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Sammanfattning   

Syftet med den här studien har varit att belysa och analysera de diskursiva konstruktionerna av 

begreppet pedagogiskt ledarskap i Stockholms stads kvalitetsutmärkelse i kategorin förskola. De 

frågor som jag har svarat på är vilka diskurser kring pedagogiskt ledarskap kan identifieras i 

förskolechefers deklarationer i bidragen och hur begreppet pedagogiskt ledarskap konstrueras i 

dessa bidrag. 

Metoden jag har använt för att genomföra studien har varit diskursanalys. Studieobjekt har varit de 

fyra sista tävlingsbidragen som har vunnit kvalitetsutmärkelsepriset. I dessa bidrag har jag fokuserat 

på de frågorna som förskolecheferna har svarat på i rubriken chef- och ledarskap. I min 

diskursanalys har jag använt mig av diskursteorin som analysverktyg. Utifrån de redskap som 

diskursteorin innehåller har jag utvecklat de analytiska begreppen som konstrueras och konstruerar 

de diskurser som formar begreppet pedagogiskt ledarskap.  

Studiens resultat har visat att det går att urskilja två dominerande diskurser i relation till 

pedagogiskt ledarskap, New Public Management och Reggio Emilias approach. Dessa två diskurser 

formar i sin tur sättet hur ledarskapet framställs i bidragen.  

Studiens slutsats visar att det pågår en kamp mellan de dominerande diskurserna. I den kampen är 

New public management den diskursen som på ett kontingent sätt har en hegemoni i de analyserade 

bidragen. 

 

Nyckelord: Pedagogiskt ledarskap, förskola, diskursanalys, kvalitetsutmärkelse. 
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Inledning  

 

  Torsdagskväll den 27 november 2014. Hundratals chefer, medarbetare, förskollärare, pedagoger, 

socionomer, tjänstemän och personal från olika delar av Stockholm samlas vid trappan utanför 

stadshuset. Alla är finklädda, glada och förväntansfulla. Deras känslouttryck markeras kanske mer 

på grund av de glödande ljusstrålar från marschaller och facklor som dekorerar stadshuset ingång 

denna mörka kväll.  

  Inuti väntar de berömda Blå hallen och Gyllene salen inreda med blommor, stora skärmar och 

banderoller med Stockholms stads symbol Sankt Erik. Det är två veckor innan Nobelmiddag och 

känslan av lyx och fest märks redan i luften. Denna fest erbjuder i kväll föreläsningar, 

artistframträdande som Orup och Titiyo, mat och dricka samt dans med en stor orkester i Gyllene 

salen. Det är stockholmarnas ”lilla nobelmiddag”, som utdelningen av Stockholms stads 

kvalitetsutmärkelsepris har kallats. Det är det årliga priset som staden tilldelar för att uppmuntra 

kvalitet och goda exempel i sin verksamhet. 

  Det här var min första gång i stadshuset och den lyxiga och dyra produktionen väckte en tanke hos 

mig. 

  Om kommunen spenderar så mycket pengar på en ceremoni för att dela ut ett pris betyder det att 

priset måste vara viktigt. Denna betydelse insåg jag inte förrän då trots det gigantiska arbetet som 

ledningsgruppen i den enheten där jag jobbade som pedagogisk ledare hade gjort. Där hade jag 

tillsammans med min chef, biträdande chef och en annan pedagogisk ledare jobbat i flera månader 

för att svara på frågorna som fanns i bidragen. Vi ville också vara med i Stockholms stads främsta 

evenemang för sina medarbetare.  

  Det här arbetet med kvalitetspriset fick mig att tänka och försöka förstå vad Stockholms stad 

menar med kvalitet och vilka kriterier det finns för att utnämna en vinnare. Framför allt ville jag 

försöka ta reda på om priset verkligen speglar kvalitet i en verksamhet. Den här studien är bara den 

första stationen i en resa för att möjligtvis få svar på dessa frågor.   

  Det har tagit drygt tre år för att komma till den här punkten där jag skriver inledningen för min 

studie. Det har varit många fredagar och lördagar där jag har varit borta från hemmet. Många sena 

kvällar och tidiga morgnar då jag suttit och skrivit. Men nu är den klar och alla dessa besvärligheter 

försvinner (i väntan på nya). Det är som Mark Twain skriver i Tom Sawyer ”Men´s misfortunes are 

forgotten in the excitement of new enterprises”.   

  Jag har haft möjligheten att vara borta från hemmet och få skriva i lugn och ro tack vare en 

speciell person. Tack Cecilia för ditt stöd, din inspiration och din hjälp. 

 

       

     Åkersberga, oktober, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

 

 

 



9 

Bakgrund 

Stockholm är Sveriges största kommun. Med sina ca 39 000 anställda är Stockholms stad en av 

Sveriges största arbetsgivare. När det gäller förskolan finns det i Stockholms stad 1002 förskolor. 

Det gör att det är kommunen med flest antal förskolebarn i hela landet. Antal invånare i staden är ca 

90 0000 vilket även gör att staden är Sveriges största.  

  Alla dessa anledningar gör att det är ytterst viktigt att analysera det som pågår i Stockholm. När 

det gäller förskolan är Stockholms stad en förebild vars utveckling speglar de politiska, ekonomiska 

och sociala riktlinjer som äger rum i hela landet.   

  Jag kommer att ha som fokus i tre områden. Det första är den ökande betydelsen av kvalitet i 

förskolan. Det andra är kvalitet i Stockholms stad med betoning på ILS system och det tredje är 

Stockholms stads kvalitetsutmärkelse.  

Kvalitet 
 

Sedan läroplanen för förskolan reviderades 2010 tog begreppet kvalitet en mer central roll i 

förskolans diskurs. Begreppet kvalitet blev ett objekt som kan utvecklas, uppföljas och analyseras.  

I samband med revideringen av läroplanen för förskolan tillades två nya kapitel som betonade 

betydelsen av kvalitet och vem som ansvarar för det. Dessa kapitel är: utvärdering, uppföljning och 

utveckling samt förskolechefens ansvar. 

  Kapiteln om utvärdering, uppföljning och utveckling ger riktlinjer för hur kvalitetsarbetet 

ska genomföras i förskolan samt dess syfte “Förskolans kvalitet ska kontinuerligt och 

systematiskt dokumenteras, följas upp, utvärderas och utvecklas. För att utvärdera 

förskolans kvalitet och skapa goda villkor för lärande behöver barns utveckling och lärande 

följas, dokumenteras och analyseras” (Lpfö98/10 s.14) 

  Parallellt med den mer betydande rollen av kvalitet och även som ett komplement till det har också 
vikten av pedagogiskt ledarskap betonats i form av tydligare riktlinjer för förskolechefens roll.  

”Som pedagogisk ledare och chef för förskollärare, barnskötare och övrig personal i förskolan 

har förskolechefen det övergripande ansvaret för att verksamheten bedrivs i enlighet med målen 

i läroplanen och uppdraget i dess helhet. Förskolechefen har ansvaret för förskolans kvalitet” 

(Ibid.s.16).  

  För att kvalitetssäkra förskolans arbete har varje förskola, enhet, stadsdel och kommun 

möjlighet att utveckla olika former och planer. Det gör att det finns en stor mångfald av 

strategier och former. 

  Trots att det på ytan verkar vara en laissez faire är således förskolan en politisk välstyrd 

organisation. Det gör att det finns konkreta riktlinjer för att definiera hur förskolan ska fungera. Den 

här politiska styrningen är något som syns tydligare i kommunala förskolor. 

I den här studien har jag valt att fokusera på Stockholms stad så hädanefter kommer jag enbart 

referera till stadens kommunala förskolor.  

  Stockholms stad har utvecklat olika strategier för att kvalitetssäkra förskolorna. Dessa strategier 

har sin utgångspunkt i Stockholms stads program för kvalitetsutveckling. 

  I detta program grundläggs kvalitetskännetecken som ska gälla i stadens alla verksamheter. Ett 

exempel på dessa kännetecken (de som har en tydlig koppling till studiens syfte) är betydelsen av 

att verksamheterna värdesätter och tar tillvara på stockholmarnas synpunkter och att dessa används 

som en grund för kvalitetsutveckling. Ett annat exempel är hur ledningen på alla nivåer har ett 

tydligt och ansvarstagande ledarskap som prioriterar ett systematiskt kvalitetsarbete där resultat för 

kunderna står i centrum (Stockholms stad, 2102). 



10 

  Dessa kännetecken är en strategi för att uppnå Stockholms stads grundmål som är att kvalitet och 

valfrihet utvecklas och förbättras.  Nöjda brukare av den kommunalt finansierade servicen och 

arbetstillfredsställelse bland stadens anställda (Ibid).  

  I programmet för kvalitetsutveckling stor det tydligt vilka verktyg verksamheterna ska använda sig 

av för att uppnå stadens mål.  Ett central verktyg är det integrerade ledningssystemet, ILS.  

 

Integrerat ledningssystem (ILS system) 
 

ILS systemet är ett webbaserad system för att leda, uppfölja och utvärdera stadens politiska mål och 

ekonomi samt tillämpning i alla verksamheterna. 

ILS systemet introducerade år 2001. Syftet då var att på ett effektivare sätt uppfölja och utvärdera 

användningen av ekonomiska resurser (Utlåtande 2005). 

  År 2007 reformerades ILS systemet i samband med det europeiska projektet MUE-25 (Managing 

Urban Europe-25) som pågick mellan 2005 och 2008.  Med MUE-25 integrerades nya områden som 

bland annat ekonomi, sociala frågor, utbildning och personaladministration (Integrerad styrning, 

2008). 

  Reformerna syftade till att omorganisera och integrera befintliga metoder, planer och strategier 

under ett ledningssystem. På det sättet kunde arbetet systematiseras och effektiviteten ökas. Samt 

att alla resurser riktas mot de definierade målen och insyn för demokrati säkerställer 

beslutsfattandet” (Ibid). 

  ILS systemet består av en årlig cirkel av fem steg som tillämpas på alla nivåer och i alla 

verksamheter. Dessa nivåer är: lägesbeskrivning, fastställande av mål, politiska åtaganden, 

åtgärdsplanens genomförande och rapportering och utvärdering. (Gustafsson & Rydholm, 2011). 

  När det gäller förskolor är det åtgärdsplanens genomförande och rapportering och utvärdering de 

som har ett mer direkt samband till medarbetarna. Verksamheternas årsplan grundar sig på 
implementering, rapportering och utvärdering. Det görs i form av framtagande av 

verksamhetsplaner, tertialrapporter och kvalitetsberättelser. Vissa stadsdelar har även valt att lägga 

till en kvalitetsredovisning. Nedanför presenteras ett diagram som visar de olika nivåer som arbetar 

med ILS systemet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Arbetet med ILS systemet och framför allt dess resultat synliggörs i olika sammanhang som 

Stockholms stad organiserar.  Dels genom att alla verksamheterna har tillgång till allas arbete då 
ILS systemet tillåter att alla enheter kan titta på varandras arbete. Dels genom att organisera olika 

arrangemang för att visa verksamheternas arbete och resultat. Två viktiga årliga arrangemang som 

Stockholms stad har är ”Goda exempel-mässan” och ”Kvalitetsutmärkelsen”. Den sistnämnda är 

den jag fokuserar på i min studie.  

Bild 1: Diagram av ILS systemet i Stockholms stad (Informationsträff 

2015 s:7). 
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Kvalitesutmärkelsen   

 

För att uppmuntra kvalitetsutvecklingen i stadens verksamheter samt som ett sätt att förankra 

stadens vision hos sina medarbetare har Stockholms stad sedan 1995 årligen genomfört en tävling. 

Tävlingen heter Kvalitetsutmärkelsen och ger till vinnaren ett pris som består av 200 000 kronor. 

Dessutom får vinnaren äran att anses som en av de bästa i Stockholms stads. I kvalitetsutmärkelsen 

får alla verksamheter som finansieras av Stockholms stad delta, såväl kommunala som privata. 

  Dessa verksamheter kan vara förskola, skola, äldreomsorg, socialtjänst samt stadens administrativa 

verksamheter.  

  När det gäller privata skolor och förskolor är enda kravet att verksamheterna ska bestå av minst 51 

procent av elever/ barn från Stockholms stad. 

  Syftet med Kvalitetsutmärkelsen kopplas till det ovannämnda programmet för kvalitetsutveckling 

och handlar om att utveckla och förbättra de verksamheter som staden finansierar samt att genom 

ett systematiskt kvalitetsarbete ge den största möjliga nytta till stockholmarna. 

  Ett mer konkret syfte av kvalitetsutmärkelsen kan man hitta i dokumentet ”informationsträff”. Där 

förklaras att syftet med priset är ”att skapa ett utvecklingsverktyg för dialog och lärande. Att 

stimulera och stödja enheter att utveckla sin verksamhet och att lyfta och sprida goda exempel” 
(Informationsträff 2015, s.6).  

  För att få delta i tävlingen måste alla verksamheter anmäla sig vid ett visst datum och lämna in ett 

bidrag som är består av en rapport med 20 frågor. Bidraget lägger stor fokus på verksamheternas 

kvalitet, relation med brukare eller kunder samt ledarskap och organisation.  En annan viktig del av 

bidraget är beskrivningen av hur verksamheternas arbetar med stadens mål och en redovisning av 

förväntade resultat. Detta gäller för de uppsatta målen men också för de årliga 

brukarundersökningar, medarbetarundersökningar och självvärderingar. Nedanför ser vi en bild av 

tävlingens olika delar. 

 

 

  Efter att bidraget lämnas in granskas den av stadens examinatorer. Examinatorerna har som 

uppdrag att utvärdera och bedöma bidragen. Utvärdering och bedömning består av två delar: analys 

av bidraget och besök av verksamheterna. Sedan jämförs bedömningen med de andra 

verksamheterna för att slutligen utnämna en vinnare. Det är viktigt att påpeka att stadens 

examinatorer är medarbetare i Stockholms stad. De går en speciell utbildning som Stockholms stad 

anordnar och de examinerar andra verksamheter än de som de brukar jobba i. 

Bild 2: Olika dela av bidraget (Informationsträff 2015 s:12). 
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  I slutet av november sker prisutdelningen vid en ceremoni i stadshuset. I ceremonin ingår även 

show med föreläsare, musik, mingel och mat. Ceremonin har blivit kallat för lilla Nobelpriset då 
den sker några veckor innan Nobelmiddagen men också för de resurser som ligger bakom. 

  Allt det här och att ceremonin sker i den berömda Blå hallen och Gyllene salen gör att 

kvalitetsutmärkelseutnämningen blir en av årets höjdpunkter för de deltagande förskolorna och 

stadsdelarna.    

  Betydelsen av kvalitetsutmärkelsen har blivit så stor att den numera är en viktig del av 

verksamhetens årliga verksamhetsplaner. Det har i sin tur lett till hur verksamheterna formulerar 

sina tankar om kvalitet.  
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New Public Management 
 
New Public Management är en del av stora förändringar som har skett i den offentliga sektorn de 

sista decennierna. Förändringar som har omfattat decentralisering, privatisering och en inkludering 

av en företags- och marknadstanke i den offentliga sektorn. 

  Den största av alla förändringar har varit decentraliseringsprocessen. I den här processen har New 

Public Management (NPM) varit grundstenen. 

  Under 1980-talet infördes ett flertal förändringar i offentliga organisationer. Dessa förändringar 

fick namnet New Public Management vid Londons School of Economics i början av 1990-talet 

(Almqvist 2006).  

  NPM har ett ursprung från ekonomiska nyliberala teorier. ” the starting point is NPM as a global 

reform movement that has taken hold over the past two decades. It is inspired by a broad neo-liberal 

ideology and by particular set of economics theories and normative values whose main focus is on 

increasing efficiency.” Christensen & Lagreid, (2007 s.4). Det är ett projekt av dessa teorier som 

syftar till att imitera organisation och management som karakteriserar den privata sektorn (Smith & 

Griffith, 2014).  

  Det centrala budskapet i NPM är att effektivisera offentliga organisationer. Det betyder i stora 

drag produktivitetsökning, kostnaders sänkning och en utveckling av konkurrenskraft. Allt detta kan 

uppnås genom att introducera marknadens logik i den offentliga sektorn. NPM har alltid 

karakteriserats av en marknads- och företagsorienterad ideologi.(Svanborg-Sjövall 2014, Smith & 

Griffith 2014, Almqvist 2006).  

Några av de kännetecken som NPM har är: styrning och kontroll, disaggregering och konkurrens, 

ledningsroller och empowerment av kunder samt en introduktion av ett nytt språk.  

 

Reggio Emilia approach 
 

Sedan flera år tillbaka har ett flertal förskolor i hela Sverige präglats av en särskild pedagogisk 

filosofi. En pedagogisk filosofi som utvecklades efter andra världskriget i Italien i området Reggio 

Emilia och sedan blivit känd i hela världen.  

  Reggio Emilia approach (RE) är ett pedagogiskt arbetssätt som har en djup respekt för barn och en 

grundtanke om att alla barn föds intelligenta och med en drivkraft att utforska världen. Viktiga 

kännetecken i Reggio Emilias pedagogiska filosofi är ett engagerat arbete med demokrati som 

grundar sig i tanken att barnen är medborgare. Barnen ses som medkonstruktörer av sitt lärande och 

ingår i en trekantig lärandeprocess tillsammans med pedagoger och pedagogisk miljö. ”Malaguzzi 

talade om miljön som den tredje pedagogen, vilket bland annat innebär att barnens delaktighet och 

lärande ska understödjas och stimuleras med hjälp av genomtänkt utformade miljöer” (Hamerslag 

2013, s.19) 

  Därmed är deras inflytande och delaktighet en viktig förutsättning. Det är just dessa två element 

som sätter riktlinjerna för lärandeprocessen. Denna process grundar sig på meningsskapande 

aktiviteter och barnens delaktighet. Delaktigheten siktar även till familjerna och det lokala 

samhället.  

  Lärandeprocessen sker i form av projektarbete (progettazione) där barnen deltar i planering av 

aktiviteter och projektens innehåll genom en gemensam reflektion med pedagogerna och med 

arbete med pedagogisk dokumentation (Dahlberg, Moss & Pence 2001; Hocevar, Kovac & Stefanc 

2013).  

  RE approachen har sin teoretiska utgångspunkt i socialkonstruktionismen och Vygotskijs 

kulturhistoriska teorier. Man ser även influenser av Piagets genetiska epistemologi och en koppling 

som grundaren och ideologen Loris Malaguzzi gör till systemteori och hjärnforskning (Karlsson 

Häikö 2007). 



14 

  En stor betydelse i RE pedagogiska filosofi ges till pedagogiska miljöer. De ska präglas av 

material som ska vara lockande, tillgängliga, säkra och meningsfulla. De ska organiseras  i relation 

till de projekt som pågår i barngruppen vilket i sin tur gör att de förändras i takt med nya 

barngrupper. 
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Litteraturöversikt  

 

Litteraturöversikten har jag valt att dela i två delar. Den första är kvalitet i förskolan. Där nämner 

jag några författare som har analyserat begreppet kvalitet i förskolan. Jag beskriver hur de tar upp 

begreppet och vilken teoretiskt utgångspunkt de har.  

  Andra delen är en översikt av pedagogiskt ledarskap i förskolan. Vid denna del presenterar jag 

relevanta böcker och studier om ledarskap i förskolan.  

 

Kvalitet i förskolan 
 

Kvalitet i förskolan kan delas i tre olika övergripande approacher. Den första som anser att kvalitet 

är möjligt att definieras och dess objektiv och metoder kan tillämpas i vilken situation eller kontext 

som helst. 

  Den andra approachen är den som menar att kvalitet är omöjligt att definieras eftersom det är ett 

dynamiskt och föränderligt begrepp. Den menar att den alltid är relaterad till specifika situationer, 

platser, tider och social och kulturella sammanhang.  

  Den tredje approachen är den som menar att det finns en möjlighet att bortse från denna dikotomi 

och utveckla ett begrepp utifrån en grundläggande definition samt ta hänsyn till sociala, kulturella 

och kontextuella faktorer.  

  Vid den första approachen kan man hitta ”Early Childhood Enviroment  Rating Scale” (ECERS) 

som utvecklades i USA i början av 1980 talet (Harms & Clifford, 1980). 

  I Sverige har Mona Andersson (1995) med sin bok ”A swedish version of the early childhood 

environment rating scale” blivit en förespråkare av denna approach.  

  Författarens syfte med boken är att genomföra en adaptation av ECERS till svenska förskolor.  

Hon presenterar de grundläggande egenskaper av ECERS utvecklat i USA samt en teoretisk 

utgångspunkt. Författaren presenterar även hur man kan tillämpa dem i ett svenskt sammanhang. 

  ECERS skalan består av 37 item som definierar kvalitetsnivåer från olika situationer i förskolan. 

Dessa item grupperas i sju områden: vård- och omsorgssituationer, möblering och materialets 

placering, språk- och begreppsinlärning, fin- och grovmotoriska aktiviteter, skapandeverksamhet, 

social utveckling och vuxenbehov. Var och en av dessa items delas i en skala från 1 till 7 med 

respektive kvalitetskriterier. 

   

  I boken ”barns lärande – fokus i kvalitetsarbete” av Sheridan och Pramling Samuelsson försöker 

författarna synliggöra vad kvalitetsarbetet betyder i förskolan. De presenterar också andra viktiga 

begrepp i kvalitetsarbetet som t.ex. kvalitetsredovisning och kvalitetsutveckling.  

  Den teoretiska utgångspunkten är att det är möjligt att definiera kvalitet genom konkreta 

parametrar. Dessa parametrar är: tydliga mål i verksamheten, föräldrasamverkan, varierat material, 

goda utrymmen, små barngrupper, kompetenta lärare och tydligt innehåll. De leder inte bara till en 

högre kvalitet utan är även viktiga förutsättningar för barns lärande. 

  Författarna utgår från tanken att kvalitetsarbete ” handlar om att förstå innebörden i läroplanens 

strävansmål, att tolka dem och omsätta intentionerna i det egna arbetet i förskolan” (Sheridan & 

Pramling Samuelsson, 2009, s.9). Det vill säga att förstå läroplanens mål och konkretisera dem i det 

vardagliga arbetet i förskolan.  

  Ett begrepp som författarna utvecklar är pedagogiskt kvalitet.  Det består av fyra dimensioner: 

samhällsdimension, lärardimension, barndimension och verksamhetsdimension. De menar att det 
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finns en relation mellan lärarens teoretiska kunskaper, erfarenhet, material och hur denne utvecklar 

en kommunikation och samspel med barnen.  Författarna menar att det barnen lär sig ska alltid 

definieras i förhållande till generella mål. 

  För att genomföra ett arbete med kvalitet presenterar författarna sju steg för att införa ett 

systematiskt kvalitetsarbete i förskolan. Dessa steg är:  

 Barns kunskap och lärande 

 Planering och genomförande 

 Dokumentation, perspektiv och definition 

 Utvärdering av förskolans kvalitet 

 Analys och tolkning 

 Måluppfyllelse 

 Kvalitetsredovisning och kvalitetsutveckling 

 

  I samband med studiens syfte anser jag att de mest relevanta att utveckla är utvärdering av 

förskolans kvalitet och måluppfyllelse. Enligt författarna innebär det att ha kunskap om de resultat 

som verksamheten har uppnått för att kunna utvärdera förskolans kvalitet. Dessa resultat ska alltid 

relateras till lärandet och läroplanen. Utvärderingen ska byggas på insamlad information om 

förutsättningar, innehåll, processer och resultat utifrån fastställda kriterier. Måluppfyllelse handlar 

om hur förskolan bidrar till barnens lärande och kunskapsutveckling inom läroplans målområden.  

  En annan synpunkt när det gäller kvalitet är det som Dahlberg, Moss och Pence  (2001)  

presenterar i boken ”Från kvalitet till meningsskapande – postmoderna perspektiv – exemplet 

förskolan”. 

  I boken gör författarna en dekonstruktion om begreppet kvaliteten i förskolan. De menar att 

kvaliteten har försökts definieras utifrån diskurser som har medfört att begreppet har reducerats till 

tekniska och administrativa frågor. Författarna visar att det finns andra sätt att förstå och utvärdera 

förskolans arbete genom att utgå ifrån ett socialkonstruktionistiskt och postmodernistiskt 

perspektiv. 

  Utgångspunkten i boken är att den dominerande definitionen av begreppet kvalitet behöver 

ifrågasättas. Man tar för givet att kvalitet är något objektivt, definierbart, verkligt och vetbart (ibid.). 

Men (när)i själva verket har begreppet motsatta egenskaper. ”Kvalitet inom förskolans institutioner 

är ett konstruerat begrepp, subjektivt till sin karaktär och grundat på värderingar, övertygelser och 

intressen, snarare är på en objektiv och generell verklighet. Kvalitetsomsorg finns i stor 

utsträckning i betraktarens öga” (Ibid. s.7). 

  Ur det postmoderna perspektivet bygger författarna ett alternativ som de kallar för diskursen om 

meningsskapande. Det handlar om att konstruera och fördjupa förståelsen av förskolor och sina 

projekt. Särskilt det pedagogiska arbetet i att försöka förstå det som egentligen pågår. Sedan 

fortsätter man med ett försök att bedöma arbetet som sker genom en granskning av de värderingarna 

av den tidigare konstruerade förståelsen. Det kan ytterligare fortsätta med en form av enighet med 

andra om de gjorda bedömningarna. Den meningsskapande diskursen är alltid kopplat till ett etiskt 

och filosofiskt val i form av frågor av reflekterande karaktär, till exempel: vad önskar vi för våra 

barn i förskolan.  

  Inom den meningsskapande diskursen är kvalitet alltid kopplat till ett specifikt sammanhang. 

Författarna menar att ” kontextualisering - att lokalisera förskolans arbete till en specifik plats och - 

är därför avgörande ” (Ibid. s.165). Därifrån kommer deras kritik mot standardiserade och till synes 

objektiva definitioner av kvalitet.  



17 

  Sonja Sheridan (2009) gör i sin artikel ”Discerning pedagogical quality i preschool” ett försök att 

bortse dikotomin mellan objektiva kontra subjektiva uppfattningar av kvalitet. Hon utgår från att 

begreppet kvalitet är omöjligt att bedömas och utvecklas utan att ha en grundläggande förståelse av 

vad begreppet innebär. Men med hjälp av ”the ecological framework” som presenteras i artikeln 

(ibid. s.250), kan en pedagogisk kvalitet som inkluderar dynamiska, kulturella och kontextuella 

aspekter utvecklas. The ecological framework består av fyra dimensioner som interagerar med 

varandra. Dessa dimensioner är: the dimension of society, the dimension of teachers, the dimension 

of children och the dimension of learning contexts.  

  Trots att författaren undviker en tydlig definition av kvalitet i sig presenterar hon begreppet 

pedagogical quality som hon definierar på följande sätt: 

”A multidimensional educational phenomenon in which interdependent dimensions and 

aspects constitute an environment that in different ways contributes to children´s opportunities 

for learning and developing in educational settings. These dimensions and aspects as party 

constituted of sustainable qualities and partly by dynamic and relative qualities that are 

intersubjectively agreed on and subjectively conceived depending on perspective, time, and 

context ” (Ibid. s.254).  

  Författarens betonar betydelsen av interaktionen mellan en konkret kvalitet och en relativ kvalitet. 

Det kan finnas en generell uppfattning av kvalitet som konstrueras i de lokala variationer som 

interagerar och kommunicerar med varandra. Detta är pedagogicals qualitys styrka då begreppet 

behöver uppfattas som en helhet men också som olika aspekter och delar av denna helhet.  

Ledarskap i förskolan 
 

Redan från början av min studie märkte jag att forskningen om ledarskap i förskolan i Sverige var 

väldigt begränsat. Ändå finns det några försök för att lyfta fram området och göra det ett mål för 

forskning.  

  En av dem är artikeln ”Ledarskap i förskolan – vision och vardag i en nystartad verksamhet” av 

Bim Riddersporre. Författaren gör en studie av en förskolechefs arbete för att starta en förskola från 

grunden. Han använder sig av observationer och intervjuer som metod för att genomföra studien. 

Hans teoretiska utgångspunkt är normativ styrning. Vilket han beskriver på följande sätt ” Målet för 

den normativa styrningen är att skapa delad förståelse och delade innebörder. För att nå målet 

försöker man inom organisationen att rekrytera medarbetare som förhoppningsvis befinner sig inom 

räckhåll för detta” Riddersporre (2010, s.19). Normativ styrning riktar sig mot en utformning av 

vad medarbetarna tycker, känner och tänker i en organisation genom att på ett indirekt sätt påverka 

deras beteende.  

  Författaren beskriver de olika faser förskolechefen går igenom för att genomföra sitt uppdrag. 

Några av dessa faser är kontakt med föräldrar i området, verksamhetens innehåll och fysiska 

förutsättningar. Det följs av rekrytering av personal för att avslutas med konstruktionen av 

verksamheten tillsammans med medarbetarna.  

  Det är intressant att lägga märke till hur förskolechefens arbete kopplas till diskurser om förskolan. 

Riddersporre beskriver förskolechefens handlingar under introduktionsperioden som ett sätt att 

konkretisera en gemensam vision av förskolan. Det gör han genom att göra en beskrivning av 

förskolans traditioner och samhällsuppdrag samt en mer lokal berättelse om förskolan Stranden”. 

Författarens slutsats om ledarskap i förskolan är att könsmärkningen är uppenbar. Det är en 

moderlig miljö där det ”finns personal, mest kvinnlig, som tar hand om små barn och en ledare, 

också kvinnlig, som tar hand om personalen” (Ibid. 46). Slutligen tillägger han också att det finns 

två strategier för att utföra ledarskapet.  I första hand en stor respekt för vardagsfungerandet och 

därefter en återkoppling till idéer och intentioner för verksamheten. 
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  En annan studie om ledarskap är boken ”Ledarskap i centrum: Om rektorer och förskolechefer”. 

Den är utvecklad vid Umeå universitet i samband med deras rektorsprogram och syftar till såväl 

rektorers som förskolechefers utveckling.  

  Boken belyser olika aspekter av ledarskap utifrån praktik, policy, teori och forskning. Bland de 

olika kapitlen som finns i boken vill jag lyfta fram följande; ”Om ledarskap och pedagogiskt 

ledarskap” av Törnsen och Ärlestig. Kapitlet är indelat i två delar. Den första behandlar begreppet 

ledarskap på ett generellt sätt. Kapitel syftar till att läsaren får reflektera om sin roll som ledare samt 

analysera sin praktik i samband med teorier, forksning och modeller. Författarna utgår från ett 

relationellt perspektiv. Där ledarskapet ses som en social process i relation med samspelet mellan 

ledare, medarbetarna och situationer. Författarna hänvisar till Yukl för att definiera ledarskap på 
följande sätt ”Ledarskap är en process i vilken en eller flera personeravsiktligt påverkar andra, i 

syfte att leda, strukturera och underlätta aktiviteter och realtioner i en grupp eller en organisation ” 

(Törnsen & Ärlestig 2014, s.18). 

  Andra delen av kapitel syftar till att reflektera kring begreppet pedagogiskt ledarskap. Här lyfter de 

fram att det grundläggande syftet med förskolechefens och rektorns pedagogiska ledarskap är 

lärande. Detta kräver ett ledarskap där personalen och även ledare lär. Det ställer också krav på 
förskolan eller skolan som lärmiljö. 

  Författarna tar också upp begreppet Intructional leadership som en avgörande faktor för att 

utveckla lärande organisationer. De definierar begreppet som ett sätt ”att bedriva ett 

undersvisningsnära ledarskap, där förskolechef och rektr gör verksamhetsobservationer, återkopplar 

till lärare på deras undervisning och stödjer, utmanar och utvecklar lärarna genom dialog och 

kommunikation” (Ibid. S.27). Detta begreppet ger förskolechefen eller rektor en stor möjlighet att 

påverka det som sker i verksamheten och skapa de förutsättningar som behövs för att genomföra 

uppdraget på bästa sättet.  
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Teoretiska utgångspunkter  

Den teoretiska utgångspunkten som jag har valt i min studie är diskursanalys vilket är en del av 

postmodernismen.  

Diskursanalys  
Det är inte lätt att hitta en entydig förklaring på vad diskursanalysen är. Eftersom studiens syfte är 

att synliggöra olika diskurser som finns i förskolan kring begreppet ledarskap och även att 

undersöka om dessa diskurser speglar andra diskurser utanför förskolans värld anser jag att det är 

lämpligt att fokusera på de definitioner som ser diskurser som reproduktör och även konstruktör av 

kunskap. 

  Enligt Winther Jorgensen & Phillips (2012, s.7) kan diskursen definieras som ”ett bestämt sätt att 

tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av den)”. 

  För att tydliggöra mina tankar kring diskursen villa jag redovisa hur diskursanalysen förhåller sig 

till ontologi och epistemologi.  

  För diskursanalysen är verkligheten alltid relativ till en diskurs. Verkligheten får mening genom 

diskursen.  

  ”De diskursanalytiska angreppssätten bygger på strukturalistisk och poststrukturalistisk 

språkfilosofi, som hävdar att vårt tillträde till verkligheten alltid går genom språket. Med hjälp 

av språket skapar vi representationer av verkligheten, som aldrig bara är speglingar av en 

redan existerande verklighet – representationerna bidrar till at skapa den.  Det betyder inte att 

verkligheten inte finns; betydelser och representationer är nog så verkliga. Den fysiska 

världen finns också, men den får bara betydelse genom diskurs” (Ibid. s.15).  

  Ett exempel på hur verkligheten är skapad kan man få genom Foucaults begrepp ”social body”. Vi 

bor i ett samhälle som byggs på gemensamma värdegrunder och detta gör att vi utvecklar en 

gemensam eller liknande syn på bl.a. världen, verkligheten och människor. Alla dessa värdegrunder 

och gemensam syn är konstruerade. Foucault beskriver detta som ett resultat av en materialisering 

av makten i varje individ ”I believe the great fantasy is the idea of a social body constitued by the 

universally of wills. Now the phenomenon of the social body is the effect not of a consensus but of 

the materiality of power operating on the very bodies of individuals” Foucault (1980a, s.55). 

  Winther Jörgensen & Phillips (2012) hänvisar till Fairclough för att förstärka detta resonemang när 

han menar att diskursen bidrar till att konstruera sociala identiteter, sociala relationer och ett 

kunskaps- och betydelsesystem. För honom är diskursen alltid relaterad till en social praktik. Den 

skapas och utvecklas utifrån ett särskilt perspektiv. Det gör att en av mina frågeställningar blir 

relevant eftersom den handlar om att uppmärksamma hur de dominerande diskurserna som finns i 

kvalitetsutmärkelsebidragen behandlar begreppet ledarskap och hur det påverkar den sociala 

praktiken där den utövas, det vill säga förskolan. 

  Verkligheten är socialkonstruerad eftersom den är ett tanke- och kunskapssystem som har sina 

egna regler och verkar i individens medvetenhet. Detta ramar in individens tankar i begränsade 

former och strukturer. På så sätt sker en maktutövning. Den här maktutövningen är omöjlig att 

personifiera men det är just den makten som är grundläggande för diskursen.  Makten finns inuti 
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och reproduceras i varje människa. Den här förmågan att skapa subjektiviteter är väsentlig i 

diskursen.  Då behöver diskursen inte vara koercitiv utan tvärtom. Foucault menar att: 

”if power were never anything but repressive, if it never did anything but to say no, do you 

really think one would be brought to obey it? What makes power hold good, what makes it 

accepted, is simply the fact that it doesn´t only weigh on us a force that says no, but that it 

traverses and produces things , it induces pleasure, forms knowledge, produce discourse. It 

needs to be considered as a productive network which runs through the whole social body, 

much more than as a negative instance whose function is repression”. Foucault (1980, s. 

119). 

 

  Detta citat visar två av de grundläggande egenskaperna av diskursen. Hur maktens mekanismer 

fungerar och hur detta sker så länge diskursen inte ifrågasätts eller motverkas.  Det gör att makten 

internaliseras i varje individ och skapar därmed subjekt som i sin tur skapar en verklighet. Den 

andra egenskapen är diskursens konstitutiva förmåga, det vill säga möjligheten att skapa och forma 

subjekt. ”hur vi talar och hur andra anropar oss konstituerar i varje ögonblick vår subjektivitet, 

utifrån de olika diskursiva fält som språket emanerar från och vi befinner oss i” Alvesson & 

Sköldberg 2008, s.416). 

  Ändå är diskursen inte bara ett sätt att reproducera en existerande ordning utan också ett 

instrument för att få näring och därmed utvecklas till nya former. För att förstärka denna punkt vill 

jag hänvisa till diskursteorin. Detta är ett av de tre angreppsätten av diskursanalys som Winther 

Jörgensen & Phillips (2012) presenterar i sitt arbete. Viktiga representanter av diskursteorin är 

Ernest Laclau och Chantal Mouffe. När det gäller diskursen som konstituerande har diskursteorin 

sin utgångspunkt från poststrukturalismens tankar om att ”diskursen konstruerar den sociala världen 

i betydelse, och att betydelsen aldrig kan låsas fast på grund av språkets instabilitet. Ingen diskurs är 

en slutlig enhet. Diskursens omformas snarare ständigt i kontakt med andra diskurser” (Ibid. s.12). 

Diskurserna befinner sig i en ständig kamp mot andra diskurser med syftet att uppnå en hegemoni. 

Den här ständiga kampen gör att en viss diskurs predominerar under en viss tid.  

  För att ta reda på hur diskursen förhåller sig till epistemologin kan vi använda oss av 

maktuövning. Ovanför ser man att sanningen eller verkligheten är en diskursiv konstruktion. Det 

här tankesättet gör därmed att kunskapen också är en diskursiv konstruktion. Utifrån Foucaults 

tankar är det omöjligt att skilja kunskap från ideologi. Kunskapen är bunden till makt och makt 

producerar kunskap. Enkelt uttryckt är kunskap makt. ”Kunskap ligger till grund för maktutövande 

medan maktutövande också producerar kunskap. Uttryckt på ett annat sätt blir makten en central 

dimension i såväl kunskap hjälpt av institutionella praktiker som institutionella praktiker baserade 

på kunskap” Ibid. (s.374).  

 

  En annan dimension av den epistemologiska frågan är relationen mellan forskaren och kunskap. 

Hur man gör får att få kunskap. Om man utgår från Foucaults tankar om att makten producerar 

kunskap och att kunskapen är bunden till makt då kan man säga att forskaren också är en 

konstruktion av makt. Man kan bara producera kunskap i de ramar som diskurser tillåter. Enligt 

diskusteorin kan forskaren bara få kunskap om vad som gör sig gällande, alltså hur makten utövas 

och vilka de varande diskurserna är. Det finns ingen möjlighet att frigöra sig från diskursens makt. 
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Syfte och Frågeställningar 

 
Studien syftar till att belysa och analysera de diskursiva konstruktioner av begreppet pedagogiskt 

ledarskap i de fyra sista bidragen som har vunnit Stockholms stads kvalitetsutmärkelse. 

Genom att studera dessa bidrag kan man synliggöra och analysera hur dessa texter beskriver och 

konstruerar begreppet pedagogiskt ledarskap och även undersöka om detta begrepp speglar 

politiska- ekonomiska- eller sociala diskursiva konstruktioner.  

  Det är också möjligt att genom att analysera bidragen synliggöra hur dessa bidrag konstruerar 

begreppet pedagogiskt ledarskap i förskolans praktik, samt hur pedagogiska ledare (förskolechefer) 

framställs i texterna.  

  Ett annat syfte med studien är att den kan leda till att förskolans ledning och personal kan 

medvetandegöras om andra diskurser utöver de pedagogiska som äger rum i förskolan. I och med 

det även reflektera över, diskutera och ifrågasätta de olika diskurser som styr förskolan. 

  Ytterligare ett syfte är att  ledare, pedagoger eller studenter som  kan ta del av studien kan förstå, 

reflektera och diskutera vilken vision Stockholms stad har kring förskolorna och hur den påverkar  

praktiken i verksamheten.  

 

Studiens frågeställningar är: 

 

• Vilka diskurser kring pedagogiskt ledarskap kan identifieras i förskolechefers deklarationer i 

bidragen? 

• Hur konstrueras begreppet pedagogiskt ledarskap i de analyserade bidragen? 
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Metod 

I min studie kommer jag att använda mig utav den kvalitativa metod. Eftersom mitt 

studieobjekt är officiella dokument från statliga myndigheter anser jag mer relevant och 

lämpligare att genomföra en kvalitativ analys. Eftersom att jag kommer att fokusera på de 

dominerande begreppen och språkbruk som finns i bidragen till kvalitetsutmärkelsen anser jag 

mer passande de verktyg som kvalitativ forskning ger. I kvalitativa metoder finns det två 

grundläggande tillvägagångssätt som har sin centrala utgångspunkt i språket: samtalsanalys 

och diskursanalys. 

 ”Det som är viktig med dessa två tillvägagångssätt är att de behandlar språket som ett 

mål och inte som ett medel/…/ Det betyder att språket betraktas som något betydligt 

mer än bara ett medium genom vilket man bedriver samhällsvetenskaplig forskning – 

språket blir av egen kraft fokus för intresset” (Bryman, 2011 s.466).  

  Utav dessa två metoder har jag valt diskursanalys även om det finns olika angreppsätt. Jag 

har valt att jobba med diskursteorin. Diskursteorin menar att diskursen konstruerar den sociala 

världen i form av olika betydelser. Det är dessa betydelser som befinner sig i en ständig 

instabilitet och den omformas i kontakt med andra diskurser (Winther Jorgensen & Phillips 

2012).  

Diskursteori 
 

Diskursteorin utgår från att man kan utveckla en förståelse av sociala praktiker som en 

diskursiv konstruktion. Den utgår även från att alla sociala fenomen kan analyseras genom 

diskursanalysen.  

  Laclau (1985) definierar diskursen som en fixering av betydelse inom en bestämd domän. 

Diskursen består av tecken som när de underordnas under en diskurs kallas för moment. Dessa 

moment får betydelse genom hur de relaterar till varandra.  

 

”Diskursen etableras som en totalitet, där varje tecken är entydigt faställt som moment 

genom relationerna till andra tecken, och det gör genom att utesluta alla andra 

betydelser som tecken kan ha och de andra möjliga sätt som kan vara relaterade till 

varandra på en diskurs är således en reducering av möjligheter ”. (Bryman, 

2011s.34). 

 

  Diskursteorin har som övergripande tanke att ingen diskurs kan etableras totalt. Det pågår en 

ständig kamp som kan definieras på följande sätt: ” Den (diskursen) befinner sig alltid i 

konflikt med andra diskurser som definierar verkligheten annorlunda och som därmed anger 

andra riktlinjer för det sociala handlandet” Ibid.(s.54).  

  Den här kampen är en grundläggande egenskap av den diskursteoretiska ramen. Den präglas 

av olika betydelsebildningar som försöker ta större plats och även små diskurser som vill 

predominera.  
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  Kampen om diskursens etablering är en aspekt av de konflikter som pågår i de sociala, 

politiska och ekonomiska processer som diskursanalysen kartlägger. Diskursteorin (Laclau 

1985, Winther Jorgensen & Phillips 2012) menar att det i diskursteoretiska fältet sker i form 

av hegemoni och antagonism. 

  Med diskursteori som utgångspunkt vill jag använda begreppet hegemoni för att synliggöra 

de rörande diskurser som finns i Stockholms stad kring pedagogiskt ledarskap.  

Hegemoni  
 

Hegemoni sker när en enda diskurs lyckas etablera sig och därmed dominerar där det fanns 

konflikter förut. För Laclau är hegemoni en fixering av element i ett moment. Det vill säga att 

tecken (som inte hade en avslutande betydelse) i en diskurs utvecklas från mångtydiga till 

entydiga och etableras som huvuddiskurs i en viss period.  

  Winther Jorgensen & Phillips (2012, s.55) beskriver den här processen i form av ”den 

hegemoniska interventionen genomför denna fixering tvärs över de diskurser som 

antagonistiskt kolliderar. En diskurs undergrävs utifrån, det diskursiva fältet, varifrån en 

annan diskurs överlagrar den, eller snarare upplöser den”. 

  För att definiera hegemoni utgår Laclau från Gramcis tankar kring begreppet. För honom var 

hegemoni en kollektiv vilja som skapas av en intellektuellt och moraliskt ledarskap kring 

gemensamma idéer och värden (Laclau, 1985, s.114). Med dessa tankar som utgångspunkt går 

Laclau ännu längre och menar att hegemoni ingår i en expansion av ett partikulärt synsätt och 

att en viktig aspekt av hegemoni är att ingen diskurs kan etableras totalt.  

  Då är hegemoni en seger av ett moraliskt, intellektuellt och politiskt ledarskap. Vilket genom 

en expansion av en diskurs etablerar sig i en partiell mening kring nodalpunkter. Det innebär 

en expansion av en viss diskurs som är fylld av normer, värderingar, åsikter och 

uppfattningar. Denna diskurs agerar genom att införa en ny tolkning och en rekonstruktion av 

världen. Hegemoni fungerar genom artikulation och kontingens (Giacaglia, 2002).  

Antagonism 
 

En grundläggande tanke i Laclau och Moffés tankar är att det i det diskursiva fältet råder en 

ständig konflikt där olika diskurser kämpar för att ta över hegemonin.  

  Den här kampen mellan diskurser kallas för antagonism eller som Winther Jorgensen & 

Phillips skriver: ”Antagonism uppstår när olika identiteter hindrar varandra” (2012, s.55). Det 

vill säga att två eller flera diskurser kan befinna sig samtidigt på samma plats utan att ha ett 

motsägelsefullt förhållande till varandra. Men så fort en av dem stöter ihop med de andra 

diskurserna uppstår en antagonism.  

  Antagonism är utifrån diskursteorins tankar både ett begrepp för konflikt och för 

begränsning av en viss ordning.  

  Enligt Winther Jorgensen & Phillips (2012, s.55) hittar man antagonismen där diskurserna 

stöter ihop och att den här kampen löser sig med en hegemonisk intervention som återigen 

skapar entydighet.  

  Foucault tar även upp den ständiga kampen mellan diskurserna. Men för honom utgår denna 

kamp från makt. Han menar att: ”där makt finns, finns motstånd och ett likväl, eller kanske 

just därför, motståndet aldrig står i utanförställning i förhållande till makten” Foucault 

(1980b, s.105).  
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Knuttecken, ekvivalenskedjor och konfliktanalys 

 
För att definiera och analysera en diskursiv konstruktion behöver man dela den i mindre delar. 

Dessa delar blir redskap som i form av begrepp kommer att hjälpa oss att analysera och hitta 

den hegemoniska diskursen som finns i Stockholms stads kvalitetsutmärkelse kring ledarskap.  

  Man kan med hjälp av Winther Jorgensen & Phillips (2012) definiera dessa begrepp. 

   

Knuttecken 
 

Det första begreppet att definiera är de så kallade ”knuttecken”. Ett knuttecken är ett centralt 

tecken vilket andra tecken organiseras kring och får sin betydelse i en viss diskurs. Winther 

Jorgensen & Phillips (Ibid.) exemplifierar begreppet knuttecken med ordet ”kroppen” vilket i 

en viss diskurs, i detta fall, läkarvetenskap har andra tecken som underordnar sin betydelse i 

relation till detta privilegierade tecken. t.ex. ”symptom” eller ”vävnad”.   

  Dessa knuttecken kan även identifieras som nodalpunkter, mästersignifikanter eller myter.  

Var och en tillhör de områden som organiserar en diskurs: diskurser, identiteter och sociala 

rum. 

  För att organisera diskurser använder man sig av nodalpunkter. När det handlar om att ordna 

identiteter använder man mästersignifikanter och det tredje området myter gäller för att 

organisera ett socialt rum. 

  I diskursteorin har knuttecken rollen att organisera diskurser, identiteter respektive sociala 

rum. ”Om man lokaliserar dessa knutpunkter i ett konkret material kan man börja utröna hur 

diskurserna, identiteten och det sociala rummet är diskursiv organiserad” (Ibid. s.57).  

Utifrån diskursteorin är därmed det första steget i en diskursanalys att hitta knuttecken.  

Ekvivalenskedjor 
 

Ett annat viktigt begrepp är ekvivalenskedjor. Det är namnet för de begrepp som konstruerar 

och konstrueras av de ovannämnda knuttecknen. Det är genom ekvivalenskedjors förbindelse 

som dessa knuttecken får en mening och det är det knuttecken ekvivalenskedjor får sin 

betydelse.  

  För att förstå dessa ekvivalenskedjor använder Laclau och Mouffé (1985)  en 

fisknätsmetafor. Fisknätet är diskursen. Det här fisknätet konstrueras av knutar, dvs. 

knuttecken (nodala punkter, mästersignifikanter eller/och myter). Vilka i sin tur konstrueras 

av trådar, ekvivalenskedjor. Den här relationen ger fisknätet en särskild mening och 

genomsyrar alla sina komponenter. Det vill säga att en artikulerad diskurs bygger på 
knuttecken som i sin tur byggs på ekvivalenskedjor. Den här relationen gör att 

ekvivalenskedjorna måste uppfylla en förutsättning. De måste kopplas till andra tecken för att 

få en mening. För när de är isolerade betyder de ingenting. 

Konfliktanalys 
 

Den sista begreppsgruppen är de som gäller konfliktanalys. I den här gruppen kallas begrepp 

för flytande signifikanter. Eftersom de ändrar sin betydelse i relation till den diskursen de 

befinner sig i. Man kan enbart definiera de utifrån en särskild diskurs.  

  Den betydelse de får att alltid relationellt och i förhållande till något de inte är. Den här 

betydelsefixeringen som ingår i flytande signifikanters dna innebär alltid konflikter.  Hur 

dessa konflikter löser sig har alltid konsekvenser för den sociala praktiken. De blir därmed en 

avgörande förutsättning för att definiera den hegemoniska diskursen.  
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Intertextualitet 
 

 Begreppet intertextualitet förklarar relationen som uppstår mellan kommunikativa händelser.  Detta 

är ett begrepp man kan låna från Faircloughs kritiska diskursanalys. Den grundläggande 

tanken är att texter bygger på andra texter. Winther Jorgensen & Phillips (2012, s.77) menar 

att ”kommunikativa händelser bygger på tidigare händelser; man börjar aldrig om från 

början”. Man kan se en text som en del av en kedja av olika texter. Alla dessa texter bildar en 

ny text. Det är oundvikligt att skapa en text som inte har någon koppling till andra texter. En 

markant form av intertextualitet är det som Winther Jorgensen & Phillips visar när de 

hänvisar till Fairclough angående den manifesta intertextualiteten. Det vill säga att texter 

bygger på varandra på ett mycket tydligare sätt genom hänvisningar, citat eller referenser. 

  Intertextualitet erbjuder möjlighet att introducera förändringar i hur man använder tidigare 

texter. Men det finns också en begränsning av den nya texten i form av de ramar som de 

tidigare texterna sätter. Det fenomenet är det som Fairclough (ibid.) kallar för kontinuitet och 

förändring igenom intertextualitet. 

 

 

 

  



26 

Metod för bearbetning och analys  

För att få svar på studiens frågeställningar har jag valt att göra en analys av bidragen i 

kvalitetsutmärkelsen. I den här analysen har jag först identifierat och sorterat de begreppen 

som finns i texterna samt dess relevans för att ta reda på hur begreppet ledarskap konstrueras. 

I den processen av identifiering och sortering har jag grupperat om frågorna som fanns på 

rubriken chef och ledarskap i bidragen. Omgruppering har skett utifrån frågornas syfte. 

  Dessa begrepp kan vara idéer som ofta är förekommande och som uttrycks på skilda sätt och 

i skilda sammanhang. I analysen vill man identifiera dem, lyfta fram dem och resonera om 

hur de förhåller sig till varandra. Då måste det framgå hur man har gått tillväga för att 

identifiera dessa begrepp och varför de ska anses ha en relation till varandra och inte är 

lösryckta idéer.  

  En viktig del av diskursteorin är att det behövs göra en översättning till diskursteoretiska 

termer. Eftersom det i diskursteorin inte finns en uppdelning mellan diskursiva och icke 

diskursiva praktiker behöver man alltid använda sig av och integrera bakgrundslitteratur till 

teorins termer. 

  Ett verktyg som kan hjälpa i den här översättningsprocessen och även att definiera 

diskurserna är intertextualitet.  
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Urval 

För att göra den här studien har jag valt de fyra bidragen som har vunnit kvalitetsutmärkelsen 

de sista tre åren.  

  I bakgrundsavsnittet visades en bild med strukturen som alla bidrag måste följa. Man ser att 

den är uppdelad i tre stora områden: systematik, tillämpning och resultat. I varje område finns 

underrubriker som konkret tydliggör hur verksamheterna arbetar med de tre stora områdena. 

  De delar som jag har valt att fokusera på för att belysa hur begreppet ledarskap framställs i 

bidragen är inledningen och chef- och ledarskap. 

  I inledningen berättar de olika enheterna på ett övergripande sätt om sina verksamheter samt 

sina förutsättningar och hur ledningen och organisation ser ut.  

  Nedanför kan man se ett citat från anvisningar (2015, s.5) som förklarar hur inledningen är 

indelad och vilka teman verksamheternas måste ta upp.  

 
  ”Inledningen bidrar till att ge en helhetsbild av verksamheten och ökar 

examinatorernas förståelse för verksamhetens syfte. Grundläggande förutsättningar och 

begrepp ska beskrivas. Denna del bör vara kortfattad och innehålla följande punkter: 

Beskriv vilken typ av verksamhet ni bedriver. Ange lagar, förordningar och 

styrdokument av speciell betydelse för er verksamhet. Beskriv den brukar-/kundgrupp 

ni arbetar för. Ange ungefärligt antal brukare/kunder. Beskriv er organisations- och 

ledningsstruktur och Beskriv verksamhetens medarbetare (kategorier, utbildning)”  

 

  Den delen som jag har valt att ha fokus på är rubriken chef- och ledarskap som finns under 

punkten organisations- och ledningsstruktur.  

  Rubriken chef - och ledarskap är i sin tur indelad i fem delar. Syftet är att på ett mer 

specifikt sätt diskutera kring chefens roll och ledarskap. Detta görs genom att presentera ett 

resonemang av chefens ledarskap samt hur den utvecklas samt hur den är kopplad till 

medarbetarna. Här tas även hur chefen tänker och agerar kring organisationens utveckling.  

  Här presenteras de fem olika underrubriker som finns i anvisningarna (ibid. s.6):  

 
”Beskriv din ledarskapsidé och hur du gör den känd och förankrad i organisationen. 

Redogör för hur du som ledare utvärderar och utvecklar ditt ledarskap. Beskriv hur du 

som chef/ledare försäkrar dig om att medarbetarna är införstådda med verksamhetens 

syfte och mål/åtaganden och ser sin del i måluppfyllelsen. Beskriv hur du som 

chef/ledare skapar förutsättningar för och tar vara på engagemanget hos medarbetarna. 

Beskriv hur du som chef/ledare skapar möjligheter för lärande i organisationen och hur 

ni arbetar med kompetensutveckling utifrån identifierade behov”.  

 

  Nedanför ska jag göra en kortfattad presentation av enheterna och en redovisning av hur jag 

har sorterat och klassificerat materialet. På grund av etiska skäl har jag valt att varken visa 

enheternas namn eller året de har vunnit.  Jag har sorterat enheternas bidrag och kommer att 

kalla dem för: bidrag1, bidrag 2, bidrag 3 och bidrag 4. Det här namnsystemet har ingen 

koppling till en kronologisk ordning eller annan sort av sortering som skulle leda till att ta 

reda på enheternas namn. Det är enbart gjort för underlätta och tydliggöra analysen. 
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Bidrag 1 
 

Enheten är kommunal och tillhör en stadsdel i Stockholms stad. Den består av fyra förskolor 

med sammanlagt ca 270 barn. Den har ca 60 anställda. Deras ledning består av förskolechef 

och biträdande förskolechef/pedagogista. Dessutom finns det sex arbetsplatsledare och en 

förstekock. Tillsammans bildar de enhetens ledningsgrupp.  

 

Bidrag 2  
 

Den här enheten är också kommunal och har sammanlagt ca 465 – 480 barn. Den har fem 

förskolor och även en öppen förskola med ca 30-60 barn. Enheten har 101 anställda och en 

ledning som består av en förskolechef, en biträdande förskolechef och en eller två 
arbetslagsledare från varje förskola.  
 

Bidrag 3  
 

En enhet som tillhör en stadsdel i Stockholms stad. Enheten har fyra förskolor med ca 320 

barn inskrivna.  Den har 83 medarbetare och en organisation som består av en förskolechef, 

en biträdande förskolechef samt en samordnare. 

 

Bidrag 4 
 

En enskild kommunal förskola med 26 anställda och 92 barn. Förskolan ingår i en enhet med 

andra två förskolor. Enhetens ledning består av en förskolechef, en pedagogisk 

ledare/pedagogista, en administratör och en stugansvarig från varje förskola.  
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Giltighet och tillförlitlighet: reliabilitet och validitet 

I det här kapitlet kommer jag att ta upp hur jag har hanterat giltighet och tillförlitlighet i min 

studie. Jag kommer att fokusera på eventuella svårigheter som har dykt upp under 

undersökningens gång samt på vilket sätt jag har försökt lösa dem. Jag kommer att redovisa 

hur jag har gått tillväga för att identifiera, sortera och avgränsa de begreppen som har blivit 

ryggraden för min analys.  

Reliabilitet  
 

När det gäller reliabilitet utgår jag från Brymans tankar kring reliabilitet i kvalitativa 

undersökningar. Han förklarar reliabiliteten som ett analysinstrument som kan användas i 

flera studier och hänvisar här till LeCompte & Goetz, ” reliabilitet enligt dem står för den 

utsträckning i vilken en undersökning kan upprepas” Bryman (2008, s.352). Detta kriterium 

är svårt att uppnå i en studie som grundar sig på diskursanalys. Delvis för att det empiriska 

underlaget kan variera vid olika undersökningar. Men även för att det i en diskursanalys finns 

flera begrepp som tolkas och bestäms av forskaren själv. Vi denna punkt hänvisar jag till Gee 

(2005, s.122) som menar att  ”A discourse analysis is itself an interpretation, an interpretation 

of the interpretive work people have done in specific contexts. It is, in that sense, an 

interpretation of an interpretation”. 

  Frågan är då hur man kan lösa det här problemet och sträva efter att uppnå reliabilitet i en 

studie. Svaret på frågan kan vara att tydligt redovisa hur man har gått tillväga för att göra sin 

analys.  

  Första steget är att bevisa hur jag har definierat och valt de olika element som konstituerar 

diskurserna, det vill säga knutpunkter, ekvivalenskedjor och konfliktanalys.  För att göra detta 

använde jag mig av de analyserade bidragen. Jag har även använt mig av sekundär litteratur 

för att hitta de olika nyckelbegrepp, meningar och idéer från andra texter som finns i de 

analyserade bidragen. Jag har även gjort en sortering och en avgränsning av diskurserna.   

  I diskursteorin kallas för element, de tecken som artikulerar en diskurs men som har multipla 

betydelser så länge de inte etableras i en hegemonisk diskurs. I sökandet av element har jag 

använt som utgångspunkt en fråga som Gee (2005, s.122) har utvecklat för att arbeta i 

diskursanalytiska studier.  

”How are situated meanings, social languages, figured worlds, intertextuality, 

discourses, and conversations being used to privilege or disprivilege different sign 

systems (language, social languages, other sorts of symbol systems) and ways of 

knowing?”  

  Den frågan har hjälpt mig att först identifiera de nyckelbegreppen som byggt mina valda 

diskurser.  
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  De första elementen jag identifierade var knutpunkterna. Att hitta de nyckelbegrepp som 

blev de knuten som bygger fisknätet var avgörande eftersom min utgångspunkt var tanken om 

att diskursen etableras genom att betydelsen utkristalliseras kring några nodalpnukter 

(Winther Jorgensen & Phillips 2012, s.33). För att identifiera och definiera knutpunkter 

plockade jag ut de begreppen som alla andra små begrepp verkade kretsa kring. Utifrån 

diskursteorin ger dessa nyckelbegrepp mening till de andra småbegreppen. De nyckelbegrepp 

som jag identifierade var kvalitet och pedagogiskt ledarskap i Stockholms stad.  

  Nästa nivå var ekvivalenskedjor. Dessa begrepp kretsar kring nyckelbegrepp och får en 

mening utifrån dem men de bygger också upp nyckelbegrepp. Utifrån texterna konstruerade 

jag begreppsfamiljer och försökte svara på frågan om hur dessa begrepp skapar mening i 

texterna och vilken betydelse de får utav dem. Vid den här punkten använde jag mig av 

bidragens struktur och utgick utifrån de frågor som förskolecheferna fick svara på. Jag 

grupperade frågorna kring ett gemensamt ämne och efter det analyserade jag de olika svaren 

och identifierade ekvivalenskedjor. Dessa ekvivalenskedjor var ett resultat av en 

sammanfattning av frågorna och det ledde till att det bildades tre familjer kring begreppet 

ledarskap: ledarskap som idé, ledarskap i en kontext och ledarskap som utveckling.  

  Vid den här processen har det framstått ett dialektiskt fenomen som gjort att medan jag har 

försökt definiera och identifiera elementen i texterna avgränsades samtidigt de diskurserna 

som texterna byggdes på. Det vill säga att med hjälp av dessa element konstituerades mina 

diskursers val men även elementen blev konstituerade av mina valda diskurser.  

Validitet 
 

Angående validiteten utgår jag från Brymans idé (Ibid) att validitet är ”en god 

överensstämmelse mellan forskarens observationer och de teoretiska idéer som denne 

utvecklar”.  Därför ska jag fokusera på att redovisa hur jag gjorde mina tolkningar av det 

analyserade materialet och hur diskurserna identifierades.  

  När det gäller identifiering av diskurserna som finns i bidragen har jag utgått från idén att en 

diskurs är ett analytiskt begrepp som man lägger över verkligheten och använder sedan för att 

rama in undersökningen (Winther Jorgensen & Phillips 2012).  

  En stor svårighet som dyker upp utifrån det här resonemanget är att diskursen blir en 

konstruktion som forskaren själv gör och inte något som finns i verkligheten. För att kliva 

över denna svårighet har jag utöver de analyserade bidragen använt mig av intertextualitet. 

Detta har ja gjort genom att göra en gruppering av nyckelbegrepp som ofta förekommer i de 

analyserade bidragen och koppla dem till sekundär litteratur.   

  Efter att ha hittat dessa element fortsätter arbetet med en analys samt en sortering och 

gruppering av de begrepp i olika kategorier med tanken på vilken funktion dessa begrepp 

uppfyller i texten. Vid den här punkten använder jag som verktyg Gees tankar kring språkets 

funktionalitet som han presenterar som linguistic details., vilket han nämner som ett av de 

fyra elementen som konstituerar validiteten i diskursanalyser. Han förklarar att linguistics 

details bidrar till validiteten på följande sätt: ”The analysis is more valid the more it is tightly 

tied to details of linguistic structure. All human languages have evolved, biologically and 
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culturally, to serve an array of different communicative functions. For this reason, the 

grammar of any social language is composed of specific forms that are “designed” to carry 

out specific functions” (2005, s.123). Den här funktionaliteten i språket syns tydligt i texterna 

när förskolechefer försöker förstärka sina svar genom att koppla dem till texter eller diskurser 

som ofta förekommer i Stockholms stads förskolors sammanhang. Vissa av dessa diskurser 

och texter kommer från staden själv och andra utifrån.  

  Efter att dessa begrepp definierades var det dags att ta reda på vilken typ av fisknät det var. 

Det vill säga att jag skulle definiera de diskurser som genomsyrar i texterna. Detta gjorde jag 

genom det som Laclau & Mouffe (1985) kallar för artikulation. Alltså att identifiera den 

praktiken där alla element får en identitet som utvecklas i ett förhållande till andra element. 

  Den här artikulationen kommer efter man har gjort en sortering och konstruerat olika 

familjebegrepp. Det är då man upptäcker att de valda begreppen får en betydelse som är i 

relation till den kontexten de befinner sig i. Det här leder till att sedan definiera den 

strukturerade totaliteten som resulterar av den här artikulationen, det vill säga diskursen.  
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Etiska överväganden  

Vid den här delen kommer jag att referera till de etiska överväganden som jag har utövat i 

min studie. Jag kommer att beskriva vilka dokument jag har arbetat med och hur jag har 

behandlat uppgifterna som finns i dem. Jag kommer även att ta upp hur jag har hanterat 

anonymitet.  

  Dokumenten som jag har analyserat är offentliga och betraktas som allmänna handlingar.  

För att definiera dessa dokument som allmänna handlingar har jag utgått från följande 

definition: 

”En handling är en framställning i skrift eller bild men också en upptagning som man 

kan läsa, avlyssna eller uppfatta på annat sätt bara om man har hjälp av något tekniskt 

hjälpmedel /…/Man kan uttrycka det så att en handling är ett föremål som innehåller 

information av något slag. En handling är allmän, om den – förvaras hos en myndighet 

och – enligt särskilda regler anses inkommen dit eller upprättad där” 

(Offentlighetsprincipen och sekretess, 2012, s.10) 

  Det här innebär att de analyserade dokumenten omfattas av offentlighetsprincipen vilket 

betyder att vem som helst får läsa myndigheternas handlingar (Ibid. S.7). Däremot behöver 

jag påpeka att jag har tagit hänsyn till att dokumenten inte omfattas av 

sekretessbestämmelserna.  

  Trots att jag har arbetat med allmänna handlingar har jag valt att anonymisera de analyserade 

dokumenten. Anonymitet har jag arbetat med hjälp av etiska principer av HSFR.  Det har jag 

gjort genom att alla uppgifter som kan identifiera personer har antecknats på ett sätt att 

enskilda människor inte kan identifieras av utomstående (Forskningsetiska principer inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, 2015). Detta har jag tydliggjort i avsnittet urval.  

  Sammanfattningsvis måste jag säga att jag anser att jag inte har brutit mot etiska regler utan 

tvärtom. Valet att använda offentliga dokument har gjort att jag har varit ännu mer noga med 

att utföra studien i överens med etiska principer av HSFR. 
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Reflektioner över metoden 

Reflektionen kring min valda metod sker både på en konkret och en teoretisk nivå. 

En reflektion som jag har övervägt och som jag har tagit upp tidigare på avsnittet om etiska 

övervägande var att arbeta med offentliga dokument.  

  Det är texter som finns för allmänheten och man behöver inte be om lov för att läsa och 

använda dem. Emellertid blev det ett etiskt dilema att inte kontakta författarna som skrev 

texterna.  Detta löste jag genom en tydlig förklaring om att studien inte är inriktad mot 

särskilda personer utan handlar enbart om texter.  

  Dessutom förklarade jag att studien utfördes i överens med etiska principer av HSFR. Jag 

vill även betona att jag tog mer hänsyn till dessa etiska principer då jag inte kontaktade 

texternas författare. 

  En annan aspekt som är viktig att lyfta fram vid detta avsnitt är studiens validitet eller 

snarare hur man går tillväga för att studiens uppnår en hög validitet. 

Detta med tanke på att jag genomförde en diskursanalys och en utgångspunkt i arbetet med 

diskurser är att sanningen alltid är en konstruktion (Winther Jorgensen & Phillips 2012). Detta 

gör att metodens validitet behöver granskas ordentligt. Vilket var ännu viktigare då jag 

jobbade med diskursteori.  

  En kritik som riktas mot diskursteori som metod är att den saknar tydliga verktyg för att 

genomföra en analys. Winther Jorgensen  och Phillips (ibid.) lyfter fram att de främsta 

förespråkare av  diskursteori, det vill säga  Lacalau och Mouffe, inte alls gör någon detaljerad 

analys av empiriskt material.  De håller sig till mer abstrakta analyser. 

Detta gör att man som forskare har en större frihet att använda de analytiska verktyg men 

också ett större ansvar när det gäller metodens transparens och även reliabilitet och validitet. 

  En annan reflektion angående den valda metoden är en utgångspunkt som diskursteorin har. 

Laclau och Mouffe utgår från att diskursen enbart är konstituerande och påverkas inte av 

samhällsinstitutioner och krafter som inte bara har en diskursiv karaktär (Ibid. S.68). Den här 

utgångspunkten presentera vissa svårigheter i mitt resonemang då jag i min studie analyserar 

hur diskurser från andra samhällsinstitutioner, fram för allt politiska systemet, har inflytande i 

pedagogiska praktiker. 
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Redovisning av empiri 

I den här delen kommer jag att göra en redovisning av studiens resultat samt en kategorisering 

utifrån diskursteorin. I metoddelen förklarades begreppens betydelse ur diskursteorins 

perspektiv och nu ska dessa begrepp konkretiseras.  

  För att göra en diskursanalys utifrån diskursteorin måste man definiera vilka begrepp som 

synliggörs i texterna utifrån diskursteorins termer. Det första begreppet som behöver 

definieras är knuttecken för att sedan fortsätta med ekvivalenskedjor. Dessa två begrepp och 

dess innebörd i diskursteorin kommer att bli till stor hjälp för att hitta de diskurser som 

framställs i tävlingsbidragen. Det  kommer att leda till att hitta den hegemoniserande 

diskursen som konstruerar ledarskap i Stockholms stads förskolor. 

Knuttecken 
 

Utifrån diskursteorins analytiska metod organiseras en diskurs kring tre strukturer som är 

relaterade till varandra och är omöjligt att skilja åt. Dessa strukturer är diskurser, identiteter 

och sociala rum. Det här gör att för att kunna identifiera knuttecken behöver man identifiera 

hur knuttecken kopplas till dessa tre strukturer. 

  Jag börjar med nodalpunkter, vilket är knuttecken för diskurser. I de analyserade bidragen 

kan man hitta en nodalpunkt i form av begreppet kvalitet. Det här begreppet får sin betydelse i 

relation till chefernas berättelse om ledarskap, organisation, vision, relation med medarbetare 

och hur de arbetar med Stockholms stads instrument för uppföljning, utveckling och 

utvärdering.  

  I bidragen kan kvalitet tolkas på två olika sätt. För det första som en konstant eftersträvan 

mot bättre resultat av de olika mätinstrument som Stockholms stad använder. Det kan vara 

medarbetarenkät, brukarundersökning och uppsatta (mätbara) mål, exempelvis 

sjukfrånvarodagar, pedagogernas självvärdering, svarsfrekvens i de olika undersökningar och 

budgeten. Det här är något som cheferna betonar i form av hur de analyserar tidigare resultat 

och hur de sedan strukturerar enheternas arbete kring en förbättring av sina tidigare resultat.  

  En annan tolkning av kvalitet som kan hittas i bidragen är en ständig effektivisering av 

verksamheten. Det handlar i stort sätt om hur verksamheterna kan erbjuda bättre service som 

kan resultera i att brukare blir nöjdare. Vilket motsvarar de kvaliteter som Stockholms stad 

har och som visades i början av denna studie.  

  Ytterligare ett knuttecken är mästersignifikanten. I det här fallet är identiteten för 

förskolechefer i Stockholms stad. I alla bidragen hittas en tydlig koppling till en gemensam 

idé om kvalitet och ledarskap. Det här gör att det skapas en identitet kring vad det innebär att 

bli en pedagogisk ledare/förskolechef i Stockholms stad. Det kännetecknas av en kamp 

mellan en ledare som å ena sida strävar efter att skapa en organisation som motsvarar stadens 

kvalitéer, det vill säga, bättre resultat, mer effektivitet och nöjdare kunder, samt en 

organisation som uppnår de fastställda mål som kommunfullmäktige och nämnden sätter upp. 
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Å andra sidan en ledare som försöker implementera en pedagogik som har sin grund i 

meningsskapande, kontext och föränderlighet. Då utvecklar ledarskapet i Stockholms stad en 

särskilt betydelse som gör att mästersignifikanten kopplas till ett särskilt socialt rum. Vilket i 

det här fallet är Stockholms stads kommun.  

  De knuttecken som hittades i kvalitetsutmärkelsens bidrag visar hur de tre dimensioner 

diskurs, identitet och socialt rum är oskiljaktiga. Winther Jorgensen & Phillips (2012, s.58) 

menar att ”Man kan på samma sätt klarlägga individuella och kollektiva identiteter och kartor 

över sociala rummet genom att följa ekvivalenskedjornas sammankoppling av betydelser”. 

Med det här menas att för att förstå detta knuttecken och dess betydelse behöver man hitta 

andra begrepp. Dessa begrepp kommer att på ett dialektiskt sätt ge knuttecken mening men de 

kommer även att få sin betydelse genom den. I diskursteorin kallas dessa andra begrepp för 

ekvivalenskedjor. 

Ekvivalenskedjor 
 

I metoddelen förklarades ekvivalenskedjor som knut i ett fisknät. Dessa knutar får en särskild 

betydelse i det nätet de befinner sig i och att de samtidigt konstruerar det nätet.  

Ovanför presenterades kvalitet och pedagogiskt ledarskap i Stockholms stad som knuttecken. 

  I det här fallet skulle det motsvara fisknätets knutar. För att förstå dessa knutar är det viktigt 

att hitta de trådar som konstruerar nätet och ger det betydelse men som även får betydelse av 

nätet.  

  Eftersom en viktig del av denna studies syfte är att belysa hur ledarskap framställs i 

kvalitetsutmärkelsens bidrag har jag valt att använda mig utav mallen som cheferna måste 

svara på för att hitta ekvivalenskedjor. 

  I anvisningar för kvalitetsutmärkelsen (2015)finns det ett avsnitt vars syfte är att synliggöra, 

medvetandegöra och strukturera chefernas diskurs om ledarskap. Nedanför visas de frågor 

som ska besvaras i detta avsnitt: 

 

1. Beskriv din ledarskapsidé och hur du gör den känd och förankrad i organisationen.  
2. Redogör för hur du som ledare utvärderar och utvecklar ditt ledarskap.  
3. Beskriv hur du som chef/ledare försäkrar dig om att medarbetarna är införstådda med 

verksamhetens syfte och mål/åtaganden och ser sin del i måluppfyllelsen.  
4. Beskriv hur du som chef/ledare skapar förutsättningar för och tar vara på engagemanget 

hos medarbetarna.  
5. Beskriv hur du som chef/ledare skapar möjligheter för lärande i organisationen och hur ni 

arbetar med kompetensutveckling utifrån identifierade behov. 
 

  De ovannämnda frågorna organiseras i tre grupper. En första grupp runt fråga nummer 1. 

Den frågan definierar en vision eller/och en idé kring ledarskap. Den andra gruppen 

inkluderar frågorna nummer 3 och 4 vilket syftar till kvalitet och ledarskap och hur de 

presenteras i samband med en organisation och i relation till medarbetarna.  Den tredje 

gruppen bildas tillsammans med fråga 2 och 5. Dessa två frågor svarar på hur ledarskap 

framställs i relation till utvärdering, uppföljning och utveckling och hur den processen 

eventuellt kan leda till en kvalitetsutveckling.  

  Dessa tre grupper kommer att bilda nätets trådar. I diskursteoris kallas de för 

ekvivalenskedjor. Det är viktigt att ännu en gång påpeka att ekvivalenskedjor i det här fallet 

får sin betydelse i kontexten av de analyserade bidragen.    
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Grupp 1 
 

I det här avsnittet av tävlingsbidragen måste cheferna beskriva sin ledarskapsidé och hur den 

görs känd och förankrad i organisationen.  

  I tävlingsbidragen framställs en sort ledarskapsdeklaration. Detta skriver chefer i olika 

former och betonar olika områden.  

  I tävlingsbidrag 1 skriver chefen följande ledarskapsdeklaration: 

 
Mitt sätt att leda organisationen skulle kunna betecknas som ett ”idébaserat 

ledarskap” där jag vill bidra till att skapa mening och förståelse för uppdraget. Vår 

gemensamma värdegrund och inspiration från Reggio Emilia ger oss en gemensam 

inriktning. Med mitt agerande vill jag inspirera till utveckling och fördjupning av 

verksamheten. 
 

  Här märker man hur chefen tar ett tydligt ställningstagande genom att deklarera sin 

inspiration från Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Hon påpekar dessutom på hur viktigt det 

är i sin organisation att medarbetarna bildar en gemensam uppfattning om förskolans uppdrag.  
  
I bidrag 2 (s.16) sammanfattas ledarskapet på följande sätt: 
 

Att leda är att ge förutsättningar genom en tydlig organisation där alla vet vad som 

gäller, skapa ett tillåtande arbetsklimat där alla vet att de behövs och att vara tillgänglig 

för medarbetarna när de behöver, även om jag inte är på plats.  

  Här framstår tre ord som är grundläggande i chefens beskrivning av sitt ledarskap. Dessa är 

tydlighet, öppenhet och tillgänglighet.  

  En liknande definition hittas i tävlingsbidrag 3 i form av olika egenskaper en chef behöver 

ha. 

 Ett tydligt, målinriktat, tillgängligt, lyhört chefskap. 

  Sedan beskriver chefen ett tillägg som hon gjorde i sitt inträde som chef i enheten: 

Mitt första bidrag till den fortsatta utvecklingen av /…/ var att göra tillägget - med 

barnen i centrum.  Detta för att ytterligare manifestera utgångspunkten för hur vi ska 

lösa vårt förskoleuppdrag.   

  Det är intressant att notera hur chefen som skriver bidrag 3 lägger till nya element i sin 

beskrivning i jämförelse med tidigare bidrag. Chefen tillägg är att bli målinriktat och lyhörd. 

Annat är att hon även inkluderar barn i sin chefskapsdeklaration. 

  I bidrag 4 beskriver chefen utöver en ledarskapsidé även en vision:  

Jag vill ha en förskola i världsklass. Mitt ledarskap bygger på en organisation där 

arbetsfördelningen är känd för alla. Arbetsfördelningen är tydlig och fördelningen har 

gjorts utifrån kompetens.  

 I denna beskrivning syns en tydlig koppling till Stockholms stad kvalitetsprogram i form av 

visionen att ha en förskola i världsklass.  

 I alla de ovanstående citaten framgår vissa gemensamma egenskaper som cheferna tar upp i 

sina beskrivningar.  Tydlighet, tillit, delaktighet och engagemang är ledord som i olika grader 
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genomsyrar alla tävlingsbidragen. Chefernas ledarskapsidé i texterna fokuserar mycket på att 

skapa tydlighet och tillit. En viktig förutsättning för att lyckas med det är kommunikationen 

som i sin tur borde leda till att utveckla gemenskap. Kommunikationen framställs i 

tävlingsbidragen som ett verktyg som syftar till dialog. Ett exempel på det hittar man i 

tävlingsbidrag 1. 

Jag tänker att kommunikation är viktig i en organisation. I kommunikation med 

varandra skapar vi en social verklighet innehållande kunskap, identitet, relationer och 

betydelse. I kommunikationen med varandra kan vår förståelse och kunskap för olika 

saker förändras. 

  Enligt chefens beskrivning i bidrag 1 innehåller kommunikationen en drivande faktor som 

kan leda till utveckling och även skapa en gemensam identitet i organisationen. Denna tanke 

om gemenskap utvecklas vidare i samband med samarbete.  

 
Vi i ledningsgruppen vill stödja en organisation där alla medarbetare och barn skall 

finna sig väl tillrätta och vilja utvecklas tillsammans. Vi vill agera med förtroende och 

arbeta för att stödja samsynen mellan förskolorna där inställningen är en gemensam 

enhet, som bygger på en kollektiv pedagogisk idé där vi upptäcker och lär tillsammans.  

  Vid de andra tävlingsbidragen ses kommunikation som en förutsättning för en tydlig 

organisation. Det här kan observeras i bidrag 2 där chefen beskriver en grundtanke för sin 

organisation. 

 
Mitt ledarskap bygger på en organisation där arbetsfördelningen är känd för alla och 

fördelning gjord utifrån kompetens.  

  En liknande formulering visades även i bidrag 4 där det vikten av att tydliggöra rollerna och 

även lyfta fram kompetenserna betonades. Utöver det utvecklar chefen vidare sin syn på 
rollfördelning och kompetenser genom att poängtera organisationsstyrkor.  
 

Styrkan i vår organisation är våra olikheter och den samlade kompetenser samt den 

tilltro jag visar mina medarbetare.   

 
  En annan egenskap som är gemensam för alla tävlingsbidrag är delaktighet. Alla chefer 

anser att delaktighet är en viktig komponent i organisationen och därmed något som de ska 

sträva efter. 

  Delaktighet framställs i tävlingsbidragen som ett öppet ledarskap där cheferna är lyhörda och 

inbjuder till dialog.  

  I bidrag 2 beskrivs alla medarbetare som individer med en vilja och kunnighet att vara 

delaktig i sin organisation.  

 
Vi ser att alla medarbetare vill och kan bidra till förskolans verksamhetsutveckling och 

att genom ständiga förbättringar skapa en bättre verksamhet utifrån våra brukares 

behov. 

  Denna tanke utvecklas vidare genom att betona lyhördhet och tillit som förutsättningar för 

ett bra samarbete.  

 
Jag vill skapa en tillit till mig som ledare genom att aktivt och ärligt lyssna och förstå. 

Medarbetarna ser att jag har kunskap om hur de tänker, hur deras förutsättningar är och 

vilka förbättringsbehov de har.  
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  Delaktighet beskrivs i tävlingsbidrag 3 som en dialog mellan chefen och medarbetare.  

Min ledarskapsidé bjuder på öppenhet. Jag bjuder in till dialog. Min dörr är oftast 

öppen och jag försöker att vara tillgänglig för medarbetarna, även om jag inte är på 
plats.   

  Däremot ser man att chefen i bidrag 4 växlar mellan förväntningar och krav. Chefen menar 

även att tydlig information skapar delaktighet.   

 
Jag diskuterar förväntningar med mina medarbetare och förenar krav och förväntningar 

på dem med delaktighet och utrymme för eget ansvar och initiativ. Detta förankras på 
medarbetar/arbetslagssamtal, veckomötena och arbetsplatsmötena.  

  En sammanfattning av den här punkten utifrån analyserade texter ät att cheferna utvecklar 

sin idé om ledarskap kring fyra centrala punkter: tillit, kommunikation, tydlighet och 

delaktighet. Enligt cheferna framgår dessa begrepp som viktiga för en välfungerande 

organisation. Det här tyder på att ledarskap ses som en viktig komponent för att utveckla en 

organisation som är tydlig och öppen 

  Tydlighet framställs i bidragen som tydliga ledningsroller. Ett exempel på det är chefens 

sammanfattning om sin ledarskapsidé i bidrag 2. Sammanfattningen lägger fokus på 
betydelsen av en tydlig organisation, ett tillåtande arbetsklimat och tillgänglighet. Samma idé 
om ledarskap kan ses i bidrag 4 då chefen inleder sin ledarskapsidé genom att säga att hon vill 

ha en förskola i världsklass och en tydlig arbetsfördelning. Ytterligare ett exempel är bidrag 3 

då chefen tydligt skriver sina ledarskapsegenskaper, nämligen tydlighet, tillgänglighet och 

lyhördhet. 

 

Grupp 2 
 

I den här delen ska jag redovisa hur relationen mellan chefen och medarbetare definieras. I 

bidragets mall finns två frågor angående chef/ledarskap som har en tydlig koppling till både 

ledarskap och kvalitet. 
 

• Hur jag som chef/ledare kommunicerar, det vill säga försäkrar mig om att medarbetarna 

är införstådda med verksamhetens mål. 

• Beskriv hur du som chef/ledare skapar förutsättningar för och tar vara på engagemanget 

hos medarbetarna. 

 

  Utifrån läsning av bidrag 1(s.12) kan detta ses som ett uttryck för hur årets arbete 

organiseras runt verksamhetens åtaganden vilket genomsyrar de olika mötesformer som 

enheten har för att jobba med sina mål. 

 
För att både jag och ledningsgruppen ska vara försäkrade om att medarbetarna är 

införstådda med våra mål och åtaganden, kommunicerar och arbetar vi återkommande 

med dem under året. Arbetet sker i ledningsgrupp, utvecklingsgrupp, medarbetarsamtal, 

reflektionssammankomster, informationsbrev, pedagogmöte, föräldramöte, Apt och 

med hjälp av arbetslagsdeklarationen. 
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  En liknande organisation och arbetssätt angående mötesformer och hur arbetet med 

måluppfyllelse pågår kan hittas i bidrag 4. 
 

Kommunikation är ett strategiskt verktyg för att nå verksamhetens mål. En av mina 

centrala uppgifter som chef är att tydliggöra en gemensam riktning för arbetet i 

verksamheten.  

Förskolan har en ledningsgrupp som består av förskolechefen, pedagogiska ledaren, 

administratören, stugansvarig och avdelningsansvariga. Avdelningsansvariga företräder 

sitt arbetslag och har förtroende för detta. Ledningsgruppen har till uppgift att 

tillsammans med förskolechefen och pedagogiska ledaren verka för samsyn, samverkan 

och arbeta med strategiska frågor. De frågor som diskuterats på mötena protokollförs 

och det finns alltid en dagordning att utgå ifrån. Alla protokoll läggs i enhetens 

gemensamma mappar som alla har tillgång till. Frågorna som diskuteras i 

ledningsgruppen diskuteras vidare på arbetsplatsmötena eller på utvecklingsdagarna. 

Avdelningsansvariga har som uppdrag att informera arbetslagen. 
 

  I bidrag 4 redovisar förskolechefen sitt arbetssätt för att uppfölja stadens mål.  

 
De förväntade resultaten följer jag och pedagogiska ledare dels genom kontinuerliga 

uppföljningar under året i pedagogernas arbetsplaner /…/ två gånger per år skriver 

enheten tertialrapporter till förvaltningen där vi prognostiserar måluppfyllelsen (s.13).   

 

  Svaret på första frågan är att cheferna i stort sätt har fokuserat på hur verksamheterna jobbar 

med stadens mål under hela året. Frågan har på något vis blivit tolkat som ett sätt att 

tydliggöra och effektivisera verksamhetens sätt att uppnå de givna målen. I bakgrundsdelen 

visas bild 1 som tydliggör Stockholms stads process för att genomföra sina mål och hur dessa 

mål jobbas i de olika nivåerna i verksamheterna. Verksamheterna i Stockholm stad använder 

sig av ILS systemet för att uppfölja och utvärdera sina mål framför allt genom tertialrapporter. 

  Det här ger ett visst belägg för att tolka arbetssättet som en eftersträvan av effektivisering. 

Det kan bekräftas genom att verksamheterna har utvecklat ett fördjupat arbete utifrån LEAN 

produktion.  

  Tre av bidragen berättar om sina arbeten med LEAN produktion och hur deras organisation 

har effektiviserats när det gäller måluppfyllelsen. I bidrag 2 framställs betydelsen av LEAN 

produktionen i denna process på följande sätt:  

 
Vårt systematiska kvalitetsarbete baseras på våra resultat och en analys av dessa görs 

förskolevis /…/ Det är viktigt att löpande och regelbundet återkoppla till årets mål, 

åtaganden och arbetet för att kunna följa upp och hålla tråden /…/ Förskolorna 

använder också en måltavla, hämtat från LEAN, som ett sätt att ständigt koppla 

aktiviteter till våra mål” (s.17). 

 

  I bidrag 2 tar förskolechefen upp hur de har börjat arbeta med Lean production för att 

förbättra sitt sätt att uppnå verksamhetens mål.  

 
Under 2012 har ledningsgruppen (chefer och arbetslagsledare) gått en ledarutbildning i 

Lean och utifrån det har vi utvecklat systematiken i vårt förbättringsarbete ytterligare. 

Lean blir för oss ett sätt att med stöd av olika metoder ständigt arbeta med att förbättra 

våra processer med syfte att öka värdet för våra brukare. Med Lean delegeras mer 

ansvar till medarbetarna, eftersom det är de som känner verksamheten bäst. 

Tillsammans kan arbetslagen hitta de förbättringar och nya lösningar som leder till 

måluppfyllelse. Det bygger på att de är införstådda med verksamhetens mål och 

åtaganden (s.16). 
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  En annan punkt som ofta förekommer i de olika tävlingsbidragen och som kan tolkas som en 

förutsättning för kvalitetsutveckling och ett bättre ledarskap är medarbetarnas engagemang.  

  Följande citat från bidrag 1 kan ge uttryck för en tolkning av förskolechefens beskrivning av 

sina tankar kring engagemang: 

Medarbetarnas engagemang är viktigt för organisationen. Jag och ledningsgruppen 

menar att det förstärks genom att medarbetarna känner att det de gör är 

meningsskapande. Att vi ser olikhet som tillgång (där vi tar vara på var och ens 

kompetenser). Känner sig behövda. 

 

  Förskolechefen gör här en koppling mellan meningsskapande och engagemang i form av ju 

mer meningsskapande i arbete desto mer engagemang utav medarbetarna.  

 

  I bidrag 3 definierar förskolechefen tydligt vilka egenskaper medarbetarna bör ha i sin 

organisation.  

 
Ett engagerat, delaktigt, ansvarstagande medarbetarskap.  

 

  Till skillnad från föregående chef betonas i detta bidrag delaktighet och ansvar som viktiga 

egenskaper av medarbetarna.  

 

  Trots att det i ledarens tankar (i bidrag 4) kring engagemang inte syns med samma tydlighet 

kan chefens svar ge ett visst belägg för att kunna identifiera det. 
 

Även medarbetarna kommer med olika förslag som vi diskuterar på våra möten. Jag 

stimulerar kreativitet, nytänkande och mångfald. Detta märks bland annat i vårt 

miljöarbete. 
 

  Det som chefen berättar kan tolkas som att det hon menar med delaktighet är medarbetarnas 

aktiva deltagande i mötena men också att uppmuntra dem att tänka utanför ramarna.  

 

  Sammanfattningsvis kan jag påpeka att det i den här gruppens frågor återigen visas hur 

ledarskap och kvalitet hänger ihop. I de svaren som har analyserats lyfts ledarens betydelse 

för att uppnå stadens mål samt att en viktig uppgift som ledaren har är att skapa 

förutsättningar för att arbeta med verksamhetens mål på alla nivåer. Det här kan tyda på att 

det finns en relation i form av att ju högre förståelse av verksamhetens mål bland medarbetare 

desto högre kvalitet kan den verksamheten uppnå.  

Grupp 3  
 

  I den här delen av resultaten kommer det att synliggöras hur ledarskapet framställs i 

tävlingsbidragen i relation till följande frågor: 

 
• Hur jag som ledare utvärderar och utvecklar mitt ledarskap. 

• Beskriv hur du som chef/ledare skapar möjligheter för lärande i organisationen och hur ni 

arbetar med kompetensutveckling utifrån identifierade behovstillfredsställelse. 

  Svaret på frågan i bidrag 1 (s.15) inleds på följande sätt: 
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Varje år ges medarbetarna möjlighet att delta i en medarbetarundersökning. I 

medarbetarundersökningen finns frågor som rör situationen inom vår organisation, och 

hur jag som chef ansvarat för att utveckla den.   
 

  Förskolechefens beskrivning kan tyda på att medarbetarenkät är ett viktigt instrument för att 

utvärdera och utveckla sitt ledarskap.  

 

  Chefen beskriver ytterligare hur hon och sin ledningsgrupp använder enkätens resultat för att 

utvärdera och utveckla sitt ledarskap.  

 
Resultatet i medarbetarundersökningen har jag och ledningsgruppen använt för att 

reflektera över vårt sätt att leda.   

 

  I bidrag 4 framställs chefens sätt att utvärdera och utveckla sitt ledarskap och hur det är 

kopplat till medarbetarundersökningen.   
 

I samband med vår årliga medarbetarenkät utvärderas jag som chef och ledare av mina 

medarbetare. Enkäten innefattar fem områden. Områdena är: aktivt medskapandeindex, 

mina utgångspunkter, medarbetarskap, ledarskap och verksamhetsutveckling. Enkäten 

är ett instrument som ger tillfälle till dialog med mina medarbetare och som förser mig 

med relevanta beslutsunderlag för fortsatt utveckling av verksamheten och mitt 

ledarskap (s.15).  
 

  I bidrag 2 presenteras också hur medarbetarenkäten är underlag för utvärdering och 

utveckling samt hur resultat analyseras med ledningsgrupp och medarbetare.  
 

I samband med vår årliga medarbetarenkät utvärderas jag som chef och ledare av mina 

medarbetare. Resultatet presenteras i en ledarskapsrapport där områden: att förmedla 

stadens mål och budskap, tydlighet, förväntningar och ramar, återkoppling, en 

närvarande och coachande chef, dialog och delaktighet, öppenhet och respekt 

synliggörs (s.18). 
 

  Hittills framställs i bidragen att i frågan om ”hur jag som ledare utvärderar och utvecklar 

mitt ledarskap” har samtliga förskolechefer nästan enbart lagt stor fokus på deras sätt /metod 

att redovisa sina resultat från den årliga medarbetarenkäten som Stockholms stad genomför 

varje år.  

  Enkätens objektiv är att mäta chefernas ledarskap och är menad att alla medarbetare i staden 

ska svara på den. Enkäten är gemensam för alla verksamheter och dess chefer från olika 

nivåer (dvs. avdelningschefer, enhetschefer, osv).  Enkätens syfte är att ”stötta chefer och 

medarbetare att skapa rätt förutsättningar för att kunna ge bästa möjliga service till 

stockholmarna. Ett tydligt ledarskap och ett aktivt medarbetarskap är två mycket viktiga delar 

i den utvecklingen” Medarbetarenkät (2014).  

  Enkäten har fem områden som ska mäta chefens ledarskap utifrån flera vinklar och 

perspektiv. Dessa områden är: AMI – Aktivt Medskapandeindex, mina utgångspunkter, 

medarbetarskap, ledarskap och verksamhetsutveckling.  

Den enda förskolechefen som tillägger ett ytterligare sätt att svara på frågan hittas i bidrag 2 

(s.18) 
En god hjälp har jag haft av den statliga rektorsutbildningen som under fem terminer 

fokuserade på ledarskapet ur olika perspektiv. Att leda människor utifrån individens 

förutsättningar och sätt att processa intresserar mig mycket och ledde till att vi låter alla 

våra medarbetare delta i kompetensutveckling, Human Dynamics. 
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  I citatet tar förskolechefen upp betydelsen av kontexten och kontinuitet. Detta blir ovanligt i 

relation med de andra förskolechefernas svar.   

 

  Slutligen vill jag presentera bidrag 3. Jag understryker den eftersom den bryter normen och 

inte baserar sitt svar enbart på medarbetarenkäten utan även tar upp andra former av 

utvärdering och utveckling.    

 
Som ledare för en relations intensiva och komplexa organisation i ständig utveckling 

krävs att mitt ledarskap är både följsamt och coachande, men också tydligt i relation till 

vårt uppdrag. Jag behöver vara ständigt beredd på att reflektera, ompröva och lära nytt 

om mig själv och mitt chef- och ledarskap i relation till medarbetare och uppkomna 

situationer. Jag följer upp de delar av medarbetarenkäten som berör mitt ledarskap och 

analyserar och bearbetar mina styrkor och svagheter, bl.a. tillsammans med min 

avdelningschef samt förvaltningens kommunikatör (s.26). 
 

 

  Sedan fortsätter hon och utvecklar vidare sitt resonemang på följande sätt:  

 
I det medarbetarsamtal som min chef kallar mig till, blir mitt ledarskap genomlyst och 

mina styrkor och utvecklingsområden granskade. I de medarbetarsamtal jag själv håller 

uppmuntrar jag till öppen dialog kring mitt ledarskap och efterfrågar aktivt 

förbättringsområden. 
 

  Förskolechefen inkluderar i sin idé av utvärdering andra aspekter utöver medarbetarenkäten 

såsom betydelsen av reflektion, omprövning och lärande. Dessutom menar hon att ledarskapet 

befinner sig i en kontext av ständigt utveckling och att det är en del av en komplex 

organisation.  

 

  I nästan samtliga bidrag framställs det att ett viktigt verktyg för ledarskapsutveckling är 

medarbetarenkätens resultat. Dessa resultat används också för att definiera styrkor och 

svagheter, för att jämföra med föregående år och även med andra chefer i staden samt med ett 

genomsnitt av Stockholms stads resultat. Det här kan tyda på ett sätt (utav staden) att styra 

chefernas arbete genom att fastställa årets mål för alla verksamheter. Det här leder till att 

ledarskapet ständig måste definieras i relation till dessa mål. Cheferna måste jobba på de 

områden som visar svaghet och fokusera sin utveckling för att förbättra dem och på det sättet 

uppnå de givna målen. Man ser att bara chefen i bidrag 3 tar upp betydelsen av kontexten, i 

form av uppkomna situationer. De redovisade svaren från den här gruppen kan ses som ett 

uttryck för en koppling mellan kvalitet och förbestämda resultat.   

 

Sammanfattning 
 

Efter att ha presenterat chefernas svar på fråga 1 i tävlingsbidragen framgår det att cheferna 

skriver en deklaration om hur de ser sin roll som ledare samt vilka egenskaper och förmågor 

de anser en chef behöver utveckla. Dessa egenskaper, förmågor och beskrivningar har gett 

mig ett underlag för att tolka och sortera chefernas svar. Sedan kan genom en gruppering av 

chefernas beskrivning utveckla de begrepp som kan användas som ekvivalenskedjor. 

Det första av dessa begrepp är det som resulterade av analysen av frågan och som jag har 

kallat för Ledarskap som idé. 

  När det gäller grupp 2 framställs i bidragen hur cheferna arbetar med att inkludera och 

informera medarbetarna i verksamhetens mål och hur de lägger extra fokus på att uppnå dessa 

mål samt hur dessa arbetsprocesser kan effektiviseras.  
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  Efter att ha analyserat de olika svaren på fråga 3 och 4 kan jag utveckla det andra begreppet i 

ekvivalenskedjor, Ledarskap i en kontext.  

  Utifrån svaren på frågorna 2 och 5 som analyseras i grupp 3 framgår att cheferna lägger stort 

vikt på att synliggöra hur de arbetar med stadens medarbetarenkät och hur denna enkät är ett 

central verktyg för att utveckla sitt ledarskap.  

  Med resultaten från de analyserade svaren från grupp 3 kan jag utveckla det tredje begreppet 

i ekvivalenskedjor, Ledarskap i en systematisk utveckling.  

Alla dessa tre ekvivalenskedjorna sammanflätas under begreppen ledarskap och kvalitet. De 

blir trådarna i fisknätet och leder till att kvalitet och ledarskap i de analyserade bidragen 

definieras i relation till dessa tre begrepp.  

  Efter att ha bestämt de grundläggande begreppen som bygger ”fisknätet”, det vill säga 

knuttecken och ekvivalenskedjor, behöver jag identifiera de diskurser som ger dessa begrepp 

betydelse. Men även för att hitta den diskursen som hegemoniserar konstruktionen av 

ledarskap i Stockholms stads förskolor. Det är det jag kommer att göra i följande avsnitt.  
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Diskussion 

Syftet med min studie har varit att belysa och analysera de diskursiva konstruktioner av 

begreppet pedagogiskt ledarskap i de fyra sista bidragen som har vunnit Stockholms stads 

kvalitetsutmärkelse. 

  En av studiens frågeställningar har varit vilka diskurser kring pedagogiskt ledarskap 

identifieras i förskolechefers deklarationer i bidragen. 

Resultatet visar att det går att urskilja två dominerande diskurser i relation till pedagogiskt 

ledarskap.  De två diskurser som kan urskiljas är New Public Management (NPM) och Reggio 

Emilias approach.  

  De här två diskurserna formar begreppet pedagogiskt ledarskap i Stockholms stad och gör 

att begreppet förstås på ett särskilt sätt i stadens förskolor. 

  Det finns en ömsesidig relation mellan mina frågeställningar. En relation som jag tagit upp 

tidigare och som gör att det behövs två frågeställningar som en helhet för att förstå dem.  

  Vidare till svaret på studiens andra frågeställning: Hur begreppet pedagogiskt ledarskap 

konstrueras i Stockholms stads förskolor kan förstås i relation med de två dominerande 

diskurserna. Vilka är förvisso svar på första frågeställningen. För att visa svaret på denna 

frågeställning kommer jag att använda mig av de begrepp som definierades i det föregående 

avsnittet. 

  Vid det första begreppet i ekvivalenskedja, ledarskap som idé, framställs ledarskap som ett 

viktigt element. I kvalitetsutmärkelsen sker detta i form av ett eget avsnitt för chef- och 

ledarskap och framför allt hur ledarskapet genomsyrar hela organisationen.  

  Ledarskap ses som en förutsättning för en bra organisation vilket hänger ihop med de sista 

utvecklingstrenderna av förskolechefens roll. I och med att den reviderande läroplanens 

inträde 2011 och även för att förskolan nuvarande också omfattas av skollagen har nya krav 

på förskolechefen ställts. Nya krav är bland annat att förskolechefen ska utöva ett mer 

pedagogiskt ledarskap. Det här kan uppfattas som en professionalisering av uppdraget. 

Riddersporre & Sjövik (201, s.12) menar att ”Förskolechefen förväntas med denna utveckling 

bedriva kontinuerlig kompetensutveckling inom det pedagogisk-didaktiska kunskapsfältet och 

använda denna kunskap i det egna operativa ledningsarbetet”. Dessa krav innefattar också en 

utveckling av kvalitet.  

  Den här relationen är avgörande i mitt resonemang eftersom uppfattningen av begreppet 

kvalitet innebär konsekvenser för hur ledarskapet konstrueras i Stockholms stad.  

 

  I bakgrundsdelen visades det att kvalitet i Stockholms stad definierades utifrån stadens 

program för kvalitetsutveckling. När det gäller förskolan handlar det om betydelsen av att 

verksamheterna värdesätter och tar tillvara på stockholmarnas synpunkter. Men även att 

stockholmarnas synpunkter används som grund för kvalitetsutveckling och prioritering av ett 

systematiskt kvalitetsarbete. 

 

  Den centrala tanken bakom detta är det som Eidevald (2013, s.73) menar när han skriver att 

”när utbildningsmarknaden utsätts för konkurrens antas detta leda till kvalitetshöjning genom 

att kunder systematiskt väljer bort alternativ med låg kvalitet”.  Utifrån Eidevalds tankar är att 

ständigt tillfredsställa kundernas behov ett sätt att utveckla kvalitet. I Stockholms stad yttrar 

det sig genom brukarundersökningen. I det här arbetet är chefens roll avgörande då det ingår i 
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hennes/hans ansvar att organisera verksamheten, strukturera arbetet och skapa förutsättningar 

för att genomföra den systematiska kvalitetsutvecklingen.   

  Den här betydelsen av ledarskapet kan tyda på en koppling till NPM diskursen. 

Enligt Almqvist (2006) har ledarskapet eller management i NPM en betydande roll och ses 

som en framgångsfaktor för all typ av organisering. Ledarskap i NPM betyder att cheferna på 
lokalnivå får en viktig roll i decentraliseringsprocessen genom utökade befogenheter och 

handlingsfrihet. Det syns genom att förskolechefernas roll mer och mer präglats av praktiker 

från managerialismen (Hall, Gunter & Bragg 2012; Hatcher 2010). 

  I de analyserade texterna finns två element som dominerar ledarskapsuppfattningen och som 

en ledare bör utveckla i sin organisation. Dessa element är tydlighet och öppenhet.   

Tydlighet framgår i stort sätt som att chefens roll är att skapa de förutsättningar för att uppnå 

de fastställda målen samt de förväntade resultaten som staden har.  

  Chefen har då som en viktig uppgift att tydliggöra dessa mål och förväntade resultat för 

medarbetarna samt strukturera arbetet så att förra årets resultat förbättras. 

  En annan viktig uppgift är att effektivisera organisationen så att brukarens behov 

tillfredsställs på ett bättre sätt. Den här förbättringen kan mätas i form av bättre resultat i 

brukarundersökningen.  Det gör att kvalitet återigen kopplas till chefens förmåga att 

strukturera arbetet utifrån de förväntade resultaten.  

  Det andra elementet, öppenhet, som cheferna betonar i sin ledarskapsidé kan spåras till den 

andra diskursen som identifieras i tävlingsbidragen. Det vill säga Reggio Emilia approach. I 

Reggio Emilia approachen kan öppenhet tolkas i den starka kopplingen till demokrati. Det 

framställs i bidragen att flera chefer betonar i sin ledarskapsidé betydelsen av dialog och 

delaktighet. Enligt chefernas beskrivning har stor fokus lagts på att medarbetarna aktiv ska 

medverka i organisationen och att utveckla den tillsammans med sina ledare. Vissa chefer går 

ännu längre och inkluderar barnen i den här utvecklingsprocessen. 

  Den här tanken av delaktighet presenteras i flera texter om Reggio Emilio. I till exempel 

boken ”Om värden och omvärlden: pedagogik i praktik och teori med inspiration från Reggio 

Emilia” beskriver Göthson (2013) hur delaktighet är en grundsten i verksamheterna i Reggio 

Emilia och att skapa en verksamhet präglad av delaktighet är ett eftersträvat mål och verktyg 

för utveckling. 

  Han vidareutvecklar denna tanke genom att presentera hur konflikter blir föremål för 

förhandlingar och att detta är ett sätt att föra verksamheten framåt. ”Detta är ett synsätt 

Reggio Emilia tillämpar i samarbetet mellan olika professionella roller, och i det pedagogiska 

arbetet med barnen och med barnens familjer” (ibid. s76). 

  I min andra ekvivalenskedja  ledarskap i en kontext formas ledarskapet utifrån hur cheferna 

bygger sin redovisning av sin relation med medarbetarna på deras arbete med mål och 

resultat. 

  Tidigare presenterades att en av de viktiga egenskaperna av NPM var styrning och kontroll. 

Under styrning och kontroll finns begrepp som Mål- och Resultatstyrning, strängare finansiell 

kontroll, kontraktsstyrning, prestationsersättningar, jämförelser/branschmärkning samt 

granskning eller utvärderingar (Almqvist 2006). 

  En aspekt av ledarskapet utifrån NPM är att cheferna måste utveckla en förmåga att målstyra 

verksamheten mot fastställda mål och resultat. Detta görs bl.a. genom att cheferna får en 

utökad befogenhet och handlingsfrihet på lokal nivå. Med den ökade befogenheten och 

handlingsfriheten pågår samtidigt en ökning av styrningen och kontrollen som resulterat i det 

som kallas för decentraliseringens paradox. Elfström (2013, s.33) beskriver den här paradoxen  

på följande sätt  

 
”Det är således två krafter som pågår samtidigt: decentralisering där staten frånsäger sig 

uppgifter och ansvar till de profession- ella som anses få ett större ansvar, men också 

centralisering i form av central kontroll genom utvärdering och genom läroplaner /…/ 
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en konsekvens av detta är att det finns stor risk att den makt och det ansvar som 

decentraliserats, återtas ”bakvägen” genom utvärderingen”.  

 

  Det resulterat att förskolecheferna har en begränsad yta och tydliga rammar för att 

genomföra sitt uppdrag. 

  I NPM syftar styrning och kontroll till att uppnå en ökad effektivitet. Styrning och kontroll 

ger politikerna ett bättre verktyg för att formulera mål, följa upp och utvärdera dem. Vilket 

har som konsekvens att  ledarens roll uppfattas på ett annat sätt. I sin studie av engelska 

pedagogiska ledare menar Hatcher (2010, s. 254) att “Headteachers in England must see 

themselves as strategists for implementing external directives, and as monitors, evaluators and 

managers of teacher and pupil standards which are defined elsewhere” Han går ännu längre 

och definierar denna nya roll som ” a model of leadership in education which is located in 

neoliberal versions of the performing school” (ibid.).  Hatchers analys kan tillämpas i det 

sammanhanget som jag har fokuserat mig. Eftersom det handlar i stort sätt av samma 

fenomen. Hur förskolechefernas arbete organiserar sig kring en efterkontroll av det som har 

uppnåtts. 

  Ett annat element som ger belägg för en koppling till NPM:s diskurs är arbetet med Lean 

produktion. 

  Enheternas arbete med Lean produktion ingår i Stockholms stads strävan efter ökad 

effektivitet.  Shah & Ward (2007) definierar Lean produktion som ett system som syftar till 

att effektivisera resurser genom att eliminera eller förminska faktorer i en produktionsprocess 

som inte skapar värde för kunden. Dessa faktorer kan vara interna (till exempel organisation, 

anställda, ledning) eller externa som tex. leverantörer och kunder.  

  Lean production har sitt ursprung i Toyota production system (TPS) och kan därmed kopplas 

till Ford production system (FPS) och till och med Taylorismen. Användningen av Lean 

produktion som framställs i tre av de fyra analyserade bidragen tydliggör ännu mer den 

företagsorienterade diskursen som finns i NPM. 

  Ett annat begrepp som förekommer är engagemang. I Reggio Emilia approachen tolkas 

engagemang som delaktighet. Det har jag presenterat tidigare som öppenhet. I NPM:s termer 

kan detta engagemang tolkas som empowerment. 

  I denna empowerment finns det element som är viktiga och som styr hela verksamhetens 

arbete. Exempel på viktiga element är till exempel hur enheter behandlar resultaten från 

brukarundersökningar samt medarbetarenkäten. För att dessa resultat ska höjas behövs att 

medarbetarna är införstådda i målen. Det är viktigt att medarbetarna även är medvetna om sin 

roll i organisationen och hur viktiga de är i till exempel i kontakt med föräldrar och i 

synliggörandet av verksamheten. 

  Dessa element som skulle signalera mer självständiga och initiativrika medarbetare är i 

själva verket kontrollerade delar av en väl centraliserad och hierarkisk organisation, 

Stockholms stad. Det är egentligen kommunen, genom politikerna som sitter vid 

kommunfullmäktige, som styr hela processen (Almqvist 2006). Det vill säga att det som i 

tävlingsbidragen kan uppfattas som medarbetarnas engagemang i att utveckla mer delaktighet 

i organisationen är i själva verket ett sätt att utveckla medvetenhet och kunskap kring 

verksamhetens mål och även till stadens vision. 

  Vid det tredje begreppet i ekvivalenskedjan, ledarskap i en systematisk utveckling, formas 

ledarskap i samband med ett mätningsinstrument.  

  Det framgår i nästan alla tävlingsbidragen att svaret på frågan om hur jag som ledare 

utvärderar och utvecklar mitt ledarskap relateras till medarbetarenkäten. Framför allt de 

områden som handlar om att förmedla stadens mål och tydlighet i verksamhetens mål. 

Enkäterna som årligen genomförs i Stockholms stad har en stor relevans för kommunen. I 

bidragen syns denna betydelse i form av ett särskilt avsnitt för redovisning av enkätens 
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resultat och hur dessa jämförs med föregående år samt hur de ska analyseras. För att till slut 

utveckla ledarskapet, vilket i de flesta fall handlar om att året därpå uppnå högre resultat i de 

lägsta områdena i enkäterna.  

  En tydlig egenskap som framställs i tävlingsbidragen och som kan kopplas till NPM 

diskursen är betydelsen av mätbart instrument. Det framgår i samtliga tävlingsbidragen hur 

cheferna lägger upp sitt arbete samt organisationens utveckling kring måluppfyllelse men 

framför allt kring de olika enkäternas resultat. Det här resonemanget bekräftas med följande 

beskrivning av Åsen (2002);  
”Under det senaste decenniet har många forskare och konsulter engagerat sig i arbetet 

med att mäta kvalitet i offentlig verksamhet. Mycket av detta arbete bygger på ett 

företagsekonomiskt tänkande, där man bland annat vill komma åt (mätbara) faktorer 

som ger ”kunden” maximal behovstillfredsställelse. Förebilden har tagits i 

kvalitetsarbete inom näringslivet, där man utvecklat kvalitetskriterier för styrning och 

kontroll av varuproduktion”. 

  Åsen tar upp sambandet mellan företagsorienterade tankar och utveckling i förskolan samt 

hur dessa tankar har blivit större. Cheferna utvecklar och grundar sitt ledarskap utifrån de 

ramar Stockholms stad har. Det gör att medarbetarenkäten blir ett central verktyg. Inte enbart 

för att utvärdera utan också för att skapa en gemensam syn på ledarskapet som motsvarar 

stadens.  Enkäten blir även ett instrument som ger politikerna möjlighet att mäta chefernas 

arbete utifrån de mål och resultat som Stockholms stad årligen sätter upp.  

  Dessa två diskurser kan kopplas till olika teoretiska utgångspunkter som i sin tur präglas av 

olika barn- och kunskapssyn. Dessa teoretiska utgångspunkter gör att diskurserna befinner sig 

i en kamp för att uppnå hegemonin i staden. 

  Det framgår en öppen kamp i samtliga tävlingsbidragen om hur begreppet ledarskap i 

Stockholms stad konstrueras och uppfattas. Å ena sidan får ledarskapet sin innebörd i en 

marknadsorienterad och resultatinriktat tänkande i form av NPM. Å andra sidan bygger sin 

mening i ett mer demokratiskt och processinriktat arbetssätt som hittas i Reggio Emilias 

pedagogiska filosofi. 

  Vid tidigare avsnitt har jag tagit upp betydelsen av kvalitet i Stockholms stad och hur utifrån 

den man kan förstå hur ledarskapet utformas. För att utföra en diskussion kring ledarskap 

behöver man först lyfta fram hur begreppet kvalitet uppfattas i de två dominerande 

diskurserna.  

  I New Public Management diskursen kan kvalitet endast förstås ur ett företagsorienterat 

perspektiv och i en kontext av en expansion av marknadsekonomi i en växande global 

konkurrens. Det handlar om att effektivisera processer, att utrusta en verksamhet för att 

konkurrera med andra. I Stockholms stad handlar det om att ständigt sträva efter högre 

resultat genom att tillfredsställa kunder och att underlätta deras valmöjligheter genom en 

tydlig kvantitativ data.  

  Kvalitet definieras då av kvantifierbara, objektiva och öppna utvärderingsmetoder och blir 

därmed ”Ett sökande efter en absolut, objektiv och generaliserbar produktstandard, definierad 

genom kriterier” (Dahlberg, Moss & Pence 2001, s.144). Utifrån dessa tankar handlar 

ledarens roll om att skapa förutsättningar för att tillämpa en standardprodukt som definieras i 

förhand och som gör att organisationens arbete, relationerna med medarbetare, uppföljningen 

och utvärderingen blir mätbara. 

  Utifrån Reggio Emilia diskursen handlar kvalitet om meningsskapande. Det är en diskurs 

som präglas av subjektivitet, föränderlighet och komplexitet. Kvalitet ses som en process som 

möjliggör dialog, delaktighet och reflektion. En avgörande faktor i den här diskursen är 

kontextualisering. Ledarens roll handlar om att lokalisera förskolan i ett specifikt 

sammanhang och utifrån sina förutsättningar bygga sitt ledarskap.  
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  Kvalitet i förskolan bör uppmuntra olikheter, pluralismen och identitetens komplexitet. Det 

är en diskurs som konkretiserar förskolans demokratiska uppdrag. Här ses förskolan som en 

plats för kollektiva dialoger.  

  Debatten om kvalitetsuppfattning speglas också i det akademiska fältet där forskarna 

betraktar begreppet på olika sätt. Sheridan och Pramling Samuelsson (2009, s.13) kritiserar 

Reggio Emilia approachens tankar om kvalitet. Författarna menar att det bara blir ”en subjektiv 

upplevelse som ligger i betraktarens öga”. Enligt dem ska kvalitet ”ligga närmare förskolans 

uppdrag och läroplan, som omfattas av strävansmål och krav på att kvalitén ska vara jämn, 

likvärdig och hög samt kunna utvärderas” (ibid.).  De förespråkar en tolkning av kvalitet som 

är definierbart och som därmed kan utvecklas och utvärderas. 

  Utifrån de föreställningar om ledarskap som finns i båda diskurserna och som är kopplade 

till kvalitet kan man säga att ledarskap i NPM syftar till att skapa de förutsättningar för att 

uppnå de fastställda målen.  

  I NPM har ledarskapet uppdraget att tillämpa, tydliggöra och uppnå mål. Det har varit 

evident i de analyserade texter hur cheferna organiserar sin verksamhet utifrån tydliga, 

mätbara och fastställda mål. De konkreta resultaten att uppnå sätter riktlinjerna för förskolans 

uppläggning av ett pedagogiskt läsår. Samtliga texter presenterar sitt sätt att arbeta med mål 

och resultat samt de olika strategier som cheferna implementerar.  

  Det är en strävan efter resultat vilket då blir verksamheternas utgångspunkt för planering, 

uppföljning och utvärdering.  

  Det framställs i tävlingsbidragen hur verksamheterna använder sig av Lean produktion som 

ett redskap för att säkerställa resultat och utveckla effektivare arbetsformer genom kontroll 

och styrning samt en standardisering av alla processer.   

  Här uppstår en konflikt mellan en marknadsorienterad tänkande som siktar på resultatet och 

en tänkandet som lyfter fram processen vilket är det som förespråkas i RE approachen. I 

Reggio Emilia är arbetet projektinriktat. Det betyder att barnen får möjligheten att fördjupa 

sig i ett utforskande arbetssätt. Projekten skapas bland annat utifrån ett lyssnande på barnen 

och där det inte finns ett förutbestämt slutmål. Det öppna utforskande förhållningssättet gör 

att ingen på förhand kan förutse vilken väg barnen, pedagogerna och deras omgivning 

kommer att ta i ett projekt (Reggio Emilia Institutet 2015). Det framgår tydligt hur ett öppet 

utforskande förhållningssätt är en viktig förutsättning för ett arbete med inspiration från 

Reggio Emilia. Det tydliggörs ytterligare av att inga former av slutmål kan styra arbetet. Det 

är ett arbete som grundar sig på processer. I själva grunden är arbetet med projekt ett steg i det 

obestämda, det som inte är definierade i förhand (Dahlberg, Moss o& Pence 2001; Åberg & 

Lenz-Taguchi 2005; Lenz -Taguchi 1997).  

  Frågan är då om det finns möjlighet för ett sådant arbete i en verksamhet som grundar sitt 

arbete i mål- och resultatstyrning. En verksamhet där det inte finns marginaler för det 

oväntade. Där allt redan är planerat och organiserat för att jobba mot de målen som är 

fastställda i förhand utan att det tagits hänsyn till gruppen, individer, material och de 

relationer som uppstår när de möts. 

  Det här är i grunden en konflikt mellan två diskurser som har sina utgångspunkter i olika 

teoretiska traditioner. 

  Diskursen som finns i NPM representerar det moderna perspektivet där objektivitet, säkerhet 

och ordning är centrala faktorer att sträva efter. En diskurs som präglas av en tro på siffror 

och det mätbara. Förskolan och därmed även förskolans ledare har blivit ett fält för en  

 

”utveckling av kvantifieringsteknologin, som ingav i hoppet om att reducera världen i 

all dess komplexitet och mångfald till standardiserade, jämförbara, objektiva, mätbara 

kategorier, dock inte bara förstås som ett svar på ekonomisk förändring och politisk 

imperativ. Den är i själva verket en integrerad del av modernitetens projekt och av 

upplysningstänkandet” (Dahlberg, Moss & Pence 2001, s.133).  
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  Utifrån citatet och den moderna traditionen kan man då definiera ledarskapsom ett redskap 

för att genomföra, uppfölja, utvärdera och utveckla förutbestämda produktionsprocesser efter 

universella kriterier.  

  Reggio Emilia approachen har sina rötter i den antipoden till den ovannämnda teoretiska 

utgångspunkten. Den befinner sig i den postmoderna traditionen som präglas av subjektivitet, 

mångfald och komplexitet. 

  Ledarskap ses därmed som en motor för att synliggöra skillnader, likheter och samband i det 

komplexa. Ledarens roll kan syfta till att skapa förutsättningar för att främja olika synpunkter, 

vinklar och idéer. Alla dessa växer i en process som enbart sker i relation med en särskild 

kontext och som är omöjliga att reproducera på ett mekaniskt sätt.   
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Konklusion 

Efter att ha definierat New Public Management och Reggio Emilia approach som de 

dominerande diskurserna i Stockholms stads konstruktion av ledarskap kan slutsatsen vara att 

den hegemoniserande diskursen är New public management.  

  I diskussionsdelen visades det att det finns en marknadsorienterad tanke som kännetecknar 

begreppet ledarskap. 

  Detta är något som präglar sättet på vilket förskolecheferna uttrycker sina tankar kring den 

organisationen de vill utveckla. Det sättet hur förskolecheferna organiserar sitt årliga arbete 

och hur de beskriver sina utvärderingsmetoder och utveckling kännetecknas av en tanke kring 

effektivisering av processerna. På så sätt blir det lättare att uppnå stadens mål. Det här är ett 

arbete som byggs utifrån tankar om mål- och resultat styrning och som baseras på 
mätningsbara instrument. Det blir ännu ett sätt att effektivisera analysen av resultat som till 

slut underlättar för stadens brukare att jämföra och välja förskolor. Det är ett sätt utveckla ett 

arbete kring kundernas behov.  

  Dessa kännetecken från new public management styr i högre grad hur förskolecheferna 

utövar sitt ledarskap. Det finns tydliga ramar som både på ett teoretiskt och konkret sätt 

formar chefens roll. Diskursen från NPM dominerar och förskolecheferna utövar ett ledarskap 

utanför dessa ramar. 

  Det framställs i bidragen hur andra diskurser, Reggio Emilia approach, försöker ta sig fram 

och bryta den här hegemonin. Detta tyder på det som Laclau definierar som kontingens. Den 

hegemoniserande diskursen är alltid kontingens, det vill säga att det alltid finns möjlighet för 

en annan diskurs att erövra hegemonin.  

  Det är anmärkningsvärt att det ingenstans i de analyserade bidragen nämns New Public 

Management diskursen. Det kan tolkas som en omedvetenhet från förskolechefernas sida 

kring den teoretiska bakgrunden deras uppdrag grundar sig på. Däremot finns det i bidragen 

tydliga kopplingar till den antagoniska, Reggio Emilia approachen.  Vilket kan tyda på ett 

mer kännedom och kunskap kring den här diskursen.  

  Antagonismen som uppstår mellan dessa diskurser utlöser en konflikt mellan två olika 

kunskapssyner och även två barnsyner. 

  Det här sista har en större relevans då den eventuellt kan ha implikationer på den sociala 

praktiken i form av hur organiseras och genomför arbetet med barnen i forskolan samt hur 

förskolans läroplan tolkas när det gäller barnens delaktighet och arbete utifrån barnens 

intresse och behov.  

  Den här problematiken skulle fungera som utgångspunkt för framtida studier. Eftersom 

utifrån den dyker upp två undersökningsbara frågor. En av dem är hur man kan arbeta med 

två olika barnsyn samtidigt. Här vore det intressant att ta reda på hur förskolecheferna 

upplever denna antagonism. En annan fråga skulle kunna vara hur den här kampen mellan två 
olika teoretiska utgångspunkter påverkar pedagogernas arbete och hur den i sin tur har en 

inverkan i arbetet med barnen.  
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