas där, tolkas förutsättningarna för 

kreativa processer i stor verksamhet vara goda. Varje reflektionsforum, varje grupp (till exempel 

arbetslag, utvecklingsgrupp och ansvarsgrupper), tolkas utgöra en subkultur i den gemensamma 

organisationskulturen (Alvessson, 2009; Schein, 2010). Genom att varje subkultur dessutom finns 

representerad i verksamhetens andra subkulturer (i varje ansvarsgrupp finns exempelvis alla 

arbetslag representerade och vice versa) så tillåts dessa alla att påverka både varandra, verksamheten 

och den gemensamma organisationskulturen. Detta är också något som verkar värderas högt inom 
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organisationskulturen, att alla får föra sin talan och göra sin röst hörd – både den individuella åsikten 

och de subkulturers, i vilka man är del i, åsikter. Detta verkar leda till att alla i stor verksamhet kan 

känna sig mer eller mindre delaktiga i och viktiga för de beslut som fattas, vilket uppfattas göra att 

de upplever goda möjligheter till kreativa processer. I detta kan också läsas in värderingar 

(Alvessson, 2009; Schein, 2010) så som högt i tak, rak kommunikation och lösningsfokus – ett öppet 

klimat (Hansson, 2001; Schein, 2010), vilket bidrar till att skapa förutsättningar för kreativa 

processer eftersom pedagogerna kan vara raka med varandra vad gäller verksamheten och sina 

åsikter i koppling till denna. Man verkar ha en tydlig särskiljning vad gäller det privata och det 

professionella i stor verksamhet, och tankar som uttalas och delas i och om verksamheten uppfattas 

därför inte tas personligt, vilket gör att man ärligt kan berätta vad man tycker och tänker, vilket i sin 

tur tolkas gynna kreativ interaktion (Harvey & Kou, 2013), samt nyttjande och utforskande av 

kunskaper (Jaffer, 2013). Detta i sin tur uppfattas bidra till goda förutsättningar för kreativa 

processer. 

Vidare kan sägas att de ansvarsgrupper som förstås finnas i stor verksamhet bidrar till dess 

förutsättningar för kreativa processer då det som styr deras innehåll menas vara pedagogernas 

intressen med koppling till verksamhetens styrdokument och målformuleringar. Pedagogerna 

uppfattas via dessa grupper ges möjlighet till egenmakt (Çakar & Ertürk, 2010) och frirum 

(Auernhammer & Hall, 2013), vilket uppfattas värderas högt i verksamheten. De normer och 

värderingar (Alvessson, 2009; Schein, 2010) som verkar styra denna organisering av verksamheten 

är att var och en gör det bäst som den är intresserad av, de kompetenser och resurser som finns i 

verksamheten ska användas, och att alla delar i verksamheten är viktiga för verksamheten som 

helhet.  
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6. SAMLAD ANALYS OCH SLUTDISKUSSION 

Makt- och ansvarsfördelning 

Organiseringen av den kommunala förskoleverksamheten i studerad kommun kan med stöd i det 

empiriska materialet sägas ha drag av både centralisering och decentralisering (Galbraith & Kates, 

2008; Edlund, 2014; Korsfeldt & Albin, 2014), där makt- och ansvarsfördelning sprids ut på flera 

nivåer i organisationen (Jerneck, 2015). Verksamheterna förstås vara tvungna att förhålla sig till 

nationella styrdokument så som Läroplanen (Lpfö 98/10) och Skollagen (Skollagen, SFS 2010:800), 

till kommunala beslut så som projektmodellen och till verksamhetsspecifika mål och beslut som 

framförallt, enligt det empiriska materialet, har fattats av pedagogerna själva, men med stöd i de 

centrala riktlinjerna.  

Med stöd i det empiriska materialet och med hänvisning till tidigare forskning om hur egenmakt 

(Çakar & Ertürk, 2010) och frirum (Auernhammer & Hall, 2013) påverkar förutsättningarna för 

kreativa processer, verkar det som att förutsättningarna för dessa finns inom ramen för den svenska 

förskolan, och att de flesta pedagogerna i studerade verksamheter upplever att de utifrån rådande 

makt- och ansvarsfördelning, anser sig ha möjligheter till att vara del av kreativa processer i 

verksamheten. 

Den skillnad på uppfattningen om förskolans och pedagogernas roller och uppdrag, som enligt det 

empiriska materialet förstås finnas i framförallt mellanstor verksamhet, verkar kunna kopplas till 

makt och ansvar, och till förutsättningar för kreativa processer. Medan några pedagoger i 

verksamheten, enligt intervjuade pedagoger, verkar leva kvar i en traditionell organisationskultur 

där barnomsorg har varit fokus och den pedagogiska verksamheten inte har varit bindande 

(Wollbrand, 2015), där tolkningen kan göras att man inte har lagt så stor emfas vid utvärdering och 

uppföljning av barns lärande och utveckling, uppfattas andra har anammat den moderna förskolans 

uppdrag som en del av det svenska utbildningsväsendet (Skollagen, SFS 2010:800), med högre krav 

om pedagogisk verksamhet, samt utvärdering, uppföljning och utveckling av densamma (Lpfö 

98/10).  
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I det empiriska materialet förstås förändringen av förskolan till att vara en del av det svenska 

utbildningsväsendet, med krav om en verksamhet som utgår från evidens och beprövad erfarenhet 

(Skollagen, SFS 2010:800), bidra till att skapa förutsättningar för kreativa processer i förskolan. 

Detta i och med att denna uppstramning enligt intervjuade pedagoger förstås bidra med en tydlighet 

kring vad verksamheten ska uppnå i form av både centraliserade och decentraliserade (Galbraith & 

Kates, 2008; Edlund, 2014; Korsfeldt & Albin, 2014) målformuleringar (Alvessson, 2009; Kay, 

2012; Allen, Smith, & Da Silva, 2013; Herrmann & Felfe, 2013). Enligt det empiriska materialet 

förstås också pedagogerna, överlag, känna egenmakt (Çakar & Ertürk, 2010) och frirum 

(Auernhammer & Hall, 2013) och verkar tack vare det uppleva goda möjligheter till kreativa 

processer. I det empiriska materialet finns dock också utsagor som talar för motsatsen, att man inte 

känner egenmakt och frirum, vilket också tolkas leda till att möjligheterna för att delta i kreativa 

processer, hos dessa pedagoger, upplevs som dåliga.  

Sammanfattningsvis kan tolkningen göras att makt- och ansvarsfördelningen i en 

förskoleverksamhet kan bidra till att skapa förutsättningar för kreativa processer däri. 

Uppfattningar om roller och uppdrag 

Hur olika uppfattningar om förskolans och pedagogernas roller och uppdrag menas påverka 

förutsättningarna för kreativa processer: kan diskuteras med stöd i tidigare forskning om kreativ 

interaktion (Harvey & Kou, 2013) och i nyttjande och utforskande av kunskap (Jaffer, 2013), samt 

i det empiriska materialet.  

Vid en första analys av det empiriska materialet kan skillnader i uppfattningarna om roller och 

uppdrag verka försvåra för kreativa processer eftersom de olika uppfattningarna verkar vara så långt 

ifrån varandra att de torde försvåra för att man ska kunna nå gemensamma överenskommelser 

(Harvey & Kou, 2013; Jaffer, 2013). Vid en andra genomgång av det empiriska materialet kan det 

ändå verka som att de kreativa processerna skulle kunna gynnas av dessa olikheter, eftersom att 

olika personer står för olika uppfattningar och diskussionerna således skulle kunna tänkas röra sig 

fram och tillbaka och, som i en spiralrörelse, påverka varandra och slutledes nå konsensus. Men vid 

ytterligare en analys förstås de kreativa processerna ändå missgynnas av dessa olika uppfattningar, 
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eftersom de olika uppfattningarna enligt det empiriska materialet förstås befinna sig så långt ifrån 

varandra att pedagogerna som står för de olika uppfattningarna, omöjligt verkar kunna dela en 

gemensam målbild. Enligt flera tidigare studier (Alvessson, 2009; Kay, 2012; Allen, Smith, & Da 

Silva, 2013; Herrmann & Felfe, 2013) som presenterats här menas den gemensamma målbilden vara 

viktig för möjligheterna till kreativa processer. Således tolkas till slut olika uppfattningar om roller 

och uppdrag, inom samma verksamhet, försvåra den kreativa interaktionen (Harvey & Kou, 2013) 

och rörelsen mellan nyttjande och utforskande av kunskap (Jaffer, 2013), eftersom pedagogerna i 

diskussionerna, enligt det empiriska materialet, inte verkar kunna enas om ens en gemensam målbild 

att återknyta till. Utan gemensam målbild förstås diskussionerna istället för att röra sig fram och 

tillbaka (Harvey & Kou, 2013; Jaffer, 2013), riskera att fastna i diskussioner om rätt och fel, och 

vart man siktar, vilket tolkas försvåra de kreativa processerna.  

På liknande sätt som att uppfattningarna om roller och uppdrag enligt det empiriska materialet 

verkar gå isär i mellanstor verksamhet som helhet, och där skapar hinder för kreativa processer, så 

uppfattas de pedagoger som förstås dela uppfattningar om roller och uppdrag, både i mellanstor 

verksamhet och i de andra två verksamheterna, kunna uppleva möjligheter till kreativa processer. 

Även för detta finns det stöd i det empiriska materialet. Pedagogerna som förstås dela uppfattningar 

tolkas kunna föra kreativ interaktion (Harvey & Kou, 2013) och röra sig mellan nyttjande och 

utforskande av kunskap (Jaffer, 2013) tack vare att de har dessa gemensamma uppfattningar om 

roller och uppdrag, och således tydliga gemensamma mål och visioner för den gemensamma 

verksamheten (Alvessson, 2009; Kay, 2012; Allen, Smith, & Da Silva, 2013; Herrmann & Felfe, 

2013).  

Ovanstående resonemang kan också sammankopplas med hur förutsättningarna för kreativa 

processer påverkas av uppfattningarna om den upplevda konflikt som enligt det empiriska materialet 

verkar härja i liten verksamhet. Där kan det tolkas som att olika uppfattningar splittrar 

verksamhetens övergripande organisationskultur genom att pedagogerna inte verkar vara överens 

om vilka normer och värderingar (Alvessson, 2009; Schein, 2010), i form av till exempel regler och 

rutiner för samarbete, som ska gälla för arbetet i verksamheten. Detta kan tolkas påverka 

pedagogernas uppfattningar om roller och uppdrag, samt målen för verksamheten (Alvessson, 2009; 
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Kay, 2012; Allen, Smith, & Da Silva, 2013; Herrmann & Felfe, 2013), pedagogernas möjlighet att 

samverka kring dessa, och således även förutsättningarna för kreativa processer däri.  

Sammanfattningsvis kan uppfattningar om roller och uppdrag, samt verksamhetens mål och 

målformuleringar, och arbetet kring dessa, tolkas skapa förutsättningar för kreativa processer i den 

svenska förskolan. 

Känsla av vanmakt 

Den upplevda konflikt som beskrivs finnas i liten verksamhet verkar skapa känslor av vanmakt hos 

åtminstone en av dess pedagoger, då den inte upplever sig kunna genomföra sitt uppdrag i enlighet 

med sin uppfattning om det. Samma pedagog verkar enligt vad som framkom i intervjun med denna, 

uppleva icke-delaktighet i beslut, avsaknad av egenmakt (Çakar & Ertürk, 2010) och frirum 

(Auernhammer & Hall, 2013), vilket uppfattas bidra till en känsla av vanmakt. 

Enligt, för denna studie, vald tidigare forskning, menas egenmakt (Çakar & Ertürk, 2010) och frirum 

(Auernhammer & Hall, 2013) bidra till att skapa förutsättningar för kreativa processer i och med att 

dessa kan bidra till känslan av att man kan påverka sin situation och att man kan utöva inflytande. 

Vanmakt, så som det uppfattas utifrån studiens empiriska material, tolkas vara motsatsen till dessa 

och kan med andra ord förstås som att det bidrar till känslan av att inte kunna påverka sin situation 

och att man inte kan utöva inflytande.  

En liknande vanmaktskänsla ges uttryck för av någon eller några pedagoger i varje studerad 

verksamhet, i intervjuerna med dessa, då det talas om tidsbrist, uppdrag att utföra arbetsuppgifter 

utanför sin arbetsbeskrivning och som tar upp tid som annars hade kunnat läggas på sådant som 

tillhör ens arbetsuppgifter – med andra ord, också en form av tidsbrist – samt brist på resurser. En 

tolkning som kan göras av detta, med visst stöd i det empiriska materialet, är att känslan av vanmakt 

kan sprida sig likt ringar på vattnet: Då någon upplever att den inte kan delta i de kreativa 

processerna förstås den enligt studiens empiriska material, välja att dra sig undan vilket gör att resten 

av verksamheten går miste om de resurser denna person skulle kunna bidra med, till exempel i 

kreativ interaktion (Harvey & Kou, 2013) och i rörelsen mellan att nyttja, dela med sig av sin 
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kunskap, och delta i att utforska ny sådan (Jaffer, 2013). I delar av det empiriska materialet verkar 

det också som att den eller de som upplever vanmakt kan bidra till att sprida negativitet bland sina 

kollegor, vilket enligt ovanstående resonemang skulle kunna leda till att allt fler upplever vanmakt 

och således uteblir från de kreativa processerna. Hur vanmaktskänslan påverkar kreativa processer 

i verksamheten, och hur den sprids däri, är inte säkerställt i och med denna studie och måste därför 

studeras ytterligare. 

Sammantaget kan vanmaktskänslor tolkas bidra till att den som känner vanmakt också upplevelser 

dåliga möjligheter till kreativa processer, vilket i sin tur kan påverka förutsättningarna för kreativa 

processer i verksamheten som helhet. 

Delaktighet i beslut 

I alla studerade verksamheter uppfattas, med stöd i det empiriska materialet, de flesta pedagoger 

uppleva att de har möjlighet till inflytande och möjlighet att påverka de beslut som fattas.  

Genom grader av både centralisering och decentralisering (Galbraith & Kates, 2008; Edlund, 2014; 

Korsfeldt & Albin, 2014) förstås en tydlighet kring verksamheterna skapas, men också en möjlighet 

till att pedagogernas intressen kan ta plats. Kravet om att låta verksamheten vila på beprövad 

erfarenhet (Skollagen, SFS 2010:800), ställer inga krav på exakt vilka områden som ska fokuseras. 

Detta tolkas, med stöd i det empiriska materialet, innebära att pedagogerna kan välja och vraka i 

den forskning som de tycker att är intressant och som de kan motivera som viktig att arbeta med 

utifrån sin verksamhets behov. Tack vare detta förstås pedagogernam enligt det empiriska 

materialet, känna egenmakt (Çakar & Ertürk, 2010) och frirum (Auernhammer & Hall, 2013), samt 

att de ”äger” sin verksamhet, att de är delaktiga, samtidigt som verksamheten uppfattas bli mer 

objektiv än om personligt tyckande skulle styra över innehållet. Detta i sin tur förstås, enligt 

intervjuade pedagoger, göra verksamheterna lättare att kritiskt granska eftersom det uppfattas vara 

metoderna och innehållet, inte personernas åsikter, som står i fokus i den kritiska granskningen.  

I liten verksamhet verkar fokus, enligt det empiriska materialet, för verksamheten 

vara ”Värdegrunden”. Denna uppfattas inte vila på evidens, utan på pedagogernas, överlag, 
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gemensamma personliga uppfattningar om hur man behöver lära sig att vara mot varandra. Detta 

tolkas vara en gemensam makrokultur (Schein, 2010) som tillåtits att styra verksamheten. 

Värdegrunden i liten verksamhet, så som den talas om i intervjuerna med pedagogerna däri, skulle 

kunna liknas vid de allmänna råd som Socialstyrelsen hade för förskolan, innan den reglerades och 

fick en Läroplan att följa, som inte var tvingande utan mer verkade utgå från någon slags 

övergripande ”sunt förnuft” (Wollbrand, 2015). I liten verksamhet verkar det, sammanfattningsvis, 

som att det personliga tyckandet fortfarande tar ganska stor plats i verksamheten, vilket enligt 

ovanstående resonemang kan försvåra kritisk granskning och således pedagogernas delaktighet i 

målformulering, utvärdering och uppföljning av mål. Verksamheten kan, enligt det empiriska 

materialet, till följd av låg anknytning till evidens, sägas riskera att styras av personligt tyckande 

vilket kan vara svårt att kritiskt granska då det kan uppfattas som personligt påhopp, och således 

kan pedagogernas inflytande och delaktighet i verksamheten äventyras till fördel för ökad 

centralisering (Galbraith & Kates, 2008; Korsfeldt & Albin, 2014), samt att deras känsla av 

egenmakt (Çakar & Ertürk, 2010), frirum (Auernhammer & Hall, 2013) och, därav, upplevda 

möjligheter till kreativa processer, kan riskeras. 

Sammanfattningsvis kan tolkningen göras, att kreativ interaktion (Harvey & Kou, 2013) och rörelse 

mellan nyttjande och utforskande av ny kunskap (Jaffer, 2013) skapar förutsättningar för kreativa 

processer, vilka kan tolkas påverkas av den grad av evidens och beprövad erfarenhet, som 

verksamheten vilar på då det senare kan påverka balansen i verksamhetens makt- och 

ansvarsfördelning. 

Samverkan mellan subkulturer 

Subkulturer kunde utifrån det empiriska materialet identifieras i stor- och mellanstor verksamhet, 

dock inte i liten verksamhet, och dessa kan utifrån det empiriska materialet uppfattas påverka 

förutsättningarna för kreativa processer i sina verksamheter, positivt. Detta tolkas vara tack vare de 

värderingar (Alvessson, 2009; Schein, 2010) om samarbete, allas delaktighet och vikten av 

gemensamma uppfattningar, som verkar finnas i dessa verksamheter.  

I både stor- och mellanstor verksamhet verkar det empiriska materialet visa på att olika subkulturer 
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har möjlighet att träffas och interagera. Dessa menas inte vara isolerade från varandra och kan 

således tolkas kunna bidra till byggandet av den gemensamma organisationskulturen genom att 

pedagogerna kan föra sina olika subkulturers talan i olika forum (Alvessson, 2009; Schein, 2010). 

Med stöd i det empiriska materialet menas detta bidra till att subkulturerna får influenser från olika 

håll (Harvey & Kou, 2013; Jaffer, 2013) och således kan vara föränderliga, samtidigt som de också 

tillåts utöva inflytande på organisationen som helhet (Alvessson, 2009; Schein, 2010). Tankar och 

idéer tolkas enligt det empiriska materialet, tack vare subkulturernas möjlighet till interaktion, kunna 

delas och spridas genom hela organisationerna i dessa verksamheter, vilka således uppfattas ha ett 

öppet klimat (Hansson, 1990; Schein, 2010). I den tredje verksamheten, liten verksamhet, verkar 

klimatet istället, enligt det empiriska materialet, vara mer slutet där erfarenheter och olika 

uppfattningar inte verkar delas i lika stor utsträckning som i de andra två verksamheterna, och 

förutsättningarna för kreativa processer uppfattas där också vara mer begränsade. 

Ett öppet klimat tolkas sammantaget, med stöd i det empiriska materialet, skapa förutsättningar för 

diskussioner, samtal och gemensam reflektion, vilket uppfattas underlätta kreativ interaktion 

(Harvey & Kou, 2013) och möjligheter för att röra sig mellan nyttjande och utforskande av ny 

kunskap (Jaffer, 2013). Sammanfattningsvis kan samverkan mellan subkulturer, där en tydlig 

gemensam organisationskultur där ett öppet klimat värderas, sägas bidra med positiva 

förutsättningar för kreativa processer. 

Verksamhetens storlek 

Avslutningsvis verkar storleken på förskoleverksamheten ha viss inverkan på dess förutsättningar 

för kreativa processer, i och med att stor verksamhet verkar ha de bästa förutsättningarna för kreativa 

processer medan liten verksamhet verkar vara den verksamhet med sämst förutsättningar för 

kreativa processer. Sambandet mellan kreativa processer och verksamhetens storlek kan dock inte 

tolkas vara säkerställt i och med denna studie.  

Ovanstående skulle kunna bero på att organisationskulturen i liten verksamhet verkar otydlig, eller 

att det finns för få subkulturer däri, som utövar inflytande på varandra och på den övergripande 

organisationskulturen (Alvessson, 2009; Schein, 2010). Detta kan, med stöd i Alvesson (2009) och 
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Schein (2010), också vara orsaken till att organisationskulturen där verkar vara så otydlig: Kanske 

finns det för få subkulturer som påverkar den gemensamma organisationskulturen genom att driva 

sina intressen i den och samtidigt, för sin egen möjlighet till fortsatt existens, behöver samverka 

med andra av organisationens intressenter? För om organisationen upplöses, upplöses också 

subkulturerna i den (Alvessson, 2009; Schein, 2010). I fallet liten verksamhet verkar det nämligen 

som, vilket har nämnts ovan, att det är makrokulturer (Alvessson, 2009; Schein, 2010) som får styra 

över verksamhetens innehåll. Dessa riskerar inte på samma sätt som subkulturer, att upplösas om 

organisationen havererar och, kan tolkas, har således inte samma behov av samarbete som 

subkulturerna har (Alvessson, 2009; Schein, 2010. Existensen av subkulturer och dessas möjligheter 

till samverkan skulle således kunna vara en faktor som bidrar med förutsättningar för kreativa 

processer. 

Viktigt att notera i detta är dock att pedagogerna i liten verksamhet, enligt det empiriska materialet, 

endast har arbetat ihop under en kortare period, i bara ett halvår, i den konstellation som rådde vid 

tidpunkten då denna studie utfördes. I stor verksamhet, där förutsättningarna för kreativa processer 

uppfattas vara goda, har de flesta pedagogerna arbetat ihop länge.  

Kan det vara tiden som pedagogerna har arbetat tillsammans, de relationer och de metoder för 

samarbete som de under denna tid har byggt upp, som gör att förutsättningarna för kreativa processer 

i stor verksamhet uppfattas som goda och i liten verksamhet, inte fullt så goda? Är det snarare 

grupprocesserna över tid, än verksamhetens storlek, som skapar förutsättningar för kreativa 

processer? Detta bör undersökas ytterligare i vidare forskning! 

Sammanfattning av den samlade analysen 

Förutsättningar för kreativa processer i svensk förskola kan, med stöd i den tidigare forskning som 

studien vilar på och med stöd i dess empiriska material, till stor del sägas skapas av en balans, eller 

upplevd balans, i makt- och ansvarsfördelning (Galbraith & Kates, 2008; Edlund, 2014; Korsfeldt 

& Albin, 2014) genom att sådan bidrar till pedagogernas känsla av egenmakt (Çakar & Ertürk, 2010) 

och frirum (Auernhammer & Hall, 2013) – möjlighet till inflytande. Genom balans, eller upplevd 

balans, i makt- och ansvarsfördelningen verkar det som att mål och målformuleringar (Alvessson, 
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2009; Kay, 2012; Allen, Smith, & Da Silva, 2013; Herrmann & Felfe, 2013) görs tydliga och att de 

känns meningsfulla för pedagogerna (då de har möjlighet att utöva inflytande över dem), vilket 

enligt det empiriska materialet gör att de också medvetandegörs om roller och uppdrag i 

verksamheten – att de vet vartåt de ska styra den och att de kan avgöra när ett mål har nåtts, vilket 

kan tolkas utgöra en form av en kreativ process (Harvey & Kou, 2013).  

En obalans, eller upplevd obalans, i makt- och ansvarsfördelningen verkar, enligt det empiriska 

materialet, bidra till känslan av vanmakt och icke-delaktighet istället för till känslan av egenmakt 

(Çakar & Ertürk, 2010) och frirum (Auernhammer & Hall, 2013). Då pedagoger som enligt det 

empiriska materialet tolkas uppleva vanmakt, inte uppfattas känna att de är delaktiga i verksamheten 

och således inte känner meningsfullhet i att delta i diskussioner varken om mål och 

målformuleringar eller om arbetsmetoder för att uppfylla dessa (Harvey & Kou, 2013; Jaffer, 2013), 

tolkas försämrade förutsättningar för kreativa processer uppstå till följd av vanmaktskänslor.  

En annan viktig aspekt som verkar bidra med förutsättningar för kreativa processer i svensk 

förskola, verkar enligt det empiriska materialet vara att det finns en tydlig gemensam 

organisationskultur i verksamheten och att en öppen kultur där samverkan kan ske, värderas däri, 

samt att det finns olika subkulturer som kan samverka inom ramen för den gemensamma 

organisationskulturen (Alvessson, 2009; Schein, 2010). I studerade verksamheter verkar det enligt 

det empiriska materialet som att detta skapar möjlighet till inflytande, egenmakt (Çakar & Ertürk, 

2010) och frirum (Auernhammer & Hall, 2013), vilket i sin tur uppfattas skapa förutsättningar för 

kreativa processer, samt att pedagogerna i verksamheterna upplever möjligheter till sådana.  

Enligt analysen av det empiriska materialet verkar det som att förutsättningar för kreativa processer 

i högre grad finns i en verksamhet som baseras på beprövad erfarenhet och evidens, eftersom att det 

försvårar personligt tyckande och underlättar kritisk granskning. Detta i sin tur verkar underbygga 

för kreativ interaktion (Harvey & Kou, 2013) samt nyttjande och utforskade av kunskap (Jaffer, 

2013).  

Denna studies bidrag som kan sägas komplettera den tidigare forskning som har presenterats här, är 

att även personalens grupprocesser verkar skapa förutsättningar för de kreativa processerna i den 
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svenska förskolan. 

Diskussion om metodval 

Fallstudien och intervju som datainsamlingsmetod har ofta kritiserats för att endast producera 

resultat som är giltiga i den kontext där de producerats (Alvesson & Deetz, 2000). Detta stämmer, 

förvisso. Men strävan för denna studie har heller inte varit att nå ett generaliserbart resultat som 

talar om exakt hur det är i Sveriges alla förskolor, vad gäller förutsättningar för kreativa processer. 

Fokus var istället att nå en djupare förståelse för fenomenet kreativa processer, och beskriva det. 

Detta kräver mer djupgående analyser av det specifika, vilket var fokus för denna studie.  

Resultaten för denna studie gäller i de verksamheter som studerats, samt kan dess bidrag till 

kunskapsområdet eventuellt vara relevant för verksamheter med liknande förutsättningar. Detta 

måste varje enskild verksamhet som vill dra nytta av denna studie ta ställning till, utifrån sina 

förutsättningar.  

I studien har försök för att nå tillförlitlighet gjorts, genom att en detaljerad skriftlig genomgång har 

gjorts (Bryman, 2002) dels av den tidigare forskning som har använts för att definiera begrepp 

(Alvesson & Deetz, 2000) och utifrån det skapa en bas att utgå ifrån i studiens empiriska del, dels 

av de metodval som har gjorts både vad gäller datainsamling, bearbetning och analys. Dessa 

beskrivs ytterst detaljerat i studiens tredje kapitel. Där beskrivs också min egen förförståelse och 

hur jag har reflekterat över den för att undvika att den ska påverka analysen av det empiriska 

materialet (Bryman, 2002). 

För att säkerställa korrekt utförda analyser, och således öka studiens trovärdighet har 

intervjupersonerna, ombetts att bekräfta min inledande förståelse av intervjuerna genom att läsa, 

samt eventuellt komplettera det referat som jag författade direkt efter att varje intervju hade 

genomförts (Kvale, 1997). Därefter går det att följa det resultat och den analys som har gjorts, i 

kapitel fyra och fem här i uppsatsen, där påståenden i resultatdelen har styrkts med hjälp av citat 

från intervjuer samt ur verksamheternas granskningsrapporter. Att både intervjuer, flera per 

verksamhet, och dokumentstudier har använts som empiriskt material, innebär att en form av 
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triangulering (Bryman, 2002) har använts för att öka trovärdigheten på det resultat som nåtts genom 

att det överensstämmer med flera olika datakällor. 

Syftet med kvalitativa studier är inte i första hand att nå generaliserbara resultat, utan att skapa 

empiriskt grundade teoretiska resonemang (Merriam, 1994). Trots detta finns ändå en viss möjlighet 

till generalisering. Då analys av empiriskt material har gjorts har jag först gjort specifika 

beskrivningar av varje intervju, följt upp det med specifika beskrivningar av varje fall, jämfört de 

olika fallen för att hitta likheter och jämförelser varpå nya beskrivningar har gjorts med hjälp av fler 

teoretiska begrepp. Resultatet har författats och reviderats många gånger om för att lyckas skapa 

teoretiskt hållbara resonemang. Men är inte risken att det specifika gås miste om i en sådan här 

process? Javisst är det, det. För att undvika detta har jag hela tiden haft tillgång till de första 

beskrivningar som gjordes, mot vilka jag har testat de analyser som gjorts, samt har jag under 

analysarbetets gång gjort anteckningar gällande sådant jag behöver komma ihåg, vad gäller till 

exempel upptäckta likheter eller skillnader mellan de olika fallen om dessa kunnat bekräftas eller 

om de har förkastats, så att jag inte skulle glömma bort någon tanke jag tänkt. 
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7. SLUTSATSER 

Studiens syfte har varit att analysera vilka förutsättningar som finns, för kreativa processer inom 

ramen för den svenska förskolans verksamhet. Avsikten med detta var att få en förståelse för vad 

som gynnar, respektive försvårar, kreativa processer i förskolan.  

Studiens frågeställningar var: 

 Vilka förutsättningar för kreativa processer finns inom svensk förskola?  

 Påverkas dessa av den organisationskultur som råder i verksamheten och i så fall hur? 

 Vilka möjligheter till kreativa processer upplever pedagogerna i förskolan, att de har?  

Studiens resultat och analys visar på att det verkar finnas förutsättningar för kreativa processer i 

svensk förskola, samt att dessa i så fall påverkas av den organisationskultur som råder i 

verksamheten.  

De normer och värderingar som finns i verksamheten, dess organisationskultur, förstås med stöd i 

studiens empiriska material, resultat och analys av resultat, skapa förutsättningar för kreativa 

processer. Med värderingen om gemensamma mål och allas delaktighet, verkar samverkan inom 

organisationen kunna skapas, vilket i sin tur kan tolkas underlätta för kreativa processer.  

Enligt det empiriska materialet krävs dock också att det finns en balans i makt- och 

ansvarsfördelning inom organisationen. Det verkar som att det behöver finnas tydliga centralt 

fattade beslut att förhålla sig till, men också möjlighet till inflytande, att kunna påverka och anpassa 

dessa i riktning som passar den enskilda verksamheten. Detta i sin tur förstås bidra till att 

pedagogerna upplever möjligheter till kreativa processer. Den som däremot inte upplever sig kunna 

påverka beslut eller utöva inflytande över dem, verkar istället enligt det empiriska materialet 

uppleva vanmakt, vilket verkar bidra till det motsatta – en upplevd icke-möjlighet till deltagande i 

kreativa processer.  

Enligt denna studie skulle subkulturers existens och möjlighet till samverkan, kunna sägas skapa 

förutsättningar för kreativa processer, samt göra att pedagogerna kan känna möjligheter till att delta 
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i dessa. Däremot verkar det inte som att makrokulturer i sig bidrar med sådana förutsättningar, då 

dessa verkar bli alldeles för personliga, vilket skulle kunna försvåra ifrågasättande och diskussion 

om valda metoder, med koppling till, till exempel verksamhetens mål och målformuleringar. 

Förslag till vidare forskning 

Denna studie om förutsättningar för kreativa processer i svensk förskola, kan ses som ett bidrag i 

organisationsforskningen – hur organisation och organisationskultur påverkar dessa förutsättningar. 

Då detta är en kvalitativ studie som har genomförts i ett begränsat antal verksamheter, bör fler 

studier i andra verksamheter, både förskoleverksamheter och andra typer av verksamheter, göras för 

att testa och komplettera denna studie. 

Studien kan också ses som ett första bidrag i ledarskapsforskningen på ämnet kreativa processer – 

de omständigheter man som ledare kan tänka på att påverkar förutsättningarna för kreativa 

processer. Vidare bör studier om ledarskapets påverkan på organisationskulturen och förutsättningar 

för kreativa processer, göras. Det som exempelvis kan studeras är medarbetares uppfattningar om 

ledarskapet i relation till förutsättningar för kreativa processer. Också ledares uppfattningar om vilka 

förutsättningar som behövs, hur en verksamhet kan organiseras för att skapa förutsättningar för 

kreativa processer, behöver göras – och förslagsvis kan dessutom medarbetares och ledares 

uppfattningar ställas mot varandra, samt speglas mot det som framkommit i denna studie. 

Denna studie är genomförd endast i kommunala förskolor i samma kommun i Mellansverige. Dessa 

studerade verksamheter är således alla del av samma övergripande organisation. För att se om 

samma förutsättningar gäller även i andra verksamheter vore det intressant att genomföra en 

liknande studie även i kommunala verksamheter i andra kommuner, eller i verksamheter med en 

privat huvudman.  

Under datainsamlingen stötte jag på en pågående implementeringsprocess och min känsla var att 

detta var något som påverkade de kreativa processerna i verksamheterna. Utifrån studiens empiriska 

material kunde dock inte, med tillräcklig säkerhet beskrivas hur detta samband såg ut. Det skulle 

kunna vara något att undersöka i vidare forskning. 
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I analysen av det empiriska materialet framkom att vanmaktskänslor eventuellt påverkar 

förutsättningarna för kreativa processer i och med att personer som upplever sådana känslor 

kan ”smitta av sig” på övriga delar av verksamheten och således påverkar den samlade 

verksamhetens förutsättningar för kreativa processer. Detta samband behöver ytterligare kartläggas 

i vidare forskning.  

I denna studie framkom att grupprocesser i arbetsgrupper verkar bidra till att skapa förutsättningar 

för kreativa processer. Detta är något som behöver studeras vidare, för att mer exakt kunna beskriva 

hur grupprocesserna påverkar dessa förutsättningar. 
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8. BILAGOR 

Bilaga 1: Intervjuguide 

 Intervjupersonen 

o Uppfattningar 

o Förväntningar 

o Trivsel 

o Agerande 

 

 Förskolan/verksamheten 

o Arbetsuppgifter: 

uppdelning/möjlighet att påverka 

o Relationer, samarbete, klimat 

o Hantera problem 

o Samverkan yrkesgrupper/avdelningar 

o Organisationens mål 

 

 

 Dagligt arbete 

o Viktiga mål + arbetet med dem 

o Pedagogers delaktighet 

o Problem/nya idéer och mål:  

– beslutsprocess: formulering, 

implementering, utvärdering och 

uppföljning 

 

 Ledningens arbete  

o Transparens, öppenhet 

o Bemötande 

o Tillit och respekt 

 

 

 

Avslutande fråga:  

Något annat som intervjupersonen vill lyfta? 

  

 

 Tidigare forskning 

viktiga ämnen i koppling till kreativa processer 

och organisationskultur 

 Makro- och subkulturer 

 Ledarskap, förtroende & respekt 

 Öppenhet: Egenmakt och frirum,  

delaktighet och inflytande 

 Mål och visioner 

Typer av frågor 

 Inledande- och uppföljningsfrågor 

 Direkta och indirekta frågor 

 Specificerande frågor 

 Strukturerande frågor 

 Sonderande frågor 

 Hypotetiska frågor 

 Tolkande/sammanfattande frågor 

 Tystnad 

 

Ifrågasätt, kritiskt granska. 

Be om definitioner!  

 

Öppna frågor, t.ex. Kan Du berätta om… 




