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INLEDNING 

Sedan hösten 1994 har ett  2-årigt projektarbete genomförts i Västmanlands län 
för att utveckla ett program för utvärdering och uppföljning av barnomsorgen i 
länets 11 kommuner. Utvecklingsarbetet har bedrivits med anslag från Social-
styrelsen på sammanlagt 900.000 kronor på två år. (Sammanfattande ansökan 
bifogas bilaga 1). Projektet har det officiella namnet ”Projekt för utveckling av 
program för utvärdering och uppföljning av barnomsorg i Västmanlands län ” och  
har givits arbetsnamnet  ”Petrus-projektet”.  

Vid olika former av kontakter har en fortlöpande rapportering om resultat från 
projektet skett till projektledare i de olika kommunerna samt till presidierna  
under hela projekttiden. Dessutom har ett antal lägesrapporter från arbetet 
redovisats i form av minnesanteckningar och PM. Föreliggande rapport är en 
slutrapport från projektarbetet. 

Rapportens syfte 

• att redovisa resultatet från Petrus-projektet och presentera en modell för 
en kommunövergripande utvärdering av barnomsorgen i Västmanland (i 
fortsättningen används både begreppen modell och program för att beskri-
va Petrus-projektets arbete och resultat). 

• att som bakgrund för modellen beskriva några grundläggande principer  
vid utvärdering  

• att ge ett exempel på hur en utvärdering av barnomsorgens kvalitet på 
länsnivå kan genomföras  

Disposition 
Rapporten har består av tre delar. För den vars huvudintresse är att se resultatet 
från provutvärderingen 1996 rekommenderas att gå till Del 2, Kapitel 4-9. 

Del I beskriver uppdraget i Petrus-projektet samt en modell för länsutvärde-
ring. I Kapitel 1 ges en beskrivning av Petrus-projektet. I Kapitel 2 diskuteras 
några principfrågor kring utvärdering som bakgrund till utformning av utvär-
deringsmodellen i Petrus-projektet. I kapitel 3 diskuteras några principiella 
frågor inför utformning av ett utvärderingsprogram. 

Del II beskriver den provutvärdering som genomfördes i länet under våren 
1996. I Kapitel 4 beskrivs utvärderingens uppläggning. I Kapitel 5-9 redovisas 
resultat  från de fem utvärderingsområden som presidierna i länet prioriterade. 
(1) Föräldrainflytande i barnomsorgen. (2) Förändrade förutsättningar och 
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förändrat pedagogiskt arbetssätt. (3) Barn med behov av särskilt stöd. (4)  
Barnomsorgens ledning och styrning. (5) Ekonomi.   

Del III  belyser principiella frågor att beakta i det fortsatta utvärderingsarbetet. 
I Kapitel 10 redovisas resultatet från projektledarnas utvärdering av provutvär-
deringens genomförande och metod. I Kapitel 11 diskuteras Petrus-modellen i 
förhållande till andra modeller för utvärdering. Slutligen diskuteras hur ett 
fortsatt arbete kan ske för att vidareutveckla utvärdering och kvalitetsutveck-
ling av barnomsorgen i Västmanland. 
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SAMMANFATTNING 

Projektarbetet startade hösten 1994 med en inventering inom varje kommun av 
vad föräldrar, personal, politiker m.fl. såg som viktiga områden att utvärdera i 
barnomsorgen. Våren 1995 genomförde kommunerna egna utvärderingar 
kring de frågor som hade prioriterats vid inventeringsarbetet. Resultaten och 
metoderna från dessa utvärderingar redovisades och diskuterades gemensamt 
i länet. Hösten 1996 prioriterades ett antal gemensamma frågeområden i länet 
som alla kommuner skulle utvärdera. Utvärderingen av frågeområdena 
genomfördes våren 1996 och resultatet redovisas i denna rapport.  

Resultaten från projektarbetet kan sammanfattas i form av  

1. Förslag till ramprogram för fortsatt utvärdering av barnomsorgen i lä-
net 

2. Resultat från en provomgång där ramprogrammet prövades i prakti-
ken. 

3. Utveckling av kompetens och metoder i utvärdering på lokal nivå i 
kommunerna. 

1. Förslag till ramprogram 

Förslaget till underlag för ett ramprogram för utvärdering kan sammanfattas 
med utgångspunkt från följande fem frågor: Vad menas med utvärdering? 
Vad ska utvärderas? Varför, med vilket syfte sker utvärdering? Vem/vilka ska 
delta i utvärderingen? Vem/vilka ska utföra det praktiska utvärderingsarbe-
tet? Hur kan utvärdering genomföras? 

Vad menas 
med utvärde-
ring? 

I Petrusprojektet har utvärderingsbegreppet givits en bred innebörd som både innefattar 
utvärdering som en form av kontroll och som ett viktigt instrument för att främja utveckling
av verksamheten. 

Vad ska 
utvärderas? 

För att genomföra utvärdering av barnomsorgen krävs att man väljer ut vilka delar av verk-
samheten som ska beskrivas och bedömas. Detta kräver i sin tur en idé om vilka kvaliteter 
som kan anses viktiga att uppmärksamma. Utgångspunkten är att utvärdering av den 
offentliga barnomsorgen ställer krav på information om verksamhetens förutsättningar, pro-
cesser och resultat och att detta gäller information om såväl barnomsorgens struktur som 
pedagogik och service.  

Varför sker 
utvärdering?  

Syftet med utvärderingen kan vara både att vilja kontrollera att barnomsorgen motsvarar de 
kvalitetskrav som kan ställas på verksamheten och att utforma ett underlag för att utveckla
verksamheten på olika nivåer.  
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Vem/vilka ska 
delta? 

Det finns inte någon färdig metod för urval av de intressegrupper och representanter som 
ska delta i utvärderingen. Urvalet av deltagare kräver en ingående diskussion om vilka som 
ska ses som intressenter i den verksamhet som utvärderas. Detta är en diskussion som 
måste föras på lokal nivå i kommunerna. Politiker, ledning, personal, etc. måste ta initiativ 
till och vara lyhörda för synpunkter från olika berörda inom barnomsorgen. 

Vem/vilka ska 
utföra det 
praktiska ut-
värderings-
arbetet? 

Vem som utför det praktiska utvärderingsarbetet är beroende av på vilken nivå i organi-
sationen man talar om. Den utvärderingsmodell som prövats i Petrusprojektet bygger på 
principen ”central beskrivning - lokal bedömning” (se vidare Kapitel 3). Erfarenheterna från 
länsutvärdering som prövats i Petrusprojektet pekar mot att det krävs någon form av 
central samordning och resurs för en sådan utvärdering. (En central projektledare/ut-
värderare eller liknande).  

För utvärdering inom respektive kommun finns olika varianter; dels genom personalens
självutvärdering, dels genom deltagande från flera olika intressenter och nivåer involve-
rade. Utvärderingsarbetet kan också ske genom att anlita särskilda utvärderare/utveck-
lare/utredare som arbetar centralt inom kommunen.  

Hur kan 
utvärdering 
genomföras? 

Utformningen av utvärderingen kan avse såväl hur den ska läggas upp mer principiellt,
dvs. vilken modell eller huvudinriktning som ska väljas. Dels kan frågan om genomförande
handla om med vilka metoder utvärderingen ska ske, dvs. hur man ska samla in uppgifter, 
analysera informationen, redovisa och använda resultaten.  

Beträffande konkreta metoder för att genomföra utvärderingsarbete så har ett flertal olika
metoder använts i Petrusprojektet i samband med kommunernas egna utvärderingsarbete 
våren 1995 och i den länsvisa utvärderingen våren 1996. 

2. Resultat från provutvärderingen 

I den provutvärdering som genomfördes för att praktiskt pröva förslaget till 
ramprogram för utvärdering av barnomsorgen i länet har fem frågeområden 
stått i fokus: Föräldrainflytande i barnomsorgen. Förändrade förutsättningar 
och förändrat pedagogiskt arbetssätt. Barn med behov av särskilt stöd. Barn-
omsorgens ledning och styrning. Ekonomifrågor i barnomsorgen. 

Föräldrainflyt-
ande i barn-
omsorgen  

Resultatet visar att föräldrar kan utöva inflytande i barnomsorgen på en rad olika sätt.
Genom mer informella kontakter som tamburkontakt, deltagande i aktiviteter och genom 
organiserade former som möten, föräldraråd, etc. Obligatoriska former för föräldra-
inflytande som kommunerna har beslutat sammanfaller i stort sett med detta mönster. Det 
föräldrar kan påverka är främst omständigheter kring det egna barnet. Inflytandet är mindre 
när det gäller former och organisation av barnomsorgen.  

Generellt sett visar resultatet att möjligheterna till föräldrainflytande har ökat under 1990-
talet. Den centrala frågan är om föräldrarna också använder dessa ökade möjligheter? 
Resultatet pekar på att möjligheterna tas tillvara olika. Några säger att ”kundinriktningen”
har slagit igenom och att man tar med föräldrarna mer än tidigare. Till denna positiva bild
kan också fogas en mer kritisk bild som säger att föräldrarna inte tar tillvara möjligheterna
till inflytande när dessa erbjuds. 
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Förändrade 
förutsättningar 
och pedago-
giskt arbets-
sätt 

Under 1990-talet har viktiga övergripande förändringar skett inom den kommunala barn-
omsorgen som har påverkat det pedagogiska arbetet. I de flesta kommuner har led-
ningsorganisationen för barnomsorg överförts från socialtjänsten till skolan/utbild-
ningsnämnden (liknande). Antalet chefer har minskat och barnomsorgen har integrerats 
med andra verksamheter i ökad utsträckning. Personaltätheten i barngrupperna har 
minskat och barngrupperna har blivit större. De pedagogiska målen kvarstår dock 
oförändrat höga, men målen ska uppnås med mindre resurser. Förändringarna har 
påverkat det pedagogiska arbetet mot ett mer planerat och vuxenstyrt innehåll.  

Barn med be-
hov av särskilt 
stöd 

I samtliga kommuner i länet uppmärksammas barn som har behov av särskilt stöd för 
sin utveckling. Identifieringen av vilka barn som anses ha behov av särskilt stöd sker på 
olika sätt. Bedömning att ett barn har särskilda behov sker främst av föräldrar och av 
barnomsorgspersonal som arbetar med barnet. Några tydliga kriterier för vad som ska 
anses utmärka ”särskilda behov” finns dock sällan formulerade. Många påpekar också 
att det inte går att fastställa några sådana entydiga kriterier.  

Resurser som sätts in för att ge barn extra stöd är dels i form av särskilda personal-
resurser i barngruppen, dels i form av konsultativa insatser från psykolog och/eller 
resurspedagog. De flesta kommunerna saknar klara riktlinjer för hur ärenden om barn 
med behov av särskilt stöd skall handläggas. Där sådana riktlinjer finns betonas vikten 
av att upprätta åtgärdsprogram som klargör ansvarsfördelning för de insatser som ska 
ske. Utvärderingen av insatserna sker ofta i form av samtal med föräldrar och personal. I 
några kommuner deltar ledningspersonalen i utvärderingen.  

Fortbildning av personal är en viktig fråga för att kunna ge det stöd som barn med behov 
av särskilt stöd erfordrar. Ett fåtal kommuner har avsatt särskilda pengar för sådan 
fortbildning. 

Barnomsor-
gens ledning 
och styrning 

Som redan har konstaterats ovan har de flesta kommunerna i länet genomfört mer eller 
mindre genomgripande organisationsförändringar i barnomsorgen under de senaste 
åren. De nya organisationsformerna ställer stora krav på att tydliggöra hur ansvar och 
befogenheter skall utformas på olika nivåer och för olika chefsroller. En del av länets 
kommuner har också utformat beskrivningar som anger vilken chefspolicy/ledningspolicy 
som man ska arbeta efter.  

När det gäller ledningen för barnomsorgen kan man konstatera att det har skett en för-
ändring mot en betoning av en mer ”allmänkompetens” vad gäller ledningsfrågor på be-
kostnad av specialkompetens i barnomsorgsfrågor. 

Barnomsorgsplanen är ett styrinstrument som har funnits sedan många år i kommu-
nerna. I några kommuner i länet finns sådana aktuella planer utarbetade och beslutade. 
De flesta kommuner saknar dock styrdokument som benämns barnomsorgsplan. Flera 
anger att man har en sådan under utarbetande. 

Under senare år har också styrformerna för offentlig verksamhet förändrats mot ökad 
decentralisering och målstyrning. I samband därmed har behovet av utvärdering ökat 
som ett instrument för att kontrollera måluppfyllelse och ge underlag för 
utvecklingsinsatser. Ett par kommuner i länet har en utarbetad strategi för utvärdering av 
sin verksamhet i form av en flerårsplan som prioriterar vilka frågor som ska granskas. 
Flera kommuner har också genomfört utvärderingar som riktar sig till föräldrar i 
barnomsorgen för att få veta om man än nöjd med verksamheten. 
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Ekonomi En av de centrala frågorna i diskussionen om ett program för utvärdering av barnom-
sorgen i länet var att undersöka hur skillnaderna mellan kommunernas kostnader för 
barnomsorgen kan belysas. Frågan gällde om det är möjligt att skapa en beräknings-
modell som neutraliserar olika lokala redovisningsrutiner i kommunerna och som gör det 
möjligt att utan en rad förbehåll kunna säga att uppgifterna om ”bruttokostnad för 
barnomsorgsplats” är helt jämförbara. En sådan beräkningsmodell ställer krav på att alla 
kommuner utgår från samma underlag när man sammanställer sina kostnadsredovis-
ningar.  

Utvärderingen har visat att det finns betydande svårigheter att åstadkomma en sådan 
enhetlig beräkningsgrund. Några av de invändningar eller komplikationer som gör att 
sådana kostnadsjämförelser är problematiska har bl.a. att göra med att kommunerna 
har utvecklat sina redovisningssystem olika beroende på hur man har valt att organisera 
sin barnomsorg. Inom dessa lokalt varierande system redovisas kostnader på olika sätt . 

De ”felkällor” som därmed finns och som kan göra att en del kommuner så att säga får 
orättvist höga kostnader i de övergripande sammanställningarna kan inte reduceras på 
något enkelt sätt. Ett sätt är förbättra möjligheterna till jämförelser är att reducera antal 
poster som räknas in i bruttokostnaderna och rensa bort de mest svårbedömda 
posterna. Speciellt svårt verkar vara att få fram jämförbara kostnadsredovisningar vad 
gäller lokaler. Men även i fråga om personalkostnader visar utvärderingen att det finns 
svårigheter att få fram ett likvärdigt underlag. 

En annan viktig aspekt är att inte enbart se på kostnader utan att också bedöma 
kvalitetsfrågan, dvs. vad man erhåller för innehåll i barnomsorgen för de kostnader som 
redovisas. Här blir det också viktigt att närmare studera och diskutera om olika presta-
tioner inom barnomsorgen är jämförbara och låter sig sammanfattas i form av ”nyckeltal” 
eller liknande schabloner. 

3. Metod och kompetensutveckling 

Ett centralt mål i Petrusprojeket var att bidra till utveckling av metoder för 
utvärdering och att bidra till kompetensutveckling i kommunerna genom att 
genomföra projektarbetet som en lärande process. 

Metodutveck-
ling 

Samtliga kommuner har genomfört två utvärderingsstudier under projektperioden. Den 
första utvärderingsomgången våren 1995 gjordes utifrån frågor som kommunerna själva 
valde och med metoder som varierade beroende på vad man undersökte för frågor i 
respektive kommun. Den andra utvärderingsomgången gjordes våren 1996 utifrån gemen-
samma frågor och metoder.  

Erfarenheterna av olika metoder från den första utvärderingsomgången 1995 finns redo-
visade i ”Lägesrapport år 1, 1995” och sammanfattas i bilaga 2. Erfarenheterna från metod 
i den andra utvärderingsomgången 1996 redovisas i denna rapport. 

Ett skäl till att man valde intervjumetod för att genomföra den länsgemensamma utvärde-
ringen våren 1996 var bl.a. den ”enkättrötthet” som fanns i kommunerna efter att under fle-
ra år ha genomfört enkätundersökningar till berörda målgrupper inom barnomsorg. Därför
ansåg projektledarna att intervjumetoden i olika varianter som enskild intervju och grupp-
intervju var en viktig metod att få prövad. 
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 De flesta projektledare anser att man har sett positiva effekter med metodvalet. Intervjusi-
tuationen har gett tillfälle till viktiga kommentarer från de intervjuade och har också inspi-
rerat till fortsatta diskussioner bland personal och ledning. De som är kritiska till intervj-
umetoden i detta sammanhang anser att det vore bättre att använda enkät för att bl.a. nå 
ut till flera berörda. 

God kompe-
tens för fort-
satt utvärde-
ring  

 

Resultatet från projektarbetet visar att det finns mycket goda förutsättningar för ett fortsatt 
arbete med att utvärdera kvaliteten i barnomsorgen i länets kommuner. Arbetet i Petrus-
projektet har genomförts som en lärande process med betoning på att deltagarna själva
ska planerna och genomföra utvärdering med en central projektledare som ”bollplank” och 
handledare i arbetet. Resultatet av denna lärande process visar att de lokala projektle-
darna och deras medarbetare i kommunerna utvecklat en betydande kompetens att bygga
vidare på i ett fortsatt utvärderingsarbete i kommunerna och länet. 
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1 PETRUSPROJEKTET  

Projektarbetet för utveckling av program för utvärdering och uppföljning av 
barnomsorgen i Västmanland är ett samarbete mellan Västmanlands kom-
munförbund, Länsstyrelsen och kommunerna i länet. Projektet bedrivs med 
stöd av utvecklingsmedel från Socialstyrelsen 900 000 kr på två år. Projektet 
leds av en central ledningsgrupp och till projektet har också en referensgrupp 
bildats med representanter från kommunerna. Projektarbetet har genomförts 
genom en central projektledare samt lokala projektledare i varje kommun. I 
Västerås har en projektledare funnits för varje kommundel/proAros område 
samt kommundelen Skultuna (8 st.). Totalt har 20 projektledare varit engage-
rade i arbetet.  

Petrusprojektets syfte 
Enligt projektbeskrivningen är syftet med projektet ”att kommunerna tillsam-
mans ska utveckla kvantitativa och kvalitativa mått som ska kunna användas 
för uppföljning och utvärdering av barnomsorgen i Västmanlands län.” 

Projektuppdraget 
Petrusprojektet uppdrag kan sammanfattas i följande tre punkter: 

• att ta fram kvalitets- och kvantitetsmått inom barnomsorgen utifrån olika 
perspektiv som representeras av politiker, ledning, personal, föräldrar och 
barn. 

• att tillsammans med arbetsgrupper i kommunerna pröva modeller och me-
toder för utvärdering och uppföljning och ange ett exempel på metoder för 
utvärdering och uppföljning av barnomsorgen. 

• att utarbeta gemensamma mått i länet för att göra likvärdiga jämförelser av 
barnomsorgen i kommunerna. 

Avgränsning och precisering 
Som framgår ovan är ett centralt syfte med projektet att försöka fastställa 
gemensamma mått på barnomsorgens kvalitet. Olika tolkningar av ”mått” kan 
göras i detta sammanhang: En mer kvantitativt respektive en mer kvalitativt 
inriktad tolkning. Ett exempel på en kvantitativ tolkning är att försöka faststäl-
la ett mätbart mått genom att använda samma ”formel” eller beräkningssätt 
för att exempelvis ange platskostnaden inom barnomsorgen. Tanken är att alla 
kommuner sedan ska göra mätningar där man tillämpar denna formel för att få 
tillstånd jämförbara siffror på kostnaden. Syftet med en sådan lösning kan vara 
att producera ett jämförbart siffermaterial i länet. 
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Ett exempel på en mer kvalitativt inriktad tolkning av mått som har diskuterats 
inom Petrusprojektet är att fastställa ett antal variabler på kvalitet som alla 
kommuner kan enas kring för att beskriva olika aspekter av barnomsorgen. 
Utgångspunkten här är att alla kommuner gör beskrivningar av barnomsorgen 
utifrån dessa gemensamma variabler för att få tillstånd jämförbara bilder av 
kvaliteten. Syftet med en sådan lösning är att producera ett jämförbart beskriv-
ningsmaterial i länet som kan ge underlag för att bedöma och diskutera barn-
omsorgens kvalitet. Dessa bedömningar och kommentarer kan göras av kom-
munerna själva och/eller av en central utvärderare. 

• I projektarbetet har det senare synsättet på mått prioriterats som det mest 
intressanta enligt lednings- och referensgruppen.  

Prioriteringen av kvalitativa mått för att beskriva barnomsorgen innebär dock 
inte att den kvantitativa aspekten på mått helt har utelämnas i projektarbetet. I 
samband med behandlingen av området ”ekonomi” kommer en diskussion att 
föras kring frågan om kvantitativa mått och möjligheterna att finna en formel 
för beräkning av kommunernas bruttokostnad för barnomsorgsplats. 

1.1 Genomförande 

Projektarbetets genomförande sammanfattas enligt följande tider och steg: 

Tabell 1: Översiktlig projektplan 

Hösten 94 

 
Våren 95 

 
Hösten 95 

Våren 96 

 
 
Hösten 96 

1.  Start med att kommunerna beskriver vad man vill utvärdera för 
 kvaliteter i barnomsorgen och varför 

2.  a) Genomförande av lokala utvärderingsinsatser för att pröva 
 modeller och metoder i praktiken och ge exempel, samt  

 b) utforma ett ramprogram 

3.  a) Genomförande av utvärdering för att pröva gemensamma mått eller 
 variabler vid beskrivning och bedömning av kvalitet i barnomsorgen i 
 länet.  
  
 b) Rapportering av resultat. Bearbetat förslag till ramprogram 

Projektarbetet startade hösten 1994 med att kommunerna diskuterade och 
preciserade vad man ville utvärdera inom barnomsorgen. Arbetet genomför-
des i lokala arbetsgrupper med olika intressenter i kommunens barnomsorg. 
Deltagare var föräldrar, barnomsorgs- och ledningspersonal samt politiker. 
Som en gemensam fråga i alla kommuner tillfrågades dessa intressenter vilka 
kvaliteter, dvs. egenskaper inom barnomsorgen som borde utvärderas vad 
gäller verksamhetens struktur, process (genomförande) och resultat.  

Med utgångspunkt från intressenternas synpunkter valde varje kommun en 
aspekt av pedagogisk kvalitet i barnomsorgen som man utvärderade under 
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våren 1995. Resultatet av kommunernas utvärderingar sammanställdes av den 
centrala projektledaren under hösten 1995. (Se bilaga 2). Med erfarenhet från 
de olika utvärderingarna utformade projektledarna ett förslag till ramprogram 
för utvärdering av barn-omsorgen i länet. I programmet anges ett antal centra-
la områden (tänkbara ”mått”) för att bedöma barnomsorgens kvalitet. Försla-
get redovisades vid kommunernas presidiekonferens. Presidierna prioriterade 
fem områden i ramprogrammet för en ”provutvärdering” i länet. 

”Provutvärderingen” genomfördes våren 1996. Resultatet redovisas i denna 
rapport och diskuterades med berörda oktober 1996. Erfarenheterna ligger till 
grund för det fortsatta arbetet med utvecklingen av utvärdering av barnom-
sorg i länet. Slutrapporten redovisas för kommunernas presidier den 10 de-
cember 1996. 

1.2 Olika typer av resultat från projektet 

Som framgår ovan är Petrusprojektets huvudsyfte att utveckla mått och metoder 
för att utvärdera och följa upp barnomsorgen i Västmanland. Det innebär att 
det främst är frågor om hur utvärdering kan ske som har stått i fokus för arbe-
tet. Enligt uppdraget ska arbetet ske som en lärande process. En strävan har 
därför varit att projektet har genomförts i former där kommunerna själva 
prövar olika sätt att göra utvärderingar av barnomsorgen. Mot den bakgrun-
den kan man tala om att projektet har givit olika typer av resultat. 

1. Projektet har bidragit till en kompetensutveckling på olika ansvarsni-
våer inom kommunerna. Det ger en viktig plattform för det fortsatta 
arbetet med att utveckla kommunens eget utvärderingsarbete. (En be-
dömning av hur de kommunala projektledarna ser på värdet av pro-
jektet ur denna synvinkel ges i Del 3). 

2. Projektet har givit ett antal metodexempel på hur lokala utvärderingar 
av barn-omsorgen kan utformas och genomföras inom en kommun, 
kommundel och/eller enskild arbetsplats.1 

3. Ett tredje resultat är att projektet ger ett exempel på hur en länsutvär-
dering av barnomsorgen kan utformas kring ett antal prioriterade frå-
gor som beslutats gemensamt av kommunerna. (Detta exempel redo-
visas i denna rapport, Del 2). 

                                                      
1  Redovisas i ”Lägesrapport år 1, 1995-05-24” samt ”Preliminär rapportering av 

kommunernas utvärderingsarbete våren 1995, 1995-05-24”. Rapporterna kan bestäl-
las från Västmanlands Kommunförbund, Stora Torget 4, 722 15 Västerås, eller Läns-
styrelsen, Sociala enheten, 721 86 Västerås. 
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2 ATT UTVÄRDERA 

Syftet med detta kapitel är att belysa principiella frågor kring utvärderingsbe-
greppet, modeller för utvärdering, kriteriefrågan, intressenternas och utvärde-
rarens roll samt att peka på några konsekvenser för programarbetet inom 
Petrusprojektet. 

2.1 Utvärderingsbegreppet 

Det finns en spännvidd i utvärderingsbegreppet som gör att det inte går att 
formulera någon entydig definition av vad utvärdering är. I mer vardagsmäs-
siga sammanhang används utvärdering som beteckning för mer eller mindre 
spontana bedömningar av om något är bra eller dåligt. Det vanliga är dock att 
begreppet utvärdering används för en mer systematisk kvalitetsbedömning av 
komplexa fenomen där det inte räcker med en blick för att göra en värdering. 

Utvärdering är en systematiskt genomförd undersökning av värdet eller förtjäns-
terna hos ett givet föremål/aktivitet, som kan vara exempelvis ett åtgärdsprogram, 
ett projekt eller en produkt. (Statistiska centralbyrån, 1993, s 1) 

För att kunna betecknas som seriös måste utvärdering således bygga på ett 
systematiskt insamlande av information med klargjorda syften. Utvärdering 
tangerar också begrepp som uppföljning, utvecklingsarbete och forskning. 
Uppföljning kan beskrivas som regelmässig och fortlöpande insamling av 
information om verksamheten för att följa hur den utvecklas. Ofta då i form av 
basdata av kvantitativt slag som t ex tillgång och efterfrågan på platser, barn-
gruppernas sammansättning, personalomsättning etc. Uppföljning avser 
således en löpande kontroll av hur en verksamhet fungerar utifrån de uppgif-
ter som ges i verksamhetens normala informationsflöde, medan utvärdering 
avser en mer systematisk undersökning som ”borrar” djupare inom en be-
gränsad del av verksamheten. 2  

Utvärdering syftar också till utveckling. Målet kan vara att bidra till ökad 
medvetenhet och vardaglig förnyelse. Här blir gränsen till utvecklingsarbete 
flytande. Särskilt när utvärdering bedrivs av personalen själva exempelvis i 
form av självutvärdering. Även utvärdering och forskning har beröringspunk-
ter. Speciellt i de fall där man vid utvärdering, förutom att uttala sig om vad 
som är bra och dåligt, också försöker att ange orsaker till problem och därmed 
tänkbara områden för åtgärder. 3 

                                                      
2  Ekholm & Lander, 1993; Franke-Wikberg , 1992.  
3  Sandahl, 1991 
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• I Petrusprojektet har utvärderingsbegreppet givits en bred innebörd. Ut-
gångspunkten är att utvärdering av den offentliga barnomsorgen ställer 
krav på information om verksamhetens förutsättningar, processer och re-
sultat och att detta gäller information om såväl barnomsorgens struktur 
som pedagogik och service.  

2.2 Olika utvärderingsmodeller 

En av uppgifterna i Petrusprojektet är att beskriva olika modeller för utvärde-
ring av barnomsorg. Här ska några exempel nämnas på hur utvärdering kan 
utformas. Som påpekats är den centrala frågan vid utvärdering att beskriva 
och bedöma hur olika komponenter i den verksamhet som ska utvärderas 
förhåller sig till varandra. Inom utvärderingsforskning och praktik har olika 
utvärderingsmodeller utvecklats som lösningar på detta problem.4 Modellerna 
tillhör två huvudgrupper där skiljelinjen gäller synen på vad som ska utvärde-
ras och mot vilken måttstock.  

Den första huvudgruppen kallas produktionsinriktade utvärderingsmodeller. 
Dessa modeller är främst inriktade på att bedöma vad verksamheten produce-
rar och att denna bedömning sker mot vedertagna framgångskriterier för hur 
en bra produkt eller resultat ska se ut. Man utgår från de officiella målen som 
styrande avgränsar utvärderingen till en jämförelse mellan mål och resultat. 
Systemanalys, mål- resultatmodellen och beslutsmodellen är exempel med 
denna utgångspunkt. 

Den andra typen kallas för intuitivt inriktade utvärderingsmodeller, exempelvis 
expertmodellen och intressentmodellen. Det gemensamma för dessa modeller 
är betoningen av mer intuitivt baserade kriterier snarare än officiellt fastställda 
mål. Utgångspunkten är att det finns en rad delvis motstridiga mål, kriterier 
och värderingar för vad som bör beskrivas och bedömas beroende på vilka 
intressen man har i verksamheten. De officiella målen ses m a o inte som en 
tillräcklig kriteriekälla för att avgränsa vad som är kvalitet eller hur den ska 
bedömas. Det gör också att det inte är enbart frågor om vad som produceras, 
dvs. resultatsidan som står i fokus för utvärderingen. Även frågor kring verk-
samhetens förutsättningar och genomförande blir föremål för utvärdering. Att 
det finns olika värderingar och intressekonflikter kring dessa frågor gör att 
man måste få bedömningar från olika berörda grupper och att olika intressen-
ter kan medverka i utvärderingen.  

• Det är denna senare typ av utvärderingsmodeller som är utgångspunkt 
för Petrusprojektets arbete med och prov av olika utvärderingsansatser. 

                                                      
4  För en utförlig diskussion kring olika modeller för utvärdering och deras filosofiska 

och teoretiska utgångspunkter, se Franke-Wikberg & Lundgren, 1980.  
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2.3 Kriteriefrågan 

Gemensamt för de flesta definitioner av utvärdering är att den inte enbart ska 
beskriva, kartlägga eller mäta, utan också uttrycka ett värdeomdöme. Det 
kräver att det finns några bedömningskriterier som t ex mål, normer eller 
värderingar att jämföra mot.5 Kriterier vid utvärdering gäller både frågan om 
att välja utgångspunkter för att prioritera vad som är värt att undersöka och 
frågan om att välja ”måttstock” för att bedöma vad det utvalda området är värt. 
I det första fallet blir kriterierna ett redskap för att kategorisera och prioritera 
vad som ska utvärderas. Man kan tala om urvalskriterier för det som ska be-
skrivas. I det andra fallet gäller kriteriefrågan hur man kan bedöma och värde-
ra dessa utvalda egenskaper. Man kan här tala om bedömningskriterier för det 
som beskrivs. 

Tänkbara kriteriekällor 
Det finns olika utvärderingsmodeller som beskrivs i utvärderingslitteraturen. 
Vi ska återkomma till den frågan. De olika modellerna utgår vanligen från 
någon eller några av följande kriteriekällor: mål, behov, nyttokrav, professio-
nella krav, samt individuella val. 

1. Officiella mål. Kriterievalet sker här utifrån antagandet att det finns ett sam-
band mellan mål och resultat som kan mätas. Argumenten för att välja de 
offentliga målen som kriterier är att dessa bygger på demokratiska beslut och 
anger samhällets syn på vilka sociala och pedagogiska färdigheter och kompe-
tenser som är viktiga för barns utveckling och vilka problem som ska bearbe-
tas. 

2. Målgruppernas behov. Utgångspunkten här är att målgrupperna har vissa 
behov som ska tillgodoses genom verksamheten och att dessa behov kan 
utvärderas. Det kan vara såväl medvetna behov som sådana som målgrupper-
na inte alltid själva kan artikulera. I samband med utvärdering av pedagogisk 
verksamhet och barnomsorg är det därför vanligt att kriterier utformas med 
hänvisning till teoretisk kunskap om barns behov. Problemet med behov som 
kriterier är att det är svårt att definiera vad behov är och såväl språkligt som 
teoretiskt finns många tolkningar av begreppet. 

3. Nytto- och användbarhetskriterier. Tonvikten ligger här på frågan om den insats 
eller den verksamhet som granskas kan bedömas som ”nyttig” och praktiskt 
användbar. Nytto- och användbarhetskriteriet kan ha olika tolkning. En är att 
betona nytta i ekonomiska termer och se till vad som ”ger mest för pengarna”.  

                                                      
5  House, 1990a; Scriven, 1991 
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Exempelvis att en viss form av barnomsorg har lyckats ge en barntillsyn till en 
lägre kostnad än andra former. Det centrala problemet blir här på vilken kvali-
tetsnivå insatsen ges. Problemet uppstår när kostnad och kvalitet ska jämföras 
och den första komponenten (kostnad) är väl definierad medan den andra 
komponenten (kvalitet) inte kan anges lika precist och mätbart. Det gör att de 
som hävdar lägre kostnad ger försämrad kvalitet, ensidigt får ”bevisbördan”.  

En annan tolkning av nytto- och användbarhetskriteriet kan vara välja ett 
pragmatiskt förhållningssätt som går ut på ”att inte krångla till det”. Argumen-
tationen kan beskrivas enligt följande. Om insatsen fungerar praktiskt och 
”folk” är nöjda, varför fördjupa sig i vad som gör att det är bra. Med denna 
utgångspunkt ligger det därför nära till hands att hävda en utvärderingsmo-
dell där man frågar om folk är nöjda och anser att utvärderingen är fullföljd 
när man kan avläsa om de är det. Det man ”missar” med en sådan nöjd-
hets/missnöjdhetsundersökning är att man inte får veta på vilka grunder folk 
är nöjda eller missnöjda. 

4. Professionella krav. Kriterievalet sker här med utgångspunkt från de kvalitets-
krav som expertis på området formulerar för den aktuella insatsen eller verk-
samheten. Kriterierna legitimeras av att ha vuxit fram genom beprövad erfa-
renhet och yrkeskunskap inom programområdet. I motsats till resonemanget 
om ”folk är nöjda” tänker man sig här att experten bör ange kriterierna och kan 
göra en bedömning utifrån en mer utvecklad kunskap om vad som är en bra 
verksamhet för barnen. Problemet här är på vilka grunder experten kan uttala 
sig och vad som sker när experterna är oense. 

5. Brukarens eller användarens krav. Valet av kriterier ses som en fråga för den 
berörde själv att formulera. Den enskilde individen antas vara den som bäst 
kan bedöma om verksamheten motsvarar förväntningarna och kan avgöra om 
han/ hon känner sig nöjd med insatserna och vill vända sig till barnomsorgen. 
Problemet här är att kriterierna för bedömning blir okända - man vet inte på 
vilka bevekelsegrunder de tillfrågade uttalar sig (såvida de inte tillfrågas om 
det särskilt).  

Det vill säga samma problem som talas om ovan i fallet med ”nöjdhetsunder-
sökningar”. 

Mot denna bakgrund kan en viktig principiell skillnad mellan dessa fem krite-
rie- typer konstateras. Medan kriterietyperna 1-4 baseras på värderingar som 
har en allmän förankring hos en grupp eller i samhället i stort och kring vilka 
det råder en viss grad av konsensus, så baserar sig den femte kriterietypen på 
den enskildes värderingar. En huvudfråga är inom vilka av dessa två, inom 
den mer samhälleliga eller inom den individualistiska intressesfären, som 
kriterierna vid utvärdering ska baseras.  
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• I Petrusprojektet ligger fokus på hur en utvärdering kan genomföras med 
kriterier som formuleras inom den samhälleliga intressesfären, det vill 
säga som baserar sitt kriterieval bland någon eller några av de fyra första 
kriterietyperna.  

Det framgår också klart av uppdragsbeskivningen som poängterar vikten av 
medverkan från olika berörda intressenter. När kriteriefrågan görs till en kol-
lektiv fråga uppstår problemet vem som ska avgöra vilka kriterier som ska 
gälla i den aktuella utvärderingen. 

2.4 Vilka intressenter och vems kriterier? 

Valet av kriterier vid utvärdering kompliceras av att en mängd intressenter 
deltar i arbetet. Följande exempel belyser tänkbara intressenter som utvärde-
ringsforskare brukar ange: Medborgarna (skattebetalare); beslutsfattare; (poli-
tiker); ledning (centralt och lokalt); personal (olika yrkeskategorier); samar-
betsparter (av olika slag); föräldrar och barn (ur olika samhällsgrupper). Dess-
utom kan man tala om intressenter som är berörda av verksamheten på ett mer 
eller mindre indirekt sätt som t ex experter på sakområdet; forskar- eller utvär-
derarsamhället. 6 

Genom sitt omfång ger dessa listor inte något slutgiltig avgörande för urvalet 
av intressenter. Frågor som måste besvaras inför en intressentutvärdering är 
om urvalet av deltagare ska omfatta alla direkt och indirekt berörda och intres-
serade? Frågan är också vilka som ska representera de intressegrupper som 
väljs ut.  

• Det man kan konstatera är att det inte finns någon färdig metod för urval 
av intressegrupper och av representanter för dessa. Urvalet kräver en in-
gående diskussion om vilka som ska anses utgöra intressenter i den verk-
samhet som utvärderas. Detta är en diskussion som måste föras på lokalt 
plan inom kommunerna. 

2.5 Intressentinflytande, förhandling eller dialog 

Inom barnomsorgen brukar några intressegrupper ges en nyckelroll; personal, 
barn och föräldrar. När det gäller frågan om att bedöma barnens behov och 
önskemål i barnomsorgen brukar framhållas att man måste låta barnen kom-
ma till tals. Detta är viktigt, samtidigt som det finns en rad frågor där de vuxna 
måste ta ansvar för att bedöma vad som är bäst för barnen på kort och på lång 
sikt. Här har personalen en nyckelroll. Pedagogen ska göra sina prioriteringar 
och bedömningar utifrån de mål som anges och sin professionella kunskap.  

                                                      
6  Eliasson & Nygren, 1980; Vedung, 1991. 
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I det sammanhanget blir det också viktigt att klargöra vilket inflytande föräld-
rarna ska ha i barnomsorgen. Eftersom det rör sig om ett stort antal föräldrar 
att ta hänsyn till blir frågan om hur man kan komma fram till vilken linje som 
ska gälla i de fall där det råder oenighet om olika handlingsalternativ och 
insatser. En strategi är att ordna en förhandling mellan intressenterna eller 
parterna. Problemet är att förhandlingar ofta sker i en situation där övertal-
ningsförmåga och förhandlingsstyrka blir det viktiga. Resultatet från en för-
handling blir också ofta en form av kompromisser där alla får en del, utan att 
någon blir helt nöjd. 7 

En annan strategi kan vara att försöka skapa en dialogsituation där oeniga 
parter i ett ordnat samtal får belysa skilda perspektiv och skapa djupare förstå-
else och kunskap om vad som är viktig kvalitet när det gäller att kunna tillgo-
dose olika gruppers och individers behov. Ett resultat av en sådan dialog kan 
vara en ökad insikt om nödvändiga prioriteringar så att vissa, t ex utsatta barn 
får mer resurser än vad som skulle bli fallet de skulle ha kunnat få vid en 
renodlad förhandlingssituation. 

• Ansvaret för att en dialog kommer till stånd vilar på ansvariga på olika 
nivåer i kommunen. Politiker, ledning, personal, etc. måste ta initiativ till 
och vara lyhörda för synpunkter från olika berörda inom barnomsorgen.  

2.6 Utvärderarens roll  

Den typ av utvärdering som Petrusprojektet söker utveckla, med betoning på 
medverkan från olika berörda parter på det lokala planet, är en form av intres-
sentmodell för utvärdering. Vid en sådan modell synliggörs utvärderarens roll 
och frågan om vem utvärderaren ska solidarisera sig med. Ska han eller hon 
utgå från de professionella pedagogernas, från politikernas, från ledningens 
eller från brukarnas perspektiv och kriterier vid beskrivning och bedömningen 
av verksamheten.  

En kritik kan riktas mot att utvärderaren enbart ska utgå från intressenternas 
kriterier och bedömningar och ställa sig utanför som bedömare. Trots den stora 
mängden av information från olika intressenter som ett sådant förfaringssätt 
ger kan det paradoxalt nog innebära att utvärderaren får en reducerad kun-
skap om den verksamhet som utvärderas.  

En renodlat beskrivande ansats begränsas av den kunskap som de intressenter 
som deltar har om programmet. På grund av olika skäl (bristande tid och 
andra omständigheter) är det intressenter som inte har möjligheter att ta del av 
och fördjupa sig i verksamheten. Det finns också de som har begränsad erfa-

                                                      
7 Lindensjö, 1981. 
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renhet av att uttrycka sina värdeomdömen offentligt på samma sätt som t ex 
organiserade intressegrupper och professionella. Resultatet kan därför bli att 
den kunskap och information som ges från intressenterna dels kan bli ensidig, 
dels kan bli ytlig. Det finns risk för att mer generella och övergripande behov 
av att utveckla verksamheten inte uppmärksammas. 

Dessa problem kan tala för att utvärderaren också ges en legitimitet att försöka 
balansera bilden och synliggöra andra aspekter och synpunkter än de som 
inblandade intressenter lyfter fram. Samtidigt kan givetvis även denna stånd-
punkt kritiseras. En kritik är att den sätter utvärderaren i en särställning som 
domare och självständig bedömare. Man kan fråga med vilken legitimitet 
utvärderaren kan hävda en sådan roll. 

Frågan om utvärderaren som bedömare är således ett viktigt legitimitets- och 
objektivitetsproblem som behöver granskas närmare vid intressentutvärde-
ring. Kan utvärderaren legitimera valet av vissa bedömningskriterier inom 
barn-omsorgen med hänvisning till teorier om t ex barns utveckling eller med 
hänvisning till en viss ideologi, t ex jämlikhet när det gäller allas lika chanser 
att utveckla sina inneboende möjligheter? Kan utvärderaren hänvisa till mora-
liska argument, t ex att man bör hjälpa och stödja de som är missgynnade och 
svaga och till teori om social rättvisa som betonar att de grupper som är dis-
kriminerade och som befinner sig i underläge måste få möjlighet att göra sig 
gällande i utvärderingen? 8 

2.7 Slutsatser för Petrusprojektets programförslag för utvärdering 

Diskussionen i Petrusprojektet kring några centrala frågor som blir aktuella vid 
utformning och genomförande av utvärdering kan sammanfattas i följande 
punkter. 

• I Petrusprojektet har utvärderingsbegreppet givits en bred innebörd. Ut-
gångspunkten är att utvärdering av den offentliga barnomsorgen ställer 
krav på information om verksamhetens förutsättningar, processer och re-
sultat och att detta gäller information om såväl barnomsorgens struktur 
som pedagogik och service.  

• I Petrusprojektet är det barnomsorgen som står i centrum för diskussio-
nen om utvärdering. För att genomföra utvärdering av barnomsorgen 
krävs att man väljer ut vilka delar av verksamheten som ska beskrivas och 
bedömas. Detta kräver i sin tur en idé om vilka kvaliteter som kan anses 
viktiga att uppmärksamma. 

                                                      
8  Ericson, 1990; House 1980, 1990b, 1991 
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• Syftet med utvärderingen kan vara både att vilja kontrollera att barnom-
sorgen motsvarar de kvalitetskrav som kan ställas verksamheten och att 
få ett underlag för att utveckla verksamheten på olika nivåer. 

• Utformningen av utvärderingen kan avse såväl hur den ska läggas upp 
mer principiellt, dvs. vilken modell eller huvudinriktning som ska väljas. 
Dels kan frågan om genomförande handla om med vilka metoder utvär-
deringen ska ske, dvs. hur man ska samla in uppgifter, analysera informa-
tionen, redovisa och använda resultaten. 

• I Petrusprojektet är också frågan om vem som utför utvärderingen något 
som kan besvaras på olika sätt beroende på vilken nivå man talar om. 
Man kan säga att den utvärderingsmodell som förordas i Petrusprojektet 
bygger på principen ”central beskrivning - lokal bedömning” (se vidare 
sidan 17 om denna princip).  

• För att genomföra den länsvisa utvärderingen, dvs. det arbete som har 
prövats inom ramen för Petrusprojektet, krävs någon form av central 
samordning och resurs. (En central projektledare/utvärderare eller lik-
nande).  

När det gäller vem som utför utvärdering inom respektive kommun finns en 
mängd tänkbara varianter, allt ifrån den självutvärdering som kan ske av 
personalen till mer övergripande utvärderingar i kommunen med flera olika 
intressenter och nivåer involverade. 

I följande kapitel ska några av dessa frågor utvecklas ytterligare något närmare 
genom att beskriva några central punkter i utvärderingsprogrammet i Petrus-
projektet. 
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3 UTVÄRDERINGSPROGRAMMET I PETRUS 

3.1 Vad utvärderas? 

Inom Petrusprojektet har frågan om vad som ska utvärderas inom barnomsor-
gen på länsnivå diskuterats med olika berörda parter i kommunerna. En inven-
tering har gjorts med föräldrar, personal, ledning och politiker i länets samtliga 
kommuner. Resultatet gav ett rikhaltigt material med synpunkter på vad som 
bör ingå i en utvärdering av barnomsorgens kvalitet.  

Frågor som diskuterades gällde krav på kvalitet som ställs på förutsättningar 
för en bra barnomsorg, på hur verksamheten genomförs samt på vad den ska 
ge för resultat. Synpunkterna sammanfattades under tre huvudsakliga kvali-
tetsområden; struktur, pedagogik och service.  

Inom vart och ett av dessa tre kvalitetsområden har 15 st. kvalitetskomponenter 
valts ut i Petrusprojektet. Urvalet har gjorts i dialog med projektledarna och 
olika berörda parter från varje kommun i länet. Urvalet ska ses som ett första 
försök att ringa in och begränsa det antal kvalitetskomponenter som ska under-
sökas i barnomsorgen.  

Tabell 2: Kvalitetsområden och kvalitetskomponenter för utvärdering av 
barnomsorg  

Kvalitetsområden Kvalitetskomponenter 

STRUKTUR 
KVALITET 

1. Barnomsorgens organisation 
2. Verksamhetens omfattning 
3. Ledning  
4. Ekonomi, kostnader 
5. Barngruppen inklusive situationen för  
 barn med behov av särskilt stöd 
6. Personal  

SERVICE 
KVALITET 

7. Väntetider  
8. Tillgänglighet 
9. Behovstäckning 
10. Valfrihet 

PEDAGOGISK KVALITET 11. Pedagogiska mål och planering inklusive  
 insatser för barn med behov av särskilt stöd 
12. Innehåll 
13. Arbetssätt 
14. Föräldrainflytande 
15. Utvärdering  

Modell för formulering av utvärderingsfrågor 
Nästa steg i utvärderingsarbetet är att försöka formulera utvärderingsbara 
frågor kring de kvalitetskomponenter som har valts ut. Ett första steg i en 
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sådan process kan vara att skilja mellan frågor som gäller förutsättningar, 
genomförande och resultat inom den aktuella komponenten.  

I tabell 3 nedan ges exempel på utvärderingsfrågor som kan formuleras ur dessa 
olika aspekter kring några av de kvalitetskomponenter som har preciserats 
inom Petrusprojektet. Avsikten med exemplet är inte att redovisa färdiga 
frågor för utvärdering av barnomsorg. Avsikten är att illustrera hur det är 
möjligt att använda den modell som ligger till grund för arbetet i Petrusprojek-
tet för att analysera och precisera olika aspekter av barnomsorg som kan vara 
aktuella att uppmärksamma vid en länsutvärdering och jämförelse mellan 
kommunerna.  

Tabell 3: Exempel på olika fokus vid utvärdering av barnomsorgens 
kvalitet 

KVALITETSOMRÅDE FÖRUTSÄTTNINGAR PROCESS RESULTAT 

STRUKTUR Kvalitetskomponent: 

3. Ledning 

Finns en klart angiven 
policy för ansvars- och 
uppgiftsfördelning på 
olika nivåer i 
barnomsorgens 
organisation? 

 

 

Hur omsätts be-
slutad policy och 
styrningsprinci-
per i organisatio-
nen? Agerar an-
svariga på olika 
nivåer enligt sitt 
ansvar och upp-
gifter? 

 

 

Har verksamhe-
ten blivit utfor-
mad i enlighet 
med beslutad 
policy? 

SERVICE Kvalitetskomponenter: 

7. Väntetider 
8. Tillgänglighet 
9. Behovstäckning 

Finns resurser för att 
ge service i form av 
väl utbyggd 
barnomsorg och en 
fungerande 
administration för att 
fördela platser. 

 

 

 
 
Hur sker infor-
mation till famil-
jerna? Är den lätt 
att nå? Ges be-
sked och beslut 
på ett snabbt, 
korrekt och tre-
vligt sätt.  

 

 

 
 
Får barn som har 
behov plats inom 
skälig tid, mot-
svarar place-
ringen barnets 
behov, har föräl-
drarnas frågor 
besvarats, etc. 

PEDAGOGIK Kvalitetskomponenter: 

11. Pedagogiska mål
13. Arbetssätt 

Finns tydliga 
pedagogiska mål, 
ramar och principer 
för verksamheten? 

 

 

 
Hur sker det pe-
dagogiska arbe-
tet. Tillämpas 
professionella 
metoder och 
förhållningssätt? 

 

 

 
Får barn som 
deltar i verksam-
heten erforderligt 
stöd och stimu-
lans för sin per-
sonliga utveck-
ling? 

Som framgår består exemplen av flera sammanflätade utvärderingsfrågor. En 
ytterligare precisering krävs innan frågorna kan användas vid utvärdering.  
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3.2 Utvärdering - för vilket syfte, för vem och av vem? 

Som påpekats ovan kan syftet med en utvärdering både vara att vilja kontrollera 
att barnomsorgen motsvarar de kvalitetskrav som kan ställas verksamheten 
och att få till stånd ett underlag för att utveckla verksamheten på olika nivåer. I 
förhållande till dessa funktioner kan man säga att syftet med Petrusprojektet 
har förskjutits under projektarbetets gång. Från starten fanns en starkare beto-
ning på att utveckla ett program för utvärdering för ett kontrollsyfte. Förvänt-
ningar fanns att kunna utforma kvantitativt mätbara mått på barnomsorgens 
kvalitet som möjliggjorde statistiska jämförelser mellan kommunerna.  

Under genomförandet av projektarbetet har synen på utvärdering förskjutits 
och kommunerna har allt mer kommit att intressera sig för hur utvärdering 
kan bidra till ett lokalt utvecklingsarbete för att förbättra barnomsorgen i 
kommunen. I det sammanhanget blir jämförelsetal inte en lika central fråga. 
Snarare har intresset fokuserats kring frågor om hur utvärdering kan etableras 
som en del av det kontinuerliga arbetet med att följa upp, kontrollera och 
utveckla barnomsorgen på olika nivåer i kommunen och att få till stånd en 
aktiv reflektion och diskussion inom personalgrupper och mellan olika berör-
da kring barnomsorgens kvalitet.  

Det som kan frågas inför en sådan förskjutning av tyngdpunkten från kontroll 
till utveckling är om det program för utvärdering som utformas i Petrusprojek-
tet blir ett utvecklingsprogram och att utvärdering förlorar sin funktion som 
kritiskt granskande och kontrollerande verksamhet. Frågan visar att man bör 
vara uppmärksam på ”risken” att utvärderingens kritiskt granskande och 
kontrollerande uppgift kommer bort i sammanhanget. Det blir därför viktigt 
att se till att de utvärderingsinsatser som genomförs i kommunerna vid sidan 
av sin utvecklande uppgift också har en tydlig kritiskt och prövande inrikt-
ning.  

• Det betyder att resultat som kommer fram vid utvärdering av olika kvali-
tetskomponenter inom barnomsorgen måste bli föremål för en kritisk dis-
kussion i den egna verksamheten och kommunen. Här blir det också vik-
tigt att kunna se hur andra kommuner hanterar centrala kvalitetsfrågor i 
barnomsorgen. Behovet av jämförelser i länet kan gälla olika kvalitetsom-
råden och kvalitetskomponenter. Valet av vilka frågor som ska stå i fokus 
vid en viss utvärderingsinsats måste diskuteras mellan berörda parter. 
Vid denna prioriteringsdiskussion kan den modell som presenteras ovan 
vara en tänkbar utgångspunkt. 
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3.3 Utvärderingsprogrammets syfte 

Mot bakgrund av diskussionen ovan kan utvärderingsprogrammets syfte 
anges i följande punkter. 

• att göra det möjligt att prioritera vad som ska utvärderas. Det kan ske 
med hjälp av den presenterade modellen för kvalitetsområden och kvali-
tetskomponenter. 

• att ge exempel på hur kommunerna kan utforma och genomföra olika 
utvärderingsinsatser som resulterar i goda beskrivningar av hur barnom-
sorgen ser ut i de olika kommunerna inom de kvalitetsområden och kvali-
tetskomponenter som har prioriterats. 

3.4 Central beskrivning och lokal bedömning 

Hur kan utvärdering genomföras? I Del 2 ges ett exempel på hur länsutvärde-
ring kan genomföras i praktiken. Frågan kan utvecklas närmare genom att 
skilja på två huvudmoment i utvärderingsprocessen; att beskriva och att be-
döma. Självklart är inte dessa moment så entydigt avskilda från varandra i 
praktiken. Uppdelningen ger dock möjlighet att belysa vem som ska göra vad i 
utvärderingen och hur ansvaret för olika moment fördelar sig mellan olika 
parter och nivåer i organisationen.  

Central nivå 

 
     1. Beskrivningar av olika kvalitets- 
     komponenter i barnomsorgen 
     sammanställs centralt 

Beskriva  

 
 2. Bedömningar av olika kvalitets
 komponenter i barnomsorgen 
 genomförs centralt 

                                                       
Bedöma 

 

     3. Beskrivningar av kvalitets-  
     komponenter i barnomsorgen  
     sammanställs lokalt 

 

 4. Bedömningar av olika kvalitets
 komponenter i barnomsorgen 
 genomförs lokalt 

Lokal nivå 

De två huvudinslagen i utvärderingsprocessen: att beskriva och att bedöma kan 
ske på olika nivåer och utföras av olika parter. Beskrivningsarbetet kan ske ge-
nom gemensam prioritering av frågor och insamling av svar som samman-
ställs centralt. Bedömningsarbetet kan exempelvis ske genom att använda sig 
av en bedömningsskala av något slag, vilket är en vanlig modell vid många av 
de skalor för utvärdering som förekommer på ”utvärderingsmarknaden” idag. 
(Del 3 ska några av dessa skalor diskuteras).  
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Bedömningen kan också utformas som en lokal process där varje kommun 
granskar sin barnomsorg i förhållande till de beskrivningar som presenteras i 
länet och mot de bedömningskriterier som man kommer överens om lokalt. Detta är 
den modell som har valts för utförande av bedömningsmomenten i den utvär-
dering som har genomförts i Petrusprojeket och vars resultat redovisas i Del 2 i 
denna rapport.  

• Tanken i Petrusprojektets utvärderingsmodell och program är således att 
kommunerna lokalt ska använda sig av ”bilder” som beskrivs och sam-
manställs centralt i länet kring de olika kvalitetskomponenter som utvär-
derats och bedöma vad resultatet betyder för deras egen del. Principen 
kan beskrivas som en kombination av position 1 och 4 i modellen ovan. 9 

 

                                                      
9   Jfr. Franke-Wikberg, 1990, vertikal utvärdering typ I och II samt horisontell utvärde-

ring. 
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4 PROVUTVÄRDERING MED ”PETRUSMODELLEN” 

I detta kapitel redovisas innehåll och metod i den utvärdering av barnomsor-
gen som genomfördes i Västmanland under våren 1996.  

4.1 Precisering av vad som ska utvärderas 

Vid möte mellan presidierna från kommunerna i länet hösten 1995 presentera-
des den modell för identifiering av kvalitetsområden och kvalitetskomponen-
ter som beskrivits ovan (tabell 2) som utgångspunkt för att prioritera kvalitets-
områden och kvalitetskomponenter för utvärdering av barnomsorgen i Väst-
manland. Med ledning av modellen prioriterade presidierna fem kvalitets-
komponenter som skulle utvärderas under våren 1996. De fem valda kvalitets-
komponenterna framgår under ”genomförande” nedan.  

Utifrån de prioriterade komponenterna formulerade de lokala projektledarna 
ett antal utvärderingsfrågor som diskuterades med lokala intressenter i kom-
munerna. Begreppen och de olika stegen i processen kan tydliggöras med 
följande ”kedja”  
 

1.  
Angivande av  

3 kvalitetsområden 
(struktur, pedagogik, 

service) och 15 kvalitets-
komponenter 

2.  
Precisering av  

5 kvalitetskomponenter 
inom de tre kvalitetsområ-
dena (struktur, pedagogik, 

service) 

3.  
Formulering av utvär-
deringsfrågor inom de  

5 kvalitetskomponenter 
som preciserades 

4.2 Kvalitetskomponenter och utvärderingsfrågor 

Vid två arbetsträffar med de lokala projektledarna december 1995 och januari 
1996 gjorde projektledarna en precisering av frågor kring de fem huvudområ-
den som presidierna prioriterade. Frågorna redovisas nedan tillsammans med 
uppgifter om vem som intervjuades av vem. 
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Kvalitetskomponent 1: Föräldrainflytande i barnomsorgen 

Intervjuare: Lokala projektledare i kommunerna Vem intervjuas? 

Utvärderingsfrågor 
Föreståndare  
enhetschef 

Avd. 
personal 

1.1.  Vilka formella former finns för föräldrainflytande 
 inom Er verksamhet? 
 T. ex: Föräldrastyrelse vid institutionen (förskolan), 
 Föräldraråd, Föräldramöten, Utvecklingssamtal, etc.  

X X 

1.2.  Vilka av dessa har kommunen beslutat skall finnas 
 som obligatoriska former inom barnomsorgen? 

X  

1.3.  Inom vilka områden (frågor, beslut) har föräldrarna 
 inflytande? 
 T. ex: Ekonomi, Pedagogik, Personalfrågor, Kostfrågor, 
 Övrigt?  

X X 

1.4.  Hur uppfattar Du att föräldrarnas möjligheter till 
 inflytande har förändrats under perioden 1990-1995? 

 a)  Har möjligheterna till inflytande ökat, minskat, inte 
 förändrats? 
 b)  Om Du anser att föräldrainflytandet ökat/minskat, kan 
 Du ge exempel på vilket sätt förändringen har skett? 

X X 

Kvalitetskomponent 2: Förändrade förutsättningar och förändrat 
pedagogiskt arbetssätt 

Intervjuare: Lokala projektledare i kommunerna Vem intervjuas? 

Utvärderingsfrågor 
Föreståndare 
enhetschef 

Avd. 
Personal 

2.1  a) Har det skett några övergripande förändringar av 
 barnomsorgens organisation på enhetsnivå under 
 perioden 1990-1995  

X  

2.1  b) Har det skett några övergripande förändringar av 
 barnomsorgens organisation på avdelningsnivå under 
 perioden 1990-1995  

 Med övergripande förändring avses exempelvis: 
 förändringar vad avser barngruppernas storlek, 
 vistelsetidens längd, andelen barn med behov av särskilt 
 stöd, barngruppernas ålderssammansättning etc., 
 förändringar vad gäller personaltäthet, personal
 sammansättning, samt andra förändringar som de 
 intervjuade anser viktiga.  

 X 

2.2.  Vilka konsekvenser i det pedagogiska arbetet har 
 dessa övergripande förändringar medfört? 
 Exempelvis konsekvenser för pedagogiska mål, 
 planeringstid, verksamhetsinnehåll, gruppindelning, 
 andelen vuxenledd verksamhet, personalens scheman, 
 föräldrakontakter, etc. 

X X 
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Kvalitetskomponent 3: Barn med behov av särskilt stöd 

Intervjuare: Lokala projektledare i kommunerna Vem intervjuas?  

Utvärderingsfrågor 

Föreståndare/enhets
chef och ansvarig i 
förvaltningen med 
kunskap i frågan 

3.1  a) Hur identifieras vilka barn inom barnomsorgen som 
 anses ha behov av särskilt stöd? 
 b) Av vem/vilka sker identifieringen? 
 c) Enligt vilka huvudkriterier? 

Se ovan 

3.2  Vilka materiella och personella resurser finns för barn med 
 behov av särskilt stöd  

Se ovan 

3.3  Finns upprättade riktlinjer i kommunen för insatsernas 
 genomförande?  
 Exempelvis: Finns några administrativa rutiner, riktlinjer i 
 kommunen för hur identifiering av barn med särskilda behov 
 ska ske, hur föräldrar ska informeras, vilka kontakter som ska 
 tas, hur samarbetet ska ske, osv.  

Se ovan 

3.4  Hur utvärderas insatserna på enheten?  Se ovan 

3.5  Finns det ”öronmärkta” pengar till fortbildning om barn 
 med behov av särskilt stöd på förskolan, området, centralt i 
 kommunen? 

Se ovan 

Kvalitetskomponent 4: Ledning 

Intervjuare: Central projektledaren Vem intervjuas? 

Utvärderingsfrågor 

Ordförande för 
ansvarig nämnd och 

förvaltningschef 

4.1  Finns det en plan för barnomsorgen i kommunen?  
 Vad innehåller planen för centrala ställningstaganden och 
 anvisningar? 

Se ovan 

4.2  Ger planen svar på vilka kommunala mål politikerna 
 prioriterar? 

Se ovan 

4.3  Ges en tydlig bild av hur ledningsarbetet ska utformas? 
 Exempelvis vilka instrument som bör finnas i form av planer 
 på olika nivåer i organisationen och hur ansvaret fördelas 

Se ovan 

4.4  Finns en utformad strategi för hur utvärdering och 
 uppföljning ska ske inom barnomsorgen? 

Se ovan 
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Kvalitetskomponent 5: Ekonomi 
Avsikten med detta frågeområde är att försöka upprätta ett material som 
innehåller uppgifter om vad kommunernas bruttokostnader per plats i barn-
omsorgen grundar sig på för underlag. För att beskriva detta krävs uppgifter 
om hur man inom respektive kommun har beräknat sina bruttokostnader och 
vad man ser som svårigheter i dessa beräkningar. 

Intervjuare: Central projektledaren Vem intervjuas? 

Utvärderingsfrågor 

Förvaltningschef och 
redovisningsansvarig 

ekonom 

5.1.  Vilka beräkningsgrunder har kommunen använt vid 
 angivande av bruttokostnader till Socialstyrelsen?  
 Följande definition av ”Bruttokostnad” anges i redovisningen 
 (Min redigering) ”Med bruttokostnad avses driftskostnader, 
 dvs. kostnader för den löpande driften. Investeringar ingår inte 
 i bruttokostnaderna. I bruttokostnaderna ingår verksamhetens 
 samtliga kostnader inklusive central och lokal administration 
 lokalkostnader, kapitalkostnader, löner och personalkostnader, 
 bruttokostnad redovisas i kronor per inskrivet barn”.  

Se ovan 

5.2.  Vilka överväganden har gjorts när olika kostnader har  
 fördelats mellan olika verksamheter? 
 Hur har kommunen beräknat kostnaderna för respektive post 
 när man har fördelat kostnaderna på barnomsorg i t ex 
 förhållande till skola och annan verksamhet där central och 
 lokal administration, lokaler m.m. är integrerad med annan 
 verksamhet? 

Se ovan 

4.3 Genomförande 

Vem beskriver vad? 
Följande uppgiftsfördelning mellan central projektledare och lokala projektle-
dare för beskrivning av de prioriterade områdena beslutades. 

De lokala projektledarna beskriver följande kvalitetskomponenter.  

1. Föräldrainflytande i barnomsorgen 
2. Förändrade förutsättningar och förändrat pedagogiskt arbetssätt 
3. Barn med behov av särskilt stöd 

Den centrala projektledaren beskriver följande kvalitetskomponenter. 

4. Ekonomi 
5. Ledning 

Metoder för datainsamling 
Svar på utvärderingsfrågorna söktes på två vägar 

1. Genom att intervjua personal och lokala platschefer/föreståndare inom 
barnomsorgen. 
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2. Genom insamling av dokumentation i form av t ex beslutshandlingar, 
kommunala måldokument, riktlinjer etc.  

Det bör påpekas att denna informationsväg i första hand användes av den 
centrala projektledaren vid kontakten med ledningen och ansvarig för ekono-
miredovisning. I några fall har även lokala projektledare använt sig av befintlig 
dokumentation för att belysa frågorna. 

Omfattning och tidsplan 
Varje kommunal projektledare intervjuar sammanlagt minst 3 st. föreståndare, 
3 st. personal, 2 st. personallag. Den centrala projektledaren intervjuar Barn- 
och utbildningsnämndens (motsvarande) ordförande, förvaltningschef samt 
ekonomiansvarig i varje kommun.  

Under februari genomförs provintervjuer för att pröva utvärderingsfrågorna. 
Huvudintervjuerna sker under februari och mars och under april samman-
ställs resultatet från intervjuerna i respektive kommun och kompletteras med 
annan informationsinsamling som kan belysa de fem kvalitetskomponenterna. 
Därefter sammanställer den centrala projektledaren materialet från kommu-
nerna samt resultat från egna intervjuer med politiker, förvaltningschefer och 
ekonomiansvariga 

4.4 Överväganden inför publicering av resultatet 

Genom Petrusprojektets arbetsmetod har en modell för utvärdering av barn-
omsorgen i länet utformats. Den pilotutvärdering som genomfördes våren 
1996 för att pröva ”länsmodellen” innehåller givetvis brister, vilket ligger i 
sakens natur. Frågan har därför ställts om resultatet från provomgången bör 
redovisas? Under förberedelse och genomförandet av utvärderingen var ut-
gångspunkten att så inte skulle ske. Från projektledargruppen ansåg vi att det 
fanns risk att resultaten från provomgången skulle uppfattas som en ”ordina-
rie” utvärdering utan hänsyn till de begränsningar som provkaraktären inne-
bär vid tolkningen av resultaten. Våra farhågor redovisades för uppdragsgiva-
ren. Med beaktande av dessa risker har presidierna i länet samt ledningsgrup-
pen för projektet uttryckt ett klart önskemål att få provomgångens resultat 
redovisade. Motivet är främst att man därigenom får ett konkret exempel att utgå 
ifrån i den fortsatta diskussionen om utformning av en modell för länsutvärde-
ring. Därför redovisas resultaten från provomgången i denna rapport.  

• Det är viktigt att beakta utvärderingens provkaraktär vid analys och tolk-
ning av de resultat som redovisas. Exempelvis måste den ”rangordning” 
mellan kommuner som förekommer i vissa frågor tas med stor försiktig-
het. Ytterligare undersökningar krävs för att kunna göra mer välgrundade 
omdömen om barnomsorgens kvalitet i länets kommuner.  
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5 FÖRÄLDRAINFLYTANDE I BARNOMSORGEN  

Redovisningen av resultatet inom detta frågeområde följer i stort sett de frågor 
som ställts till de intervjuade i kommunerna. Den första och andra frågan 
gäller vilka former för föräldrainflytande som finns och vilka som är obligato-
riska i kommunen, den tredje frågan gäller vilka områden föräldrar kan påver-
ka och i vilken grad och hur inflytandet sker och den fjärde frågan gäller om 
inflytandet har förändrats under senare år.  

5.1 Former för föräldrainflytande i barnomsorgen 

I huvudsak kan de former som redovisas i intervjumaterialet sammanfattas 
under följande rubriker. Någon närmare beskrivning av vad som avses med 
respektive form ges inte i materialet. Svaren förutsätter att man vet vad som 
menas med de olika formerna. I något fall har citat från kommunala mål och 
riktlinjer gjorts för att belysa en viss form. Resultatet redovisas för samtliga 
kommuner i länet eftersom frågan främst är av allmän kunskapskaraktär för 
att belysa vilka former som kan finnas. 

Tabell 5:1 

KOMMUNER Vilka former finns för föräldrainflytande i barnomsorgen?  

ALLA KOMMUNER  
I LÄNET 

1. Föräldraförening 
2. Föräldraråd 
3. Föräldramöte 
4. Utvecklingssamtal/Föräldrasamtal 
5. Inskolning 
6. Gemensamma aktiviteter 
7. Tamburkontakt  
8. Utvärdering och uppföljning  

1. Föräldraförening. En princip för hur en föräldraförening kan organiseras 
nämns från Heby kommun. Där utses en föräldrarepresentant per avdelning 
för att få en koppling mellan hem och förskola. 

2. Föräldraråd. Exempelvis sammansatt med 2 föräldrarepresentanter per avd 
samt 2 personal. Rådet träffas 2 gånger per termin. Från Västerås kommun, där 
föräldraråd ingår som en obligatorisk form, anger man följande riktlinjer från 
politikerna. ”Vid varje daghem/enhet skall ett aktivt föräldraråd finnas med reellt 
inflytande på verksamheten.” (Ur Effektmål 96, Västerås). 

3. Föräldramöte. Sammankomster med planerat program, ofta i form av tema. 
Vanligen anges i kommunernas mål och riktlinjer (eller annat liknande doku-
ment/beslutshandling) att ett eller ett par föräldramöten per år skall genomfö-
ras vid varje barnomsorgsenhet. 
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4. Utvecklingssamtal /Föräldrasamtal. Organiserade träffar med en personal 
och enskilda föräldrar för att informera och diskutera sådant som berör deras 
barn. I regel genomför personalen en eller ett par sådana möten per år. Inför 
mötet ges föräldrarna frågor att fundera över. En del kommuner anger att 
strävan bör vara att mötet ska genomföras av den personal som ansvarat för 
inskolningen av barnet och föräldrarna. 

5. Inskolning. I stort sett samtliga intervjusvar tar upp inskolningen som en 
viktig form för föräldrainflytande. Vissa kommuner har också angivit mer 
preciserade riktlinjer för inskolningens kvalitet. 

”För samtliga verksamheter ska det finnas inskolningsprogram, som bl.a. tar upp 
mål, arbetssätt, praktiska rutiner, regler, personalens arbetstider, sekretesslag m. m. 
Det fasta inskolningsprogrammet används som ram och anpassas efter respektive 
förälders och barns behov. En personal ansvarar för inskolningen.” (Ur Kommuna-
la riktlinjer för barnomsorg i Kungsör).  

Sammanfattningsvis anger kommunerna följande återkommande moment i 
samband med inskolning av barn och föräldrar i barnomsorgen. 

• Utvecklingssamtal innan barnet börjar. 
• Uppföljningssamtal en tid (ex 2 månader) efter barnet har börjat i barn-

omsorgen. 
• Utskolningssamtal (”avslutningssamtal”) för att ta reda på vad som har 

varit bra och mindre bra. Ibland används frågeformulär till föräldrarna för 
att få veta deras syn på vissa frågor. 

6. Gemensamma aktiviteter. Ett centralt inslag i föräldrainflytande är alla de 
varianter av gemensamma aktiviteter som genomförs för att lära känna var-
andra, utföra arbetsuppgifter, vara tillsammans, leka, spela osv. Exempel på 
gemensamma aktiviteter som redovisas i undersökningen är: 

− Förskolans dag 1 gång per år  
− Föräldradag där man lagar saker, gårdsskötsel, deltar i verksamheten 
− Föräldramedverkan i praktiskt miljöarbete 
− Föräldrar vikarier vid förskolans utvecklingsdagar 
− Familjesammankomster, t.ex. gårdsfest, trivselkvällar, grillafton, fira helg-

dagar 
− Drop in kaffe (t ex en gång per månad) 
− Öppet hus - personalen redovisar verksamheten med t. ex utställning etc. 

7. Tamburkontakt. Daglig kontakt vid lämning och hämtning av barn. Detta är 
den ”viktigaste kontaktformen” säger flera i sina intervjusvar.  

8. Utvärdering och uppföljning. Genom olika former av utvärdering och 
uppföljning kan föräldrarna informeras om verksamheten samt påverka fort-
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satt innehåll och utformning. Exempel på former för utvärdering och uppfölj-
ning som redovisas i intervjuerna är: Löpande utvärdering/uppföljning. En form 
av kontinuerlig utvärdering sker inom ramen för utvecklingssamtalen med 
föräldrarna. Återkommande enkätundersökningar. Föräldrarna utvärderar verk-
samheten via enkät där de kan ta upp sina synpunkter och önskemål anonymt. 
Personalen sammanställer svaren och ger synpunkter till föräldrarnas svar. 

5.2 Former som kommunen har beslutat som obligatoriska  

Redovisningen ovan visar att det finns en rad olika vägar och former för för-
äldrar att påverka barnomsorgen. I intervjuerna har också frågats om vilka 
former som ska finnas som obligatoriska enligt beslut i kommunen. 

Tabell 5:2 

KOMMUNER Former för föräldrainflytande som kommunen beslutat som 
obligatoriska i barnomsorgen? 

ARBOGA Föräldramöte. Inskolning. Utvecklingssamtal. 

KÖPING Inga formella beslut om obligatoriska former 

KUNGSÖR Föräldramöten. Utvecklingssamtal. Inskolning.  

FAGERSTA Förskolecheferna har beslutat om ett större föräldramöte samt ett 
enskilt samtal per år 

NORBERG Föräldramöte. Utvecklingssamtal. Inskolning. 

SKINNSKATTEBERG Föräldramöte. Utvecklingssamtal. 

HALLSTAHAMMAR Föräldramöte. Föräldrasamtal. Föräldraråd. 

SURAHAMMAR Inga formella beslut om obligatoriska former . 

SALA Det finns en ”gammal rekommendation” om föräldramöten och 
utvecklingssamtal. 

HEBY Föräldramöten. Föräldrasamtal. ”Drop-in-fika”. 

VÄSTERÅS Föräldraråd. Utvecklings-/föräldrasamtal. Föräldramöten. 

Som framgår av sammanställningen är det i huvudsak tre former för föräldra-
inflytande som anges som obligatoriska inom barnomsorgen; föräldraråd, 
föräldramöte och enskilda föräldrasamtal. Ett par kommuner har inte tagit 
några politiska beslut om vilka former som ska finnas. Däremot har alla kom-
muner i sina mål för barnomsorg poängterat vikten av föräldrainflytande. 

5.3 Inom vilka områden har föräldrarna inflytande? 

Den kanske viktigaste aspekten när det gäller inflytande är inom vilka frågor, 
områden och beslut föräldrarna verkligen ges möjlighet att påverka. Av inter-
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vjusvaren framgår att vissa områden är mer eller mindre uteslutna för föräld-
rainflytande medan andra områden är mer möjliga för föräldrarna att påverka.  

I tabellen nedan har en uppskattning gjorts av graden av föräldrainflytande i 
olika frågor. Självklart kan ingen exakt gradering göras. Angivelserna syftar till 
att ge en uppfattning om de tendenser som finns i intervjusvaren när man 
tillfrågas om hur stort eller litet inflytande föräldrarna har. Resultatet redovisas 
samlat för alla kommuner i länet eftersom svarsresultatets karaktär inte gör det 
lämpligt att försöka bryta ned svaren kommunvis. 

Tabell 5:3 

KOMMUNER Inom vilka områden (frågor, beslut) har föräldrarna 
inflytande? 

ALLA KOMMUNER  
I LÄNET 

OMRÅDE 

1. Ekonomi 
2. Personalfrågor 
3. Former för barnomsorg 
4. Pedagogisk verksamhet 
5. Utemiljö 
6. Kostfrågor 
7. Barnets situation 

GRAD AV INFLYTANDE 

Inget inflytande 
Inget inflytande  
Visst inflytande 
Visst inflytande 
Visst inflytande  
Stort inflytande 
Stort inflytande 

1. Inget inflytande över ekonomi. I intervjusvaren konstateras att föräldrarna 
inte har något direkt inflytande över ekonomin vid daghemmet. Några påpe-
kar att föräldrarna har rätt till insyn, men ingen beslutanderätt i ekonomiska 
frågor. Slutligen påpekas i ett intervjusvar att frågor om ekonomi ställs till 
föräldraråd vilket kan betyda att ett visst inflytande trots allt kan finnas i eko-
nomifrågor.  

2. Inget inflytande över personalfrågor. Personalfrågor kan inte föräldrarna 
påverka säger en intervju och en annan konstaterar att ”föräldrarna kan lämna 
synpunkter , men de har ej tillräcklig kunskap/insikt att direkt påverka personalfrågor”. 
Samtidigt kan man notera att dörren till inflytande inte är helt stängd, vilket 
framgår av följande svar: ”Föräldrarna kan ange önskemål till chefen.” 

3. Visst inflytande över barnomsorgens former. Föräldrarna har vissa möjlig-
heter att välja vilken form av barnomsorg man önskar för sitt barn. Ett par 
valmöjligheter som beskrivs är mellan daghem eller familjedaghem och om 
barnet ska börja i 6-årsgrupp eller i skolan. Föräldrarnas valmöjligheten kan 
också variera mellan och inom kommuner beroende på var man är bosatt, hur 
kommunen har byggt ut olika barnomsorgsformer, etc. I detta sammanhang 
anser en intervjuad att möjligheterna att välja form har minskat i kommunen 
och att det sker en klar styrning till daghemsverksamhet. 
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4. Visst inflytande över pedagogik och verksamhetens innehåll. Av de inter-
vjusvar som redovisas från samtliga kommuner framgår att föräldrarna har ett 
visst inflytande över den pedagogiska verksamhetens innehåll och former, om 
än med vissa förbehåll vilket framgår av följande intervjusvar: ”Pedagogiken kan 
föräldrarna vara med och diskutera, men där måste den utbildade personalen ha be-
slutanderätten.”  

I flera intervjuer påpekas också att föräldrarna kan komma med önskemål om 
vissa teman, olika ämnen och olika aktiviteter och att önskemålen tillgodoses 
om de anses möjligt eller rimligt med hänsyn till resurser och personalens 
bedömning. Man pekar också på hur inflytandet över pedagogiska frågor kan 
ske. ”Pedagogiska frågor påverkar föräldrarna mest genom utvecklingssamtalen och 
genom att personalen både före och efter sina planeringsdagar informerar föräldrarna 
om vad man ska göra och vad man gjort.” 

5. Visst inflytande över barnomsorgens utemiljö. På frågan om vad föräld-
rarna kan påverka är det flera intervjusvar som tar upp möjligheterna för 
föräldrar att ha ett inflytande på daghemmets utemiljö: ”Utemiljön kan dom 
påverka med då får man ta ansvar och medverka vid genomförandet.” ”Har viss möj-
lighet att påverka utemiljön.”  

6. Stort inflytande över kostfrågor. Föräldrarnas har möjligheter att påverka 
kosthållet vid daghemmet för det egna barnet. Det gäller speciellt kostfrågan 
för allergiska barn, ”glutenbarn” och i fråga om religiösa skäl. 

7. Stort inflytande över det egna barnets situation inom barnomsorgen. Flera 
intervjusvar pekar på föräldrarnas inflytande när det gäller det egna barnets 
situation i barnomsorgen. En fråga som föräldrarna har inflytande över är 
barnets vistelsetider. Ett annat område är hur hämtning och lämning ska gå till. 
En av de intervjuade pekar också på föräldrarnas inflytande när det gäller 
sovtider och matsituationen: ”När och hur mycket barnet skall sova, hur matsitua-
tionen ska gå till, om barnet ska äta med gaffel eller sked, om maten ska mosas etc., hur 
ofta barnet ska använda sin napp.”  

5.4 Hur har föräldrarnas möjligheter till inflytande förändrats? 

De resultat som redovisats ovan handlar främst om hur föräldrainflytande i 
barnomsorgen ser ut idag. De senare åren har frågan om ökat inflytande för 
olika målgrupper och ”brukare” inom den offentliga verksamheten stått i 
fokus. Mål om ökad valfrihet och delaktighet är vanliga i de officiella måldo-
kumenten på statlig och kommunal nivå. Det är därför intressant att försöka 
bedöma hur föräldrarnas möjligheter till inflytande har förändrats under de 
senaste fem åren. 
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I följande tabell redovisas hur de intervjuade uppfattar att möjligheterna till 
föräldrainflytande har förändrats. Resultatet redovisas för hela länet eftersom 
det inte ger underlag för att brytas ned kommunvis. 

Tabell 5:4 

KOMMUNER Hur uppfattar du att möjligheter till föräldrainflytande har 
förändrats 1990 -1995? 

ALLA KOMMUNER I 
LÄNET 

1. Majoriteten av de intervjuade, särskilt ledningspersonal, anser 
att möjligheterna till föräldrarnas inflytande i barnomsorgen har 
ökat under 1990-talet. 

2. En mindre andel anser att möjligheterna till inflytande är 
oförändrat (högt eller lågt) 

3. Några intervjusvar anser att föräldrarnas möjligheter till 
inflytande har minskat 

1. Möjligheterna till föräldrainflytande har ökat. Flertalet intervjuade, främst 
ledningspersonal i barnomsorgen, anser att föräldrarnas möjligheter till infly-
tande har ökat under 1990-talet, bl.a. genom start av föräldraråd och genom 
föräldraenkäter. Föräldrarna informeras också mer aktivt om sina möjligheter 
till inflytande. Ett intervjusvar: ”Föräldrarna har större möjligheter då verksamheten 
är mer synliggjord än tidigare.” Ett annat intervjusvar påpekar att: ”Föräldrarna är 
en maktfaktor att räkna med idag.” Några intervjuade säger att föräldrainflytandet 
förvisso har ökat men att det kan stärkas ännu mer: ”Det informella inflytande 
har ökat mer än det formella.” En synpunkt är att förändringen går för långsamt. 
Inflytandet har ökat, men går med ”myrsteg” säger en intervjuperson. 

2. Möjligheterna till föräldrainflytande är oförändrat. Bland intervjusvaren 
finns också de som anser att föräldrarnas möjligheter till inflytande inte har 
förändrats under 1990-talet. Här finns två argumentationslinjer. En linje går ut 
på att föräldrarnas möjligheter till inflytande redan är stort och att frågan är 
snarare om föräldrarna är villiga att använda sig av sina inflytandemöjligheter. 
”Möjligheterna till inflytande har inte förändrats, det har funnits hela tiden om det har 
funnits intresse” säger ett intervjusvar. Den andra argumentationslinjen anser 
att möjligheterna till inflytande behöver förbättras och att detta inte har skett i 
någon avgörande omfattning under 1990-talet annat än på policynivån och inte 
i praktiken.  ”Har inte förändrats, men har tydligare skrivits in i måldokument.” 

3. Möjligheterna till föräldrainflytande har minskat. Endast ett fåtal av de 
intervjuade anser att föräldrarnas möjligheter till inflytande i barnomsorgen 
har minskat eller är i stort sett oförändrade de senaste åren. Ett svar pekar på 
försämrade villkor för föräldraledighet för att delta i barnomsorgen: ”Föräldra-
dagarna från försäkringskassan har försvunnit och därmed kan föräldrarna inte vara 
med lika mycket och få insyn i arbetet för att genom det kunna påverka.” 
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5.5 Analys av förändringen 

Det övervägande intrycket av intervjusvaren är att personal och ledning inom 
barnomsorgen anser att föräldrarnas inflytandemöjligheter har ökat under 
1990-talet. Den centrala frågan är om föräldrarna också använder sig av dessa 
ökade möjligheter? Intervjusvaren ger flera exempel på viktiga förändringar 
som pekar på att de ökade möjligheterna tas tillvara på olika sätt. Det man 
pekar på i intervjuerna är inte minst förändringar bland föräldrar och personal 
som främjar ett ökat föräldrainflytande. 

Förändring hos föräldrarna. Flera intervjusvar påpekar att föräldrarna i barn-
omsorgen är mer medvetna och ställer tydligare krav på bättre ömsesidig 
kommunikation. Föräldrarna intresserar sig och ifrågasätter mer idag och 
många föräldrar besöker förskolan för att se hur det fungerar. En intervjuper-
son sammanfattar vad många noterar som en viktig förändring: ”Det som jag 
kan märka är att det är en förändring på gång och det är positivt. Yngre föräldrar som 
kanske själva har varit i förskolan eller är väl utbildade och mer medvetna och heller inte 
rädda att ställa krav.” 

Förändring hos personalen. Personalen har blivit mer lyhörda för föräldrarnas 
önskemål och det finns en ökad medvetenhet och lyhördhet för föräldrarnas 
krav. Ett intervjusvar påpekar att det har skett en attitydförändring bland 
personalen i barnomsorgen: ”Alla vet på vems villkor man arbetar, föräldrainflytan-
det och dess former diskuteras mer idag.”  

I ett par andra intervjuer konstaterar man att ”kundinriktningen” har slagit 
igenom och att man tar med föräldrarna mer än tidigare. ”I viss mån har perso-
nalen börjat tänka annorlunda i och med att man åskådliggör aktiviteter, rutiner med 
målbilder.” 

5.6 Kritisk granskning - ”Vill föräldrarna ha inflytande?”  

Till den övervägande positiva bilden av ökade möjligheter och användande av 
föräldrainflytande kan också fogas en mer kritisk bild. Det kan belysas med 
några citat från intervjumaterialet.  

”Anser att föräldrar har möjlighet till inflytande, men sällan tar den möjligheten. 
Intresset för att påverka är inte särskilt stort. Föräldrarna kräver inget inflytande. 
Däremot vill föräldrarna påverka sådant som rör det egna barnet, att barnet trivs 
och har det bra.” 

En annan intervju säger:  

”Vi har haft en föräldraförening som försökte komma igång. Det skulle vara en 
länk mellan personal och beslutsfattare och därmed trycka på i olika frågor som 
personalnedskärningar, kost etc. Det var några eldsjälar som inte lyckades få med 
folk, så det rann ut i sanden.”  
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Flera av de intervjuade upplever att föräldrar i stort sett är nöjda och inte är så 
intresserade av ökat inflytande. ”Är ungarna glada när de lämnas, hämtas, om 
de har kompisar och om de är mätta i magen etc., bryr sig föräldrarna inte så 
mycket om vad vi egentligen gör i förskolan.”  

Dessa uttalanden om föräldrarnas relativa ointresse ska ställas i kontrast till 
den bild som också ges av dagens föräldrar som mer medvetna och som kräver 
mer insyn och inflytande. En förklaring till de till synes motstridiga bilderna 
kan vara att man talar om helt olika föräldragrupper.  

Det är en trivial sanning att peka på att föräldrar inte utgör någon enhetlig 
grupp. Trots det så finns en tendens att tala om föräldrar som en homogen 
grupp utan hänsyn till sociala, ekonomiska och kulturella skillnader som har 
betydelse för vilka resurser föräldrarna har när det gäller att engagera sig och 
göra sin röst hörd. Beroende på vilken föräldragrupp man talar om blir svaren 
om föräldrars engagemang mycket olika och till synes motsägelsefulla. Det är 
därför viktigt att analysera vilka olika villkor som finns för olika föräldrar och 
föräldragrupper i det fortsatta utvecklingsarbetet kring föräldrainflytande. 
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6 FÖRÄNDRADE FÖRUTSÄTTNINGAR OCH 
PEDAGOGISKT ARBETSSÄTT 

  

I detta kapitel redovisas resultat från intervjuarbetet kring två frågeställningar. 
Den ena frågan gäller om det har skett några viktiga förändringar av över-
gripande karaktär inom kommunens barnomsorg under 1990-1995. Den andra 
frågan gäller vilka konsekvenser de intervjuade bedömer att dessa förändring-
ar har för verksamhetens möjligheter att fullgöra sina pedagogiska uppgifter i 
förhållande till barn och föräldrar.  

6.1 Förändringar av barnomsorgens organisation  

Frågan ställdes dels om förändringar av daghemmens/förskolornas organisa-
tion och villkor i kommunen, dels om förändringar på avdelningsnivå inom de 
olika enheterna. Avsikten är att få en allmän bild av förändringarnas innehåll 
och omfattning. Resultatet sammanfattas i tabellen nedan och gäller samtliga 
kommuner i länet. 

Tabell 6:1 

KOMMUNER Viktiga förändringar av och för barnomsorgens organisation 
under 1990 -1995. 

ALLA KOMMUNER  
I LÄNET 

1. Förändrad politisk och förvaltningsmässig 
ledningsorganisation. 

2. Förändrad ledningsfilosofi med decentraliserat ansvar och  
befogenheter. 

3. Förändrad organisation och ökad integrering. 

4. Förändrade personalresurser i barnomsorgen. 

5. Förändrade barngrupper och förändrad familjesituation. 

1. Förändrad politisk och förvaltningsmässig ledningsorganisation. I alla 
kommuner utom en har den politiska ledningsorganisationen för barnomsorg 
förändrats under 1990-talet med införande av en gemensam politisk nämnd 
med skolan (Barn- och utbildningsnämnd eller Barn- och ungdomsnämnd). 
Köpings kommun har våren 1996 en organisation där barnomsorgen ligger 
under social-nämndens ansvarsområde. Även inom förvaltningsorganisatio-
nen har förändringar skett med införande av resultatenheter och en minskning 
av centralt placerad administrativ personal. Samtidigt har arbetsområdena för 
centrala chefer och områdeschefer (där sådana finns) fördubblats vad gäller 
ledningsansvar för antal personal och avdelningar. I många kommuner har 
rektorerna övertagit daghemsföreståndarnas uppgifter. Kompetensmässigt har 



Ove Karlsson Petrus – Slutrapport i projekt för utveckling av program…  

 47

den centrala ledningen för barnomsorg och skola främst sin kunskap inom 
skolområdet. 

2. Förändrad ledningsfilosofi. Uppmärksamheten på chefskapet har ökat 
under 1990-talet. Föreståndaren/enhetschef eller motsvarande, d v s ledningen 
vid den enskilda arbetsplatsen/enheten, har fått en tydligare chefsroll. Samti-
digt ställs krav på att chefer ska ha en större kunskapsbredd. En utökad dele-
gation under 1990-talet har gjort att föreståndarna eller enhetscheferna har fått 
ökat personal och budgetansvar.  

3. Förändrad organisation och ökad integrering. Sammanslagningar till större 
enheter och ökad integrering mellan olika verksamheter under en lokal led-
ning, t ex områdeschef, rektor eller liknande, samt en ökad lokal- och verk-
samhetsmässig integrering mellan barnomsorg och skola, innebär att förestån-
daren deltar mindre i den dagliga verksamheten och arbetar mer med plane-
ring och utvärdering. En föreståndare säger: ”Vi har blivit resultatenheter, med 
fullt ekonomiskt ansvar. Vi har fått flera mål att leva upp till och de är dåligt kopplade 
till medlen, vilket leder till otillfredsställelse bland personalen.” 

4. Förändrade personalresurser i barnomsorgen. En viktig förändring inom 
barnomsorgen är att personaltätheten i barngruppsarbetet har minskat. Många 
kommuner har också dragit in befattningar som kokerska, städpersonal och 
poolpersonal (vikarier), samt minskat resurserna för barn med behov av sär-
skilt stöd. Detta samtidigt som fler barn anses ha behov av särskilt stöd. Hotet 
om eventuella ytterligare indragningar påverkar den psykosociala arbetsmiljön 
negativt med ökad oron bland personalen. ”För många neddragningar på för kort 
tid,” konstaterar en intervjuad. Pressen har ökat genom vidgade öppettider och 
mer oregelbundna vistelsetider bland barnen. Detta innebär återkommande 
schemaändringar för personalgruppen. Ökade ansvarsområden för arbetsle-
darna har inneburit att avdelningspersonalen har får ta mer ansvar och fatta 
egna beslut samt utföra fler administrativa arbetsuppgifter. Samtidigt som det 
talas om ökad decentralisering så beskriver personalen att man har blivit allt 
mer styrda av köregler. ”Tidigare kunde vi påverka placeringarna mera,” säger 
man.  

5. Förändrade barngrupper och förändrad familjesituation. En viktig föränd-
ring under 1990-talet är att andelen barn med behov av särskilt stöd för sin 
språkutveckling har ökat. Barngrupperna har också blivit större samtidigt som 
barnen är yngre. Det senare bl.a. som en konsekvens av att allt fler 6-åringar 
överflyttas till/integreras i skolan. Barnens vistelsetider har ökat eftersom fler 
föräldrar arbetar heltid av ekonomiska skäl. Barn som är sjuka lämnas oftare 
till barnomsorgen eftersom föräldrarna inte anser sig ha möjligheter stanna 
hemma från arbetet. Samtidigt har andelen barn med arbetslösa föräldrar ökat 
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under 1990-talet och deras barn går då kortare tider. Det gör att även om det 
totala antalet närvarotimmar är oförändrat i barngruppen så har spridningen av 
närvaron ökat. Andelen barn med långa vistelsetider ökar samtidigt som det 
sker en ökning av andelen barn med korta närvarotider. Större barngrupper, 
fler yngre barn och minskad kontinuitet i barngrupperna gör att barnen är mer 
stressade.  

”Oron har ökat vid matsituationerna, vid vilan och vid samlingarna, samt även vid 
hämtning och lämning. Allt fler stressade och oroliga barn och ett ökat antal barn 
som har behov av särskilt stöd gör att det blir svårare ta hänsyn till enskilda barns 
behov,” säger personalen. 

6.2 Konsekvenser i det pedagogiska arbetet  

Övergripande förändringar av pedagogisk verksamhet i komplexa organisa-
tioner som barnomsorgen ger effekter av många olika slag och på olika plan i 
organisationen. Det är därför sällan möjligt att på något entydigt sätt koppla 
samman en viss upplevd effekt med en viss specifik förändring. För att besvara 
frågan om hur säkra de samband som man tycker sig se verkligen är, krävs 
någon form av utvecklad förändringsteori om verksamheten. Någon sådan 
explicit utvecklad teori har inte legat till grund för diskussionen med de inter-
vjuade i denna undersökning. Det hindrar inte att personal och berörda inom 
barnomsorgen kan tillfrågas om vad man har för uppfattningar om olika 
förändringar inom barnomsorgen och hur dessa kan kopplas samman med 
konsekvenser som man upplever. De intervjuade har därför tillfrågats om vad 
han/hon uppfattar som viktiga förändringar under 1990-talet och vad man 
anser att dessa förändringar har lett till för konsekvenser för barnomsorgen i 
allmänhet och för det pedagogiska arbetet i synnerhet. Resultatet från analysen 
av intervjuerna kring dessa teman sammanfattas i följande tabell. 

Tabell 6:2 

KOMMUNER Pedagogiska konsekvenser av övergripande förändringar 

ALLA KOMMUNER  
I LÄNET 

1. Minskad pedagogisk ledning 
2. Samma pedagogiska mål ska uppfyllas med mindre resurser 
3. Minskad schemalagd planeringstid i arbetslag 
4. Mer strukturerat och styrt innehåll  
5. Mer strukturerat och vuxenstyrt arbetssätt 
6. Minskad tid för föräldrakontakter 

1. Minskad pedagogisk ledning. Föreståndarna (motsvarande) upplever att 
deras arbetssituation har blivit allt mer stressig under de senaste åren. En viktig 
stressfaktor är att oklarheten har ökat om vem som ansvarar för vad. Förestån-
darens möjligheter att leda det pedagogiska arbetet har minskat. Kontakten 
mellan arbetsledning och personal har minskat eftersom den nya organisa-
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tionsstrukturen i kommunerna, med större ansvarsområden för arbetsledaren, 
gör att föreståndaren har så många andra arbetsuppgifter och inte kan delta i 
den dagliga verksamheten vid institutionen som tidigare. ”När den närmaste 
chefen inte längre finns så nära verksamheten ökar också risken för att styrningen sker 
genom informella chefer”, säger en av de intervjuade.  

Samtidigt som många beskriver hur arbetsledarens roll har blivit svårare, så 
finns det också en del intervjusvar som pekar på att chefsrollen har blivit tydli-
gare under 1990-talet. 

2. Samma pedagogiska mål ska uppfyllas med mindre resurser. I intervjuer-
na beskrivs att de pedagogiska mål som formulerats för barnomsorgen i stort 
sett är oförändrat höga även sedan förutsättningarna har förändrats , främst i 
termer av minskade resurser för att genomföra verksamheten. Förändringar 
som t ex större barngrupper, ökad vistelsetid och förändrad ålderssamman-
sättning, påverkar de pedagogiska målen och kräver mer tydlighet från perso-
nalen.  

En intervju pekar också på att målen är svårare att nå. ”Vi har sänkt ribban, 
svårare att hinna med det enskilda barnet. Man försöker att uppfylla målen men 
tiden räcker inte till. ”Det är svårt att sänka ambitionsnivån bland äldre personal”, 
säger en intervjuad. ”Personalen har samma höga ambitionsnivå som tidigare, men 
med minskade resurser.”  

I intervjuerna påpekas också att de pedagogiska målen inte diskuteras lika 
mycket som förr på grund av att ”rektorerna har fått större områden och inte har 
lika mycket tid för varje enhet.” Samtidigt anser man att behovet av pedagogiska 
mål som anges uppifrån ökar med alla förändringar. Det är också viktigt att 
konstatera att en del intervjuer anser att ”utvärderingar och revideringar av målen 
har fört verksamheten framåt” och att det pedagogiska arbetet idag är ”mer mål-
styrt med konkreta mål.” 

3. Minskad schemalagd planeringstid i arbetslag. Personalens tid för peda-
gogisk planering har minskat under 1990-talet. Det gäller både utrymmet för 
enskild och gemensam planeringstid. Några intervjusvar belyser dessa konse-
kvenser: ”Mer ensamplanering när tillfälle ges.” ”Vi planerar på övertid och tar ut 
kompensationsledighet när verksamheten tillåter.” ”Ingen schemalagd planeringstid 
dagtid (för personal som arbetar) i småbarnsgrupperna.”  

Konsekvenserna av de förändrade planeringsförutsättningarna är att möjlighe-
terna för långsiktig planering har minskat och att planeringsarbetet har fått 
karaktär av ”brandkårsutryckningar” samt att mer av planeringsarbetet måste 
ske på kvällstid. Bilden av en minskad pedagogisk planering är dock inte 
entydig. En del intervjuer beskriver att det sker en noggrannare planering av 
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det dagliga arbetet idag jämfört med för ett antal år sedan. Man säger också att 
planeringen har ökat och verksamhetsinnehållet har blivit bättre till följd av 
detta, samt att det har blivit en ”klarare struktur i alla sammanhang för att det ska 
fungera.”  

4. Mer strukturerat och styrt innehåll. Ett genomgående intryck av intervju-
svaren, både från personal och ledning, är att det pedagogiska innehållet i 
barn-omsorgen har blivit mer vuxenstyrt och strukturerat under senare år. Det 
gäller även arbetet med de yngsta barnen. Vad denna strukturering innebär 
kan exemplifieras genom följande intervjusvar: ”På förmiddagarna har vi pedago-
giska block och på eftermiddagarna planerad fri lek. Spontana aktiviteter har försvun-
nit.” Personalen prioriterar också 6-årsverksamheten mer än tidigare. Man 
utnyttjar närmiljön (den egna gården) mer och gör färre utflykter. En del be-
skriver också att man har utvecklat det pedagogiska innehållet efter förebild 
från en särskild pedagogisk profil. ”Vi arbetar utifrån ett Reggio Emilia inspirerat 
arbetssätt och lägger tonvikt på sång-musik-gymnastik och målning.” Samverkan 
med skolan har också blivit ett prioriterat utvecklingsområde. 

5. Mer strukturerat och vuxenstyrt arbetssätt. Det pedagogiska arbetet i barn-
omsorgen handlar bland annat om att organisera arbetet med hänsyn till 
barngruppen och enskilda barns behov, om att arbeta temainriktat och med 
långsiktiga mål och om att kunna avväga mellan vuxenledd och barnstyrd 
verksamhet. Intervjuerna med personal och ledning visar att större barngrup-
per i barnomsorgen under 1990-talet har gjort att arbetet sker mer gruppinrik-
tat och strukturerat och att möjligheterna till individualisering har minskat.  

Stora grupper kräver gruppindelning inom gruppen, vilket innebär mer en-
samarbete för personalen. En tydlig förändring under de senaste åren är också 
att andelen vuxenledd verksamhet har ökat. De större barngrupperna gör att 
det behövs vuxna närvarande hela tiden. ”Vi arbetar med fler barn per vuxen på 
eftermiddagarna på grund av sammanslagningar. Lugna och duktiga barn får ta mer 
ansvar.”  

Det har också blivit svårare att arbeta med långsiktigt temaarbete när barnen 
kommer på olika tider eftersom många föräldrar har oregelbunden arbetstid. 
Flera av de intervjuade beskriver också hur man har blivit mer flexibel och 
hittar nya vägar för att lösa sin pedagogiska uppgift. ”Man får passa på att göra 
saker när det är få barn”, säger en intervjuad och en annan beskriver att arbetet 
sker ”mer över avdelningsgränserna idag än tidigare.”  

Ett huvudintryck av intervjuerna när det gäller frågan om pedagogiskt arbets-
sätt är att medvetenheten och flexibiliteten hos barnomsorgens personal har 
ökat under 1990-talet liksom personalens skicklighet att arbeta med större 
barn-grupper. Personalen måste kunna växla mellan att arbeta med stora och 
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små barngrupper. För att genomföra vissa aktiviteter får en personal leda en 
liten grupp under tiden som ”den andra” personalen får ta hand om den stora 
barngruppen. 

6. Minskad tid för föräldrakontakter. Ökade krav på föräldrakontakt inom 
barnomsorgen är en utmärkande förändring under 1990-talet. Synen på föräld-
rarnas roll har förändrats, säger en intervjuad personal. ”Man vill ha med föräld-
rarna mer i verksamheten samt att föräldrarna själva ställer krav på att få vara med.”  

Samtidigt har antalet föräldrar som personalen ska ha kontakt med ökat med 
större barngrupper. ”Det har därför blivit svårare att hinna med föräldrar vid 
tamburkontakten och andra kontaktsituationer”. ”Föräldrarna som kommer 
sent blir ej mötta i tamburen utan får komma in med barnet.” 

 Det har också blivit sämre service vid obekväma tider eftersom föräldern inte 
träffar ”sin egen” avdelningspersonal på grund av sammanslagningar mellan 
avdelningarna tidigt och sent under dagen. Föräldern får lämna sitt barn på en 
annan avdelning och skicka budskap till sin personal via andra om det är 
något särskilt som man vill framföra. Det ställer stora krav på att informations-
rutinerna mellan personalen fungerar på ett betryggande sätt.  
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7 BARN MED BEHOV AV SÄRSKILT STÖD 

7.1 Utgångspunkter för kommunens ansvar och insatser  

Enligt Socialtjänstlagen 16 § har kommunerna skyldighet att anvisa alla barn 
som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling 
plats i förskola, fritidshem eller integrerad skolbarnsomsorg om inte barnets 
behov av sådant stöd tillgodoses på något annat sätt. Inför denna uppgift kan 
följande fyra frågor av central betydelse ställas. (1) Vilka barn har behov av 
särskilt stöd? (2) Hur ska behoven tillgodoses? (3) Vilken policy och vilka 
riktlinjer finns i kommunen för arbetet med dessa barn? (4) Finns centrala 
resurser i kommunen för fortbildning om barn med behov av särskilt stöd? 
Här kan det vara lämpligt att se vad som anges kring frågorna i Allmänna råd 
från socialstyrelsen (1995:2).  

1. När det gäller begreppet barn med behov av särskilt stöd konstateras 
att det inte syftar på någon bestämd och avgränsad grupp barn med 
vissa bestämda egenskaper utan snarare anger att vissa barn tillfälligt 
eller varaktigt kan ha behov av mer stöd än andra. Viktigt är också att 
barnets problem ses i relation till omgivningens bemötande och den 
miljö barnet vistas i och inte ses som en egenskap hos barnet.  

2.  Barnets behov ska i första hand tillgodoses i den vanliga verksamhe-
ten, hellre än genom särlösningar. För många barn med behov av sär-
skilt stöd är en generellt god kvalitet på verksamheten den viktigaste 
insatsen. För vissa barn kan det också finnas behov av särskilda stödin-
satser.  

3.  Kommunen ska ha en uttalad policy och ett tydligt ansvar på alla ni-
våer för barn som behöver särskilt stöd. Det ska finnas en övergripande 
planering och en genomtänkt strategi för arbetet. Ansvaret för detta bör 
ligga centralt i kommunen och inte hos den enskilda förskolan eller fri-
tidshemmet. I kommunens policy bör framgå vilka riktlinjer som finns 
för arbetet med barn med behov av särskilt stöd, exempelvis i form av 
resurser för konsultation och handledning, för ansvarsfördelning och 
samarbetet mellan olika instanser, samt för utvärdering.  

4.  Slutligen när det gäller frågan om kunskaper om barn med behov av 
särskilt stöd anger Allmänna råd att det ska finnas kunskap på alla ni-
våer i organisationen. Kommunen bör erbjuda kvalificerad fortbildning 
både till personal som ska arbeta med dessa barn och till ledningsper-
sonal (Allmänna råd från socialstyrelsen (1995:2 sid 49-52). 
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De intervjufrågor som har ställts till ledning och personal i barnomsorgen i de 
elva kommuner som ingår i Petrusprojektet kan ses mot bakgrund av dessa 
punkter. Nedan redovisas en sammanställning av svaren från intervjuunder-
sökningen kring barn med behov av särskilt stöd. 

7.2 Hur identifieras barn med behov av särskilt stöd? 

Av intervjuerna framgår att identifieringen av barn med behov av särskilt stöd 
inte utgår från några närmare preciserade kriterier. Identifieringen kan ske på 
flera olika sätt. Signaler kommer främst från föräldrar och personal. I vissa fall 
även från barnavårdscentralen, habiliteringen och socialförvaltningen. Oftast 
sker identifieringen genom personalen som med sin kunskap om barns utveck-
ling ser att barnet behöver hjälp. I en intervju framhåller man att eftersom barn 
med behov av särskilt stöd inte syftar på någon bestämd och avgränsad grupp 
barn med vissa bestämda egenskaper (jämför Allmänna råd 1995:2, sid 49) kan 
det variera mycket hur identifieringen sker. Så här beskrivs processen i en 
intervju.  

”Avdelningspersonalen ser ofta ganska snabbt att det är ett barn som är avvikande. 
Personalen pratar med förskolechefen. Förskolepsykologen kopplas in och besöker 
gruppen i första vändan, innan personalen kopplar in föräldrarna. Detta gäller om 
det är ett relativt nytt barn. Personalen tycker att det är viktigt att bygga upp en bra 
relation med föräldrarna först. Barnet måste få tid för att kunna bli trygg i gruppen. 
Psykologen kanske inte alltid uppmärksammar att det är något som avvikande 
utan det kan bli flera besök. Därefter kan psykolog och personal bedöma om man 
ska gå vidare. I nästa steg träffas olika parter och gör ett handlingsprogram. ” 

Det framgår vidare av intervjusvaren att det oftast är förskolepersonal som 
”slår larm” och vänder sig till förskolechefen (eller motsvarande överordnad 
ledningsansvarig) och diskuterar frågan. Därefter pratar man med föräldrarna. 
”Om det är något”, som en intervjuad uttrycker saken, så kopplas psykologen, 
barnavårdscentralen, barn- och ungdomspsyk. eller socialförvaltningen in i 
bilden.  

7.3 Enligt vilka huvudkriterier sker identifiering?  

De huvudkriterier som används för att beskriva och bedöma barn med behov 
av särskilt stöd kan variera mellan kommunerna och från fall till fall. Av inter-
vjusvaren framgår dock att det verkar finnas ett antal ”huvudkriterier” eller 
kategorier för att beskriva barnets behov som delvis känns igen från lagtexten 
och Allmänna råd. Man talar om kriterier i termer av fysiska, psykiska, sociala 
och språkliga handikapp. I intervjusvaren talas också om ”störning i barnets 
normala utveckling” eller att ”barnet uttrycker behov av uppmärksamhet utöver det 
vanliga.” En del intervjusvar utvecklar en kriteriebild med hänvisning till en 
rad mer eller mindre preciserade facktermer för olika handikapp eller diagno-
ser som används för att beskriva barnets problem i form av ”MBD/DAMP”, 
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”ADH”, CP-skador, utvecklings- och sociala och emotionella störningar, syn-, 
hörsel, språk- och rörelsehandikapp, samt kriterier som brister i självkänsla, 
motoriken, den fysiska, psykiska och sociala kompetensen. Många intervjusvar 
säger att man inte har några uttalade kriterier utan att det man ser är vad 
barnet ej klarar av, eller att det inte utvecklas i normal takt. En intervju beskri-
ver det på följande sätt.  

”Jag tror inte att det finns några kriterier, det har varit väldigt olika/godtyckligt. 
Ibland har det varit lätt att få resurs, ibland har man fått ´slå huvudet i väggen´ och 
barnet har inte alls fått det de behöver. Det kan bero på hur personalen lägger fram 
det, hur säker personalen är, hur man kan formulera behovet i tal och skrift.” 

7.4 Vilka resurser finns för barn med behov av särskilt stöd? 

Som nämndes ovan kan man tala om olika sätt att tillgodose barn med behov 
av särskilt stöd genom en generellt god kvalitet och genom särskilda stödinsat-
ser. Det senare kan exempelvis vara i form av konsultation och handledning till 
personalen, minskning av antalet barn i gruppen, anpassning av lokalerna, 
personlig assistent till barnet. I tabellen nedan anges vad kommunerna i länet 
svarat på frågan om vilka personella resurser som finns i barnomsorgen för 
barn med behov av särskilt stöd. 

Tabell 7:4 

KOMMUNER Vilka resurser finns för barn med behov av särskilt stöd? 

ARBOGA Personella resurser finns 

KÖPING Resurspedagoger 

KUNGSÖR Psykolog, resurspersonal 

FAGERSTA Psykolog, assistenter/resurspersonal 

NORBERG Assistenter 

SKINNSKATTEBERG Assistenter 

HALLSTAHAMMAR Extraresurs kan tillsättas vid behov 

SURAHAMMAR Kurator och psykolog 

SALA Resurspedagog anställd centralt 

HEBY 7,5 tjänster för barn i behov av särskilt stöd. Centrala pengar 

VÄSTERÅS Resurspersoner, personlig assistent, utvecklingspedagoger, 
psykolog 

Av sammanställningen framgår att många kommuner har resurser som är 
kopplade till det enskilda barnet i form av personliga assistenttjänster. Ett par 
exempel från intervjuerna.  
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”Det finns ett antal tjänster (stödresurs) inom förvaltningen som betalas från en 
central pott, de flesta placerade inom skolan..”  

”Det finns 7,5 tjänster för barn med behov av särskilt stöd. Budgeten för dessa 
tjänster ligger centralt.”  

I flera svar redovisas också att det finns specialresurser som avser att ge hand-
ledning och konsultation exempelvis till personal och/eller till barn (och för-
äldrar) genom psykolog och habiliteringsteam samt genom talpedagog och 
hörselpedagog. En del anger även att man har materiella resurser som kom-
munikationsmedel, arbetsrum för handledning och konsultation. Dessutom 
påpekas att vid behov kan material lånas från lekoteket i kommunen. 

7.5 Finns riktlinjer för barn med behov av särskilt stöd? 

Som anges i Allmänna råd (1995:2) är det viktigt att kommunen har en uttalad 
policy och ett tydligt ansvar på olika nivåer för barn som behöver särskilt stöd. 
I kommunens policy bör framgå vilka riktlinjer som finns för arbetet med 
dessa barn, exempelvis i form av resurser för konsultation och handledning. 
Mot bakgrund av sådana krav har frågan om det finns riktlinjer i kommunen 
ställts till de intervjuade. Resultatet redovisas i följande tabell. 

Tabell 7:5 

KOMMUNER Finns riktlinjer för barn med behov av särskilt stöd? 

ARBOGA Nej 

KÖPING Nej 

KUNGSÖR Ja, för hela ärendegången 

FAGERSTA Nej, men en rutin har utvecklats och ärendet går via 
förskolepsykolog. 

NORBERG Förslag att åtgärdsprogram ska upprättats tillsammans med 
berörda. 

SKINNSKATTEBERG Åtgärdsprogram ska alltid upprättas för barnet. 

HALLSTAHAMMAR Nej 

SURAHAMMAR Nej 

SALA Nej 

HEBY Nej. Åtgärdsprogram finns för varje barn. 

VÄSTERÅS Nej. Handlingsprogram för insatser upprättas vid enheterna. 

Sammanställningen visar att det är få kommuner som har upprättat riktlinjer 
och en genomarbetad policy för hur insatser för barn med behov av särskilt 
stöd ska ske. I en kommun finns det riktlinjer för hela ärendegången samt 
anvisning om att alla barn skall ingå i den reguljära verksamheten. Ett par 
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andra kommuner har riktlinjer om vem/vilken nivå som ska upprätta hand-
lingsprogram för insatserna. Det finns också exempel på anvisningar om att 
åtgärdsprogrammet ska upprättas tillsammans med berörda, vilket framgår i 
ett intervjusvar.  

”Ett åtgärdsprogram skall upprättas för barnet tillsammans med föräldrarna och 
eventuell stödresurs och visa vilka åtgärder som behöver vidtas, hur samarbete 
sker och när nästa träff bokas in.”  

I ett annat intervjusvar beskrivs att ärendet om barn med särskilt stöd ska 
handläggas via förskolepsykologen. 

”Det har inte funnits någonting, (riktlinjer, min anm.) men under senare tid arbetar 
psykologen med det här. Däremot måste allt gå via psykologen, förskolechefen kan 
inte komma någon vart utan denna kontakt.”  

Slutligen ett intervjusvar som anger att det ska finnas ett åtgärdsprogram på 
den enskilda enheten för varje barn som har behov av särskilt stöd. Bevakning 
skall ske två gånger per år. Föräldrarna ska delges åtgärdsprogrammet och ges 
möjligheter att lämna synpunkter.  

7.6 Hur utvärderas insatserna? 

En central fråga i Petrusprojektet är att uppmärksamma behovet av återkom-
mande utvärdering i verksamheten. Därför är det viktigt att ställa frågan om 
det sker någon utvärdering av kommunens insatser för barn med behov av 
särskilt stöd. I följande tabell sammanfattas resultatet av denna intervjufråga. 

 Tabell 7:6 

KOMMUNER Hur utvärderas insatserna för barn med behov av särskilt stöd? 

ARBOGA Kontinuerlig diskussion. Ej skriftligt. 

KÖPING Assistent, resurspedagog, föräldrar tillsammans. 

KUNGSÖR Kontinuerlig diskussion. Ej skriftligt. 

FAGERSTA Resurspersoner utvärderar skriftligt. ”Utvärdering sker men ej så seriöst 
som borde.” ”Genom uppföljningsplaner senare år har det blivit bättre.”  

NORBERG Ingen särskild utvärdering görs, ingår i övrig utvärdering på enheten. 

SKINNSKATTEBERG Kontinuerlig diskussion ; arbetslag, föräldrar, ev. stödresurs 

HALLSTAHAMMAR Kontinuerlig diskussion med berörda. Observationer. Ej skriftligt. 

SURAHAMMAR Efterhand, mest muntligt. Månadsvis med personalen och vid 
återkommande konferenser. 

SALA Utvärdering sker på enheten. Ingen gemensam mall. Riktlinjer ”på gång.” 

HEBY Regelbunden utvärdering med föräldrarna, personal, ”den som utfärdat 
intyget samt eventuellt arbetsledaren.” 

VÄSTERÅS Genom uppföljningssamtal förälder personal, genom 
uppdragsbeskrivning för varje resurspersonal, utvärdering skriftligt från ett 
handlingsprogram.  
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Som framgår av intervjusvaren har alla kommuner någon form av utvärdering 
av arbetet med barn som har behov av särskilt stöd. I det åtgärdsprogram som 
upprättas när ett barn anses ha behov av särskilt stöd finns beskrivet hur och 
när utvärdering ska ske. Exempelvis genom diskussioner mellan personal och 
chef, genom dokumentation och genom möten och diskussioner.  

Hur utvärderingsarbetet kan vara upplagt vid enheten beskrivs av en arbetsle-
dare. ”Jag utvärderar insatserna tillsammans med mina medarbetare 1 gång/år och 
rapporterar till områdeschefen. Vi tar även upp det i vår verksamhetsberättelse.”  

En annan arbetsledare beskriver att utvärderingsarbetet sker. ”Genom uppfölj-
ningssamtal med förälder och personal, genom uppdragsskrivning för varje resursper-
son, samt utvärdering skriftligt från ett handlingsprogram.” 

I de allra flesta fall sker utvärderingen kontinuerlig och i muntlig form genom 
samtal mellan olika berörda parter. Skriftlig dokumentation är ovanlig i sam-
manhanget, även om undantag finns. När det är särskild resurspersonal som 
genomför insatserna finns ofta en mer genomarbetad utvärderingsrutin. ”Re-
surspersonalen utvärderar arbetet skriftligt. Om handlingsplaner finns sker utvärde-
ringen utifrån den. I ett fall har även psykolog, föräldrar och resurspersonal utvärderat 
insatserna tillsammans.”  

Det kan också diskuteras om det är fråga om någon mer systematisk utvärde-
ring som görs eller om det snarare rör sig om en fortlöpande kontroll och 
uppföljning. En av de intervjuade anser att det man gör är ”ingen utvärdering, 
men en löpande uppföljning genom regelbundna träffar med olika parter.”  

Det finns också de som menar att utvärderingsarbetet bör utvecklas. ”Utvärde-
ring sker men inte så seriöst som det borde ske. Man bokar in möten med psykolog som 
kommer ut och pratar med personalen.”  

Ytterligare ett intervjusvar pekar på behovet av utveckling av utvärderingsar-
betet. ”Vi saknar en ordentlig utvärdering för de barn som har de största problemen.”  

7.7 Finns ”öronmärkta” pengar till fortbildning? 

Som påpekades inledningsvis ska kunskaper om barn med särskilt stöd ska 
finnas på alla nivåer i organisationen. Kommunen bör erbjuda kvalificerad 
fortbildning både till personal som ska arbeta med dessa barn och till led-
ningspersonal. I undersökningen ställdes frågan om kommunerna avsatte 
”öronmärkta” pengar för fortbildning och utbildning kring barn med behov av 
särskilt stöd. Resultatet sammanfattas i följande tabell. 
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Tabell 7:7 

KOMMUNER Finns ”öronmärkta” pengar till fortbildning barn med behov 
av särskilt stöd centralt och/eller lokalt? 

ARBOGA Pengar avsätts av områdeschef/rektor för fortbildning av personal 
som arbetar med barn med behov av särskilt stöd.  

KÖPING Ja, på central nivå.. 

KUNGSÖR Ja, på central nivå. 

FAGERSTA Nej. 

NORBERG Nej. 

SKINNSKATTEBERG Nej, kan prioriteras vid behov. 

HALLSTAHAMMAR Ja, en central summa för utbildning finns. 

SURAHAMMAR Nej. 

SALA Nej. 

HEBY Nej.  

VÄSTERÅS Nej.  

Ett fåtal kommuner anger att man har speciella medel för utbildning och fort-
bildning för de som arbetar med barn i behov av särskilt stöd. Några påpekar 
att medel kan avsättas vid behov. I övrigt är det vanliga svaret att man har 
decentraliserat prioriteringen av fortbildningsmedel till områdes- eller enhets-
nivån. ”Pengar avsätts av respektive områdeschef/rektor (enhetschef i Västerås) för 
fortbildning av personal som arbetar med barn som har behov av särskilt stöd.” 
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8 BARNOMSORGENS LEDNING OCH STYRNING 

8.1 Förändrade styrformer 

Villkoren för barnomsorgen förändrats på många sätt under senare år har. 
Krav på större effektivitet genom marknadsanpassning samt ökad konkurrens 
och valfrihet tillhör förändringsbilden. Barnomsorgen byggdes ut i en tid av 
ekonomisk tillväxt. Under 1990-talet har en kraftig åtstramning gjorts i både 
statlig och kommunal verksamhet. Besparingar och effektiviseringar har bl.a. 
skett genom ökad samordning mellan skola och skolbarnsomsorg och genom 
minskad antal anställda. Även den statliga styrningen har förändrats. Tidigare 
utfärdade staten detaljerade rekommendationer och riktlinjer för barnomsor-
gen om bl.a. lokaler, personalens utbildning, personaltäthet, barngruppstorlek 
och innehållet i den pedagogiska verksamheten. Idag har regelstyrning ersatts 
av målstyrning. Det innebär att politikerna ska formulera övergripande mål 
men överlåta till lokala tillämpare eller utförare att avgöra hur målen ska 
uppnås.  

I en målstyrd och decentraliserad verksamhet ökar behovet av utvärdering för 
att ge politiker och beslutsfattare återkoppling på sina beslut. Utvärdering blir 
ett viktigt instrument för att kontrollera hur de centrala målen uppfylls. Utvär-
dering blir också ett viktigt instrument för prioritering och utveckling. 

Genom ökad decentralisering har staten fört ut ett mer uttalat ansvar för barn-
omsorgen till kommunerna. Det har lett till ett intensivt arbete inom kommu-
nerna för att utveckla ledningsorganisationen. I Västmanland har exempelvis i 
stort sett alla elva kommuner genomfört större organisationsförändringar av 
barnomsorgens ledning under 1990-talet. Flertalet kommuner har inrättat 
specialiserade nämnder med ansvar för t ex barn och ungdomar (barn- och 
ungdomsnämnd) eller utbildning (barn och utbildningsnämnd).  

Barnomsorgen och skolan har organisatoriskt och verksamhetsmässigt när-
mats varandra och på många håll har verksamheterna integrerats. Tidigare 
fanns en bestämmelse i socialtjänstlagen att kommunerna var skyldiga att 
upprätta s.k. barnomsorgsplaner, dvs. en av kommunfullmäktige antagen 
rullande femårsplan för förskole- och fritidsverksamheten i kommunen. Det 
detaljerade kravet har upphört att gälla. Men, som påpekas i Allmänna råd 
från socialstyrelsen (1995:2, s 42), ska kommunerna även i fortsättningen såväl 
planera som dokumentera och utvärdera verksamheter som är tillgängliga för 
barn.  
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Sammanfattningsvis understryker dessa förändringar vikten av att det finns en 
effektiv och kompetent ledningsorganisation för barnomsorgen i kommunen, 
att ledningsarbetet kännetecknas av målmedvetenhet och planmässighet och 
att det sker en aktiv uppföljning och utvärdering. I detta kapitel ska intervju-
frågor till barnomsorgspersonal och ledning som rör dessa områden redovisas.  

8.2 Finns en tydlig ledningsorganisation för barnomsorg  

I Allmänna råd från socialstyrelsen (1995:2, s 42) betonas vikten av att det finns 
en väl fungerande ledningsorganisation för barnomsorgen i kommunen med 
tydlig ansvarsfördelning för barn i behov av särskilt stöd, en ändamålsenlig 
organisation och en tydlig ansvarsfördelning för fortbildning, personalutveck-
ling och verksamhetsutveckling, rutiner för att fördela resurser efter behov 
samt följa upp och utvärdera verksamheten. Mot denna bakgrund ställdes en 
intervjufråga till central ledningspersonal i kommunerna om det finns tydliga 
anvisningar för ledning av barnomsorgen med en uttalad chefspolicy och 
ansvarsfördelning på olika nivåer i organisationen? Svaret sammanfattas i 
följande tabell. 

Tabell 8:2 

KOMMUNER Finns anvisningar för ledning av barnomsorgen med tydlig 
chefspolicy och ansvar på olika nivåer i organisationen? 

ARBOGA Ja, ny ledningsorganisation införd 1995 

KÖPING Ja, organisationsbeskrivning med nivåer och 
befattningsbeskrivningar. 

KUNGSÖR Ja, ny ledningsorganisation införd 1995 

FAGERSTA Ja, varje område utarbetar en lokal arbetsplan. Utarbetad 
delegation. 

NORBERG Nej, ny ledningsorganisation under införande 

SKINNSKATTEBERG Ja, kravspecifikation på chefer inom barnomsorg och skola finns 

HALLSTAHAMMAR Ja, chefspolicy finns utarbetad 

SURAHAMMAR Ja, samtidigt är ny ledningsorganisation under utredning 

SALA Nej, ny ledningsorganisation införd 1993-94, stabiliseras 1995/96 

HEBY Ja, ny ledningsorganisation införd 1994 

VÄSTERÅS Ja, samtidigt är ny ledningsorganisation under införande 

Åtta kommuner redovisar att man har en tydlig beskrivning som anger led-
ningsfunktioner, roller och ansvarsfördelning för barnomsorgens ledning på 
olika nivåer i kommunen. En kommun har också en tydlig chefspolicy utfor-
mad. I ett par kommuner anger man att införandet av en ny ledningsorganisa-
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tion pågår eller just har avslutats och att läget ska stabiliseras. I ett par kom-
muner har man just avslutat utredning om den centrala och lokala ledningsor-
ganisationen och skall påbörja införandet av en ny organisation. 

Ser man till den senaste mandatperioden (sedan 1994) så har i stort sett samtli-
ga kommuner i länet genomfört större översyn och förändring av den politiska 
och förvaltningsmässiga ledningen. En viktig förändring i sammanhanget är 
överföringen av ansvar för barnomsorgen från socialnämnden till barn och 
utbildnings- eller ungdomsnämnder. Man kan också konstatera att i alla kom-
muner är ledningsorganisationen föremål för omfattande förändringsförsök i 
strävan att finna effektivare lösningar i ett pressat ekonomiskt läge. 

8.3 Finns ett centralt måldokument för BO i kommunen? 

Målstyrning är det centrala i den styrform som kommunerna söker tillämpa. 
Frågan blir därför om det finns tydliga måldokument på olika nivåer i organi-
sationen som anger både vilken inriktning och vilka effekter och resultat som 
ska eftersträvas och uppnås vid olika tidpunkter. Åter kan ett citat ur Allmän-
na råd från socialstyrelsen (1995:2 , s 68) ge en klar anvisning om vilka krav 
som kan ställas på förekomsten av kommunala måldokument i barnomsorgen.  

”Det ska i kommunen finnas måldokument som konkretiserar de pedagogiska må-
len samt verksamhetsplaner som beskriver den pedagogiska verksamheten. Före-
komsten av måldokument och verksamhetsplaner är ett viktigt kvalitetskriterium 
och en beskrivning av dessa bör ingå i kommunens uppföljningar och utvärde-
ringar, vid sidan av en beskrivning av den pedagogiska verksamheten” (a a s 68). 

Mot denna bakgrund har den centrala ledningspersonalen i kommunerna 
tillfrågats om kommunen har en prioriterad målbeskrivning med inriktnings- 
och effektmål för barnomsorgen på olika nivåer i organisationen. Resultatet 
sammanfattas i följande tabell. 
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Tabell 8:3 

KOMMUNER Har kommunen prioriterat inriktnings- och effektmål för 
barnomsorgen på olika nivåer i organisationen? 

ARBOGA Nej  

KÖPING  Det finns principer för socialtjänsten 

KUNGSÖR Nej 

FAGERSTA Nej 

NORBERG Nej 

SKINNSKATTEBERG Ja, prioriterade inriktnings- och effektmål 

HALLSTAHAMMAR Ja, prioriterade inriktnings- och effektmål 

SURAHAMMAR Ja, prioriterade inriktnings- och effektmål 

SALA Nej 

HEBY Nej 

VÄSTERÅS Ja, prioriterade inriktnings och effektmål 

I fyra kommuner i länet finns centrala måldokument för barnomsorgen som 
prioriterar inriktnings- och effektmål. Övriga kommuner saknar sådana mål-
dokument. Resultatet understryker behovet av att utveckla målstyrningen och 
forma tydliga styrdokument på olika nivåer i kommunen. 

8.4 Finns en plan för barnomsorgen i kommunen? 

Som påpekades ovan finns inte längre något lagmässigt krav på upprättandet 
av en barnomsorgsplan som t ex beskriver hur kommunen klarar behovet av 
barnomsorgsplatser. Det betyder inte att behovet av planering upphör. Fortfa-
rande finns goda skäl att betona vikten av att det i kommunen finns en plan-
mässighet i ledning och utveckling av barnomsorgen. I Allmänna råd från 
socialstyrelsen (1995:2, s 68) betonas att det bör finnas ett dokument i kommu-
nen som ger en övergripande bild av barnomsorgens omfattning och organisa-
tion och som beskriver de olika former av barnomsorg som finns och i vilken 
regi de bedrivs. Barnomsorgens resurser bör belysas uppdelat på verksamheter 
och kommundelar. Plandokumentet kan också beskriva angelägna utveck-
lingsbehov som finns och hur dessa ska bearbetas. Ett centralt mål och plando-
kument kan också ange vilka instrument som bör finnas i form av planer och 
utvärderingsinsatser som ska finnas på olika nivåer i barnomsorgens organisa-
tion och hur ansvaret för ledning och utvecklingsarbetet fördelas. Frågan om 
det finns något sådant dokument i kommunen har därför ställts i intervjuerna 
med barnomsorgspersonal och ledning. Resultatet från intervjuerna samman-
fattas i följande tabell. 
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Tabell 8:4 

KOMMUNER Finns aktuell plan för barnomsorg i kommunen beslutad 
efter 1994? 

ARBOGA Nej, under utarbetande till 1996 

KÖPING Nej, inget plandokument sedan 1994 

KUNGSÖR Nej, Den gamla planen ska revideras tillsammans med skolplan 

FAGERSTA Nej, arbete med ny plan pågår 

NORBERG Nej, arbete med ny plan pågår 

SKINNSKATTEBERG Ja, plan för barnomsorgen beslutad 1994 

HALLSTAHAMMAR Ja, plan för barnomsorgen beslutad 1996 

SURAHAMMAR Ja, utvecklings- och skolplan sedan 1994 

SALA Nej, plan under utarbetande till hösten 1996 

HEBY Nej, ny plan under utarbetande hösten 1996 

VÄSTERÅS Ja 

Fyra av länets kommuner har en aktuell plan för barnomsorgen som är beslu-
tad eller aktualiserad den senaste mandatperioden (sedan 1994) och som kan 
sägas motsvara flera av de krav som beskrivits ovan. I dessa planer framgår 
vad kommunen har för olika former av barnomsorg, vilka som bedriver verk-
samheten, var de är lokaliserade och hur behovet av barnomsorg tillgodoses. 
Övriga sju kommuner saknar aktuell plan, men de flesta svarar att det pågår 
ett revideringsarbete av tidigare plandokument. Några av dessa kommuner 
säger att man kommer att presentera en ny plan under 1996. 

8.5 Har kommunen en strategi för uppföljning och utvärdering 

Den centrala frågan I Petrusprojektet är hur kommunerna i länet kan utforma 
genomtänkt planläggning (strategi) för utvärderings- och uppföljningsarbetet i 
barnomsorgen. Uppgiften är i första hand att försöka utforma ett förslag till 
plan för utvärdering som alla kommuner kan delta i. En sådan plan blir av 
nödvändighet av övergripande karaktär. Det som dessutom krävs för att få ett 
effektivt utvärderingsarbete är att varje kommun själv utvecklar egna planer 
och rutiner för utvärdering och uppföljning. Därför har frågan ställts till den 
centrala ledningen om man har en genomarbetad strategi för uppföljning och 
utvärdering av barnomsorgen på olika nivåer i kommunen.  

I frågan har en skillnad gjorts mellan uppföljning och utvärdering enligt defini-
tion från Allmänna råd (1995:2, s 66). Uppföljning innebär en kontinuerlig 
dokumentation och analys av olika förhållanden inom verksamheten medan 
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utvärdering innebär en mer systematisk och fördjupad undersökning av olika 
aspekter av verksamheten för att bedöma värdet mot uppställda kriterier. 
Ledningens svar på dessa frågor redovisas i de två följande tabellerna.  

Vid analys av frågan om uppföljning är det viktigt att känna till ett resultat som 
framkom vid intervjuerna och som inte redovisas i tabellen nedan. I alla kom-
muner finns ett system för budgetuppföljning på olika nivåer i verksamheten. 
Vid dessa uppföljningar sker ofta en kontroll av hur olika delar av verksamhe-
ten bedrivs. För att få fram ev. skillnader mellan kommunerna har ett snävare 
kriterium använts genom att fråga om uppföljningen sker genom årliga verk-
samhetsbeskrivningar som upprättas lokalt och som sammanställs och analy-
seras av den centrala ledningen.  

Tabell 8:5 a 

KOMMUNER Finns en utformad strategi för uppföljning genom 
verksamhetsbeskrivning lokalt och sammanställning/analys 
centralt? 

ARBOGA Nej, lokal verksamhetsbeskrivn. - ingen central sammanställning 

KÖPING Ja, lokal verksamhetsbeskrivn. och central sammanställning 

KUNGSÖR Ja, lokal verksamhetsbeskrivn. och central sammanställning 

FAGERSTA Nej, lokal verksamhetsbeskrivn. - ingen central sammanställning 

NORBERG Nej, lokal verksamhetsbeskrivn. - ingen central sammanställning 

SKINNSKATTEBERG Nej, lokal verksamhetsbeskrivn. - ingen central sammanställning 

HALLSTAHAMMAR Nej, lokal verksamhetsbeskrivn. - ingen central sammanställning 

SURAHAMMAR Ja, lokal verksamhetsbeskrivn. och central sammanställning 

SALA Nej, lokal verksamhetsbeskrivn. - ingen central sammanställning 

HEBY Nej, lokal verksamhetsbeskrivn. - ingen central sammanställning 

VÄSTERÅS Nej, lokal verksamhetsbeskrivn. - ingen central sammanställning 

Resultatet i tabellen ovan visar att man i tre kommuner i länet gör årliga upp-
följningar av detta slag för att få en samlad bild av barnomsorgens situation 
och utvecklingsbehov. I de övriga sju kommunerna görs lokala verksamhets-
beskrivningar av varierande slag. Däremot sker inte någon central samman-
ställning och analys av materialet av den centrala ledningen.  
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Tabell 8:5 b 

KOMMUNER Finns utformad strategi för utvärdering av 
barnomsorgen för vad som ska utvärderas, när och av 
vem, samt hur? 

ARBOGA Nej, enstaka utvärdering enkät föräldrar. Beslut om upprepning  

KÖPING Nej, enstaka utvärdering enkät föräldrar. 

KUNGSÖR Nej, ingen beslutad strategi/prioritering 

FAGERSTA Nej, ingen beslutad strategi. Förvaltning initiativ till föräldraenkät 

NORBERG Nej, ingen beslutad strategi/prioritering 

SKINNSKATTEBERG Ja, beslut om två föräldraenkäter 94 och 96 

HALLSTAHAMMAR Ja, utvärderingsplan finns för 1995-96 

SURAHAMMAR Nej, utvärderingsplan genomförd under 1995, fortsättning oklar 

SALA Nej, utvärderingsstrategi diskuteras i utvecklingsplanen 

HEBY Nej, enstaka föräldraenkät, ingen beslutad strategi 

VÄSTERÅS Ja, utvärderingsplan finns. Detta gäller den politiska 
”beställarsidan” ”Utförarsidan” proAros har ingen gemensam 
utvärderingsplan. Varje område beslutar i ”vad och hur frågan”. 

Ett par kommuner i länet har en utarbetad strategi för utvärdering av barn-
omsorgen genom en flerårsplan som prioriterar vilka frågor som ska utvärde-
ras de olika åren. I övriga kommuner saknas ett sådant beslut och sådan fler-
årig planläggning. I fyra kommuner har man genomfört utvärderingar som 
riktar sig till föräldrar och flera säger att dessa undersökningar kommer att 
upprepas ytterligare minst en gång för att kunna jämföra om förändringar har 
skett. En kommun säger att man har tagit upp utvärderingsfrågan som en 
punkt i den pågående revideringen av barnomsorgsplanen. Övriga kommuner 
har inte några beslut om utvärdering. 
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9 EKONOMI  

9.1 Skillnaden i barnomsorgens bruttokostnader 

En central fråga i uppdraget att utforma ett program för utvärdering var att 
belysa hur skillnaderna mellan kommunernas kostnader för barnomsorgen 
kan tolkas. En bakgrund till frågan var den redovisning av kommunernas 
bruttokostnader som presenteras i socialtjänststatistik från Socialstyrelsen och 
SCB. I tabellen nedan redovisas bruttokostnaderna för kommunerna i länet 
enligt statistik från 1994. 

Tabell 9:1 

KOMMUNER Utdrag från Socialtjänststatistik 1994  
Bruttokostnad för inskrivna barn 1-6 år i daghem 

ARBOGA 62.989 

FAGERSTA 77.579 

HALLSTAHAMMAR 77.811 

HEBY -- 

KUNGSÖR 64.986 

KÖPING 86.197 

NORBERG 76.796  

SALA 77.002 

SKINNSKATTEBERG 65.560 

SURAHAMMAR 78.129 

VÄSTERÅS 76.081 

Medelvärde länet 74.314 

Medelvärde riket 72.288 

De skillnader som redovisas i statistiken från Socialstyrelsen har givit upphov 
till många frågor i länets kommuner. Inte minst var kommunerna kritiska till 
den beräkningsmodell som har använts. Möjligheterna att få till stånd ett 
beräkningssätt som kan uppfattas mer rättvist var därför en av de uppgifter 
som Petrusprojektet skulle undersöka. En fråga som aktualiserades var på 
vilket underlag som bruttokostnad baseras. En annan fråga som också ställdes 
var hur skillnaderna mellan kommunernas bruttokostnader kan tolkas och 
värderas. Är det möjligt att säga att olika bruttokostnader också avspeglar 
skillnader i kvalitet i kommunernas barnomsorg? 
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Underlag för uppgifter om bruttokostnad 
I anvisningarna till den blankett från Socialstyrelsen och SCB där kommunerna 
ska ange bruttokostnader anges följande definition av vad som avses med 
begreppet. (Min redigering).  

”Med bruttokostnad avses driftskostnader, dvs. kostnader för den löpande driften. 
Investeringar ingår inte i bruttokostnaderna. I bruttokostnaderna ingår verksamhe-
tens samtliga kostnader inklusive central och lokal administration lokalkostnader, 
kapital-kostnader, löner och personalkostnader, bruttokostnad redovisas i kronor 
per barn och inskrivet barn”. 

9.2 Intervjuer med ekonomiansvariga och ledning 

För att få en närmare uppfattning om hur kommunerna såg på den statistik 
som redovisas i tabell 9:1 intervjuades ekonomiansvariga och ledningsansvari-
ga i samtliga kommuner i länet. Vid intervjun frågades vilka beräkningsgrun-
der kommunen använt vid sin redovisning till Socialstyrelsen och vilka över-
väganden man gjort när kostnader fördelats mellan olika verksamheter som 
har nära anknytning till barnomsorg och som kan påverka bruttokostnadstalet.  

Resultatet från intervjuerna visar att en genomgående uppfattning bland 
ekonomiansvariga och ledning är att de skillnader som redovisas i tabell 9:1 
inte avspeglar någon verklig kvalitetsskillnad i kommunernas barnomsorg. I 
varje fall inte på någon enkelt tolkningsnivå. Istället anser de intervjuade att de 
skillnader som redovisas i huvudsak beror på brister i sättet att beräkna brut-
tokostnad. 

Av intervjuerna framgår att det inte råder något enhetligt sätt att sammanställa 
underlaget för uppgift om kommunernas bruttokostnader för barnomsorgs-
plats. Resultatet visar att kommunerna har olika sätt att beräkna kostnader för 
en rad poster som ingår i underlaget. Det finns inte någon kommunövergri-
pande modell för hur olika ”kringkostnader” ska fördelas t. ex kostnader för 
den politiska organisationen i kommunen; för gemensamma lokaler; för cen-
tral administration; för lokal administration (t. ex föreståndare som har delad 
tjänst mellan olika institutioner varav en är barnomsorg); för ekonomipersonal 
i integrerade verksamheter (daghem och annan verksamhet); för daghemsplat-
ser när skolbarn ingår i vidgade syskongrupper; för städkostnader i gemen-
samma lokaler; för assistenter för barn med behov av särskilt stöd och som 
exempelvis arbetar i flera verksamheter; kostnader för köadministration, etc. 

En fråga som kan ställas mot denna bakgrund är om det är möjligt att nå ett 
enhetligt beräkningssätt för att redovisa bruttokostnader för en barnomsorgs-
plats. Att döma utifrån intervjuresultatet är detta knappast ett realistiskt pro-
jekt. Det kanske viktigaste skälet är att kommunerna är så olika både i storlek 
och i val av organisatoriska lösningar inom kommunledning, barnomsorg och 
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skola. Ökad decentralisering innebär bl.a. att budget- och ekonomiansvar har 
anpassats efter lokala förhållanden med konkreta lösningar för olika institutio-
ner. Att i det läget försöka införa ett enhetligt system för alla kommuner som 
gör att man kan få fram uppgifter om bruttokostnad som bygger på exakt 
samma delposter, framtagna på samma grunder, verkar möta betydande 
svårigheter. I varje fall om målet är att åstadkomma jämförbart på den höga 
aggregeringsnivå som en samlat mått på bruttokostnad för en barnomsorgs-
plats innebär. 

9.3 Problem vid utformning av kvantitativa ”bruttokostnadsmått” 

Utvärderingen visar således att det finns problem med att utforma ett tillförlit-
ligt samlat mått för att på ett rättvist och tillförlitligt sätt jämföra vad en barn-
omsorgsplats kostar i kommunerna. Intervjuerna med lednings- och ekonomi-
ansvariga i länets kommuner visar också att man ställer sig kritiska till de mått 
som tas fram på nuvarande beräkningsgrunder. De ansvariga i kommunerna 
upplever inte att man får någon tillförlitlig information om barnomsorgsverk-
samheten eftersom måttet är för övergripande och otillförlitligt. Det uppstår en 
diskussion och ställs en mängd kritiska frågor kring hur måttet som sådant är 
uppbyggt. För att ge svar på dessa frågor krävs att man preciserar vad som 
ingår i måttet. Man måste då gå tillbaka till den konkreta nivån i den enskilda 
kommunen, med alla de lokala olikheter som finns på denna nivå mellan 
kommunernas sätt att registrera och redovisa olika uppgifter.  

Därmed är man också tillbaka på den redovisningsnivå där aggregeringen 
startade, ofta på den operationella nivån och möjligheten till länsvisa jämförel-
ser har därmed minskat avsevärt. 

Slutsatser om kostnadsjämförelser 
Analysen av intervjusvaren kring frågan om jämförelser mellan kommunernas 
bruttokostnader för barnomsorgsplats pekar på några kritiska frågor om tillför-
litligheten i uppgifterna, om nivåproblemet vid jämförelser, om behovet av 
preciserade delmått samt lokalkostnader som exempel på en svårbedömd post. 

Utvärderingen visar att det är svårt att åstadkomma ett övergripande mått på 
bruttokostnad som samtidigt uppfattas som tillförlitliga av kommunerna. 
Snarare bör kostnaderna brytas ned på delområden som gör det lättare att se 
vad som ingår i beräkningarna. Resultatet visar också på svårigheterna att 
avgöra om en viss kostnad kan anses hög eller låg på grund av osäkerhet om 
vad som har räknats med och vad som har utelämnats i underlaget. 

När det gäller kostnadsjämförelser mellan kommunerna bör mätningar göras 
på rätt nivå i organisationen där man har kontroll på vad som ingår i de olika 
delmått som aggregeras. För mätning av t ex barnomsorgens kostnader torde 
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den nivån i de flesta fall vara kommunnivån, kommundelsnivån och mer 
preciserade enheter på den operativa nivån. På länsnivå är det däremot tvek-
samt om samlade mått på hög aggregeringsnivå har så stort informationsvärde 
när det gäller att jämföra mellan kommunerna av de skäl som redovisats 
tidigare. Detta är ett principiellt viktigt problem som bör beaktas när man 
diskuterar möjligheterna att skapa jämförbara och övergripande kvantitativa 
mått för barnomsorgen i länet.  

Därmed inte sagt att det skulle vara omöjligt att göra jämförelser mellan kom-
munernas kostnader för barnomsorg. En slutsats av diskussionen är snarare att 
”bruttokostnad per barnomsorgsplats” är ett alltför grovt mått. Däremot är 
detta grova mått sammansatt av en rad delmått som vart och ett kan ha ett visst 
informationsvärde om det ställs mot motsvarande delmått från andra kommu-
ner, exempelvis kostnader för lokaler.  

Att få tillstånd en särredovisning av lokalkostnader är en fråga som flera av 
lednings- och ekonomiansvariga tar upp i intervjuerna. Denna delpost förefal-
ler särskilt svårbedömd med många lokala variationer i sättet att fördela och 
beräkna kostnader. Det ökar osäkerheten i uppgifterna som kommunerna 
lämnar om sin samlade bruttokostnad per daghemsplats. 

En rekommendation som sammanfattningsvis kan formuleras är att undvika 
att ”köra fast” i ett resonemang om att få alla kommuner att räkna på samma 
sätt för att ange sina bruttokostnader. En alternativ strategi kan vara att låta 
kommunerna redovisa hur man har räknat fram sina bruttokostnader när 
dessa redovisades till SCB och hur man har tolkat anvisningarna som ges för 
denna beräkning. En fråga som kan ställas är t ex vad man tar med som under-
lag när det gäller exempelvis lokaler. Även andra poster som man ej kan förde-
la, men där man gör en uppskattning av kostnadsnivåer, kan vara viktigt att få 
redovisade för att få kunskap om var osäkerheten finns i beräkningsgrunden. 
En inventering av kommunernas beräkningsgrunder kan i sin tur ge underlag 
för att diskutera hur kommunerna vill göra i framtiden. Om man vill försöka 
utveckla en mer enhetlig beräkningsgrund eller om man anser att det är till-
räckligt att få veta hur andra kommuner gjort när man sammanfattat sina 
bruttokostnader. En sådan inventering bör också utgöra ett viktigt underlag för 
Socialstyrelsen och SCB när det gäller att utveckla statistiken på detta område. 

9.4 Kostnad och kvalitet 

Ett minst lika stort problem vid bedömning av om en viss kostnadsnivå ska 
anses hög eller låg är att det inte finns några uppgifter om hur kommunerna 
uppfyller sina målsättningar för barnomsorgen ställt mot de kostnader man 
redovisar? Kan kvaliteten anses lika god i kommuner som redovisar låga 
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kostnader som de som redovisar höga kostnader per barnomsorgsplats, frågar 
man i intervjuerna. 

Om det vore möjlig att isolera de egenskaper som anses ingå i barnomsorgens 
kvalitet och prissätta var och en av dessa delkomponenter på ett entydigt sätt, 
så kunde man möjligen ange skillnaden i kvalitetsnivåer utifrån kostnad. I det 
sammanhanget talas ofta om vikten av att få ut mesta och bästa möjliga resul-
tat för de resurser som samhället satsar på barnomsorgen (och annan offentlig 
verksamhet). I debatten om kostnad och kvalitet betonas ofta vikten av hög 
effektivitet. Vilket inte enbart har att göra med att få ut mesta möjliga antal 
prestationer av barnomsorgen. Detta är avgörande för en hög effektivitet är att 
resultatet motsvarar de kvalitetskrav som ställs, exempelvis uttryckta i mål-
sättningen för verksamheten. 10 

För att bedöma effektiviteten, dvs. förhållandet mellan kostnader och resultat, 
räcker det således inte med att undersöka förändringar i mängden av det som 
presteras (produktiviteten). Man måste också undersöka värdet hos de tjänster 
som barnomsorgen ger. Att konstatera att man producerar fler tillsynstimmar 
per anställd till samma eller lägre kostnad räcker således inte som jämförelse 
på effektivitet. Även värdet i den pedagogiska stimulans och i den omsorg och 
tillsyn som presteras måste vägas in i bilden. Ett sätt att tala om detta värde är i 
termer av måluppfyllelse. 

En central fråga vid bedömningar av barnomsorgens kvalitet och kostnadsef-
fektivitet är att söka klargöra mot vilka kvalitetskriterier som bedömningen 
kan göras. Frågan kan belysas genom att se närmare på vad det är för typ av 
prestationer som ska bedömas i barnomsorgen. 

Vad utmärker barnomsorgens prestationer? 
Barnomsorgens verksamhet är en tjänstebaserad verksamhet. Det som ”produ-
ceras” är tjänster och inte varor. Sandahl (1991) ger följande analys av vad som 
utmärker en tjänst till skillnad från en vara. 

”För det första är en tjänst något immateriellt, vilket gör den svårare att utvärdera 
innan man har köpt eller förbrukat tjänsten. För det andra produceras och konsu-
meras ofta en tjänst samtidigt. För det tredje är tjänsten en process som pågår, men 
influensen eller påverkan från tjänsten kan pågå långt efter det att själva tjänsten 
konsumerats.” (a a s 16). 

Hur kan man mäta och bedöma kvaliteten i barnomsorgens tjänster mot bak-
grund av de tre kännetecken som Sandahl beskriver? 

1. Eftersom det är svårt att bedöma en tjänst som man ännu ej fått kan 
bedömningen istället vara att granska de förutsättningar som ges i 

                                                      
10  Sandahl, 1991, s 54-64. 
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kommunen och vid det enskilda daghemmet för att prestera de tjänster 
som man efterfrågar. Exempelvis ”strukturkvalitet” som i Petrus-
modellen.  

2. Att produktionen och konsumtionen av en tjänst sker samtidigt gör att 
utvärderingen av de tjänster som presteras i barnomsorgen måste be-
döma såväl innehållet som utförandet av tjänsten. Man kan här jämfö-
ra med Petrus-modellen för precisering av kvalitetsområden och ut-
värdering av pedagogisk kvalitet där både innehåll och arbetssätt står i 
fokus. 

3. Resultatet av barnomsorgens tjänster kan bedömas på både kort och 
lång sikt. Tidpunkten när utvärderingen av en viss tjänst sker är därför 
viktig. Utvärderingen av den kortsiktiga effekten kan göras när tjäns-
ten utförs och man frågar mottagaren vad de anser om det som preste-
rats. Detta gäller speciellt vid utvärdering av servicekvalitet där det 
viktiga för mottagaren är att få snabba och korrekta besked. I många 
sammanhang är det dock vanligt att viktiga effekter av barnomsorgens 
insatser förväntas visa sig på lång sikt. Inom pedagogiska verksamhe-
ter sker prestationer som förväntas ha både kortsiktiga och långsiktiga 
effekter.  

Frågan om att bedöma kvalitet i barnomsorgen är nära sammankopplad med 
hur man ser på kvalitet ur olika aspekter. Diskussionen ovan visar att kvali-
tetsbegreppet, liksom kostnadsbegreppet som diskuterats tidigare, är kom-
plexa begrepp som inte kan preciseras på något enkelt och entydigt sätt. Den 
fråga man kan ställa är om alla prestationer i barnomsorgen är lika svåra att 
jämföra mellan kommunerna. 

Är barnomsorgens prestationer jämförbara?  
Vid utvärdering av barnomsorgens kvalitet i olika kommuner blir en viktig 
fråga att avgöra om de prestationer som man vill jämföra, verkligen är jämför-
bara. I tabellen nedan ges exempel på vad som kan utmärka olika slag av 
prestationer inom en tjänsteverksamhet och möjligheter till jämförelser (San-
dahl, 1991, s 17). 
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Tabell 9:2 Olika slags prestationer i tjänsteverksamhet 

Slag av prestation Illustration Möjligheter till jämförelser 

1. Identiska prestationer. (Pass, körkort, 
inspektion, kontroller etc.) 

A A A A Varje enskild prestation kan 
jämföras  

2. Typlika prestationer. (Barnstugeplatser, 
vårdplatser etc.) 

A a A a Grupper av prestationer kan 
jämföras 

3. Besläktade prestationer. 
(Revisionsrapporter, utställningar etc.) 

A B C D Grupper av prestationer kan i 
viss utsträckning jämföras 

4. Unika prestationer. (Kommittérapporter, 
informationskampanjer, utfärdade 
anvisningar, forskningsrapporter ) 

A * ? 3  Prestationer kan ej jämföras 

Sandahl beskriver olika slag av prestationer; identiska, typlika, besläktade och 
unika. Desto längre ned på listan man kommer desto svårare är det att jämföra 
mellan olika prestationer. Med hjälp av denna klassificering kan en analys 
göras av vilka slags prestationer som produceras inom barnomsorgen. Sandahl 
exemplifierar med antalet daghemsplatser/år som en typ av prestation som 
kan jämföras mellan kommunerna. Frågan är om även andra prestationer 
inom barnomsorg är typlika eller om det är vanligare att de tillhör kategorin 
besläktade eller unika prestationer, dvs. prestationer som inte kan jämföras 
mellan kommuner på samma sätt som antal platser. 

”Under en ”dagisdag” förekommer dock en mängd andra prestationer i form av 
lekar, pedagogiska insatser, social samvaro som blandas med vad daghemmet har 
att erbjuda i form av lekutrymme, leksaker, mat osv. Hela detta ”paket” av tjänster 
är faktiskt vad som erbjuds under en ”dagisdag”. På grund av detta är det inte så 
lätt att tala om en prestation från daghemmets sida, utan det är fråga om en mängd 
olika prestationer.” (Sandahl, 1991, s 16). 

Analysen visar att barnomsorgens pedagogiska och sociala prestationer är av 
typen ”besläktade” och ”unika” vilket innebär att det finns stora svårigheter att 
jämföra mellan olika kommuner utan att man förenklar prestationerna avse-
värt i förhållande till deras natur.  

Slutsats om kvalitetsjämförelser 
Slutsatsen är att jämförelser mellan kommunernas i fråga om kvalitet i barn-
omsorg är en fråga som måste behandlas med stor varsamhet och respekt för 
de skillnader som finns i varje kommun och enskild verksamhet. Resultatet 
från provutvärderingen med Petrusmodellen visar samtidigt att det är möjligt 
att göra sammanfattande beskrivningar av olika kvalitetskomponenter i barn-
omsorgen. Även om dessa beskrivningar är mycket förenklade kan de ge en 
viss uppfattning om vilka centrala problem och möjliga sätt att hantera dessa 
som finns i kommunerna. Det är däremot mer tveksamt att på grundval av 
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dessa beskrivningar göra några allmänna bedömningar av kvaliteten inom 
barn-omsorgen i länet eller i en viss kommun.  

Som har framgått tidigare är den princip om rekommenderas i Petrus-
modellen för utvärdering att bedömningsfrågan i första hand bör hanteras av 
kommunerna själva med hjälp av de ”bilder” som presenteras i länsutvärde-
ringen. Exempel på vad sådana ”bilder” av olika kvalitetskomponenter i barn-
omsorgen kan innehålla ges i den provutvärderingen som redovisats i kapitel 
5-9 i denna rapport. Dessa resultatsammanfattningar kan ligga till grund för en 
diskussion och bedömning i respektive kommun av vilka kvaliteter man bör 
tillvarata och vad man behöver utveckla inom sin barnomsorg.  
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10 PROJEKTLEDARNAS SYN PÅ GENOMFÖRANDE 
OCH RESULTAT AV PROVUTVÄRDERINGEN 

Ett huvudsyfte med Petrusprojektets är att utveckla och pröva mått och meto-
der för att utvärdera barnomsorgen i länet. Som framgår av redovisningen i 
Del 2 har fem prioriterade ”mått” eller kvalitetskomponenter inom barnom-
sorgen blivit utvärderade. Den metod som har använts är intervjuer med ett 
antal berörda intressenter som politiker, ledning och personal. Intervjuerna har 
genomförts av den centrala projektledaren och av de lokala projektledarna i 
kommunerna. De senare har utvärderat hur man anser att metoden har funge-
rat. Resultatet av projektledarnas utvärdering av metoden redovisas i detta 
kapitel. Utvärderingen har gällt följande punkter. 

1. Urval av intervjufrågor och av informanter 
2. Intervjuarens roll 
3. Teknik för dokumentation 
4. Sammanställningsarbetet 
5. Resultatet 
6. Synpunkter på intervjumetoden  

Redovisningen av projektledarnas bedömning sker genom att citera deras 
kommentarer på de olika punkterna ovan. Urvalet av citat är gjort med syfte 
att ge en relativt fyllig bild av vad projektledarna anser. Det gör att det före-
kommer en del upprepningar av synpunkter i redovisningen. För att ge en så 
nyanserad bild som möjligt av olika synpunkter har jag valt att inte försöka 
rensa bort sådana dubbleringar. 

10.1 Urvalet av informanter och intervjufrågor 

Urvalet av vilka som skulle intervjuas gjordes gemensamt av projektledar-
gruppen. Respektive projektledare genomförde en provintervju för att bedöma 
om intervjufrågorna fungerade som avsett med de olika grupper (informanter) 
som valts ut. Efter provintervjuerna gjordes vissa justeringar av frågorna. 
Därefter genomfördes huvudintervjuerna. (Frågorna redovisades i kapitel 
fyra).  

1. Vad anser projektledarna om urvalet av informanter?  
2. Vad gav utprovningen av intervjufrågorna för erfarenheter?  
3. Vad anser projektledarna om intervjufrågorna? 
4. Kritiska synpunkter på frågorna? 
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1) Vilka informanter? 
Följande grupper. valdes ut som informanter som för intervju. Centrala pro-
jektledaren intervjuade central ledningspersonal/förvaltningschef och ekono-
miansvarig (i några kommuner deltog även politiker/nämndens ordförande i 
intervju om ledningsfrågor och ekonomi). Var och en av de lokala projektle-
darna intervjuade föreståndare/enhetschef (motsv.) i barnomsorg samt avdel-
ningspersonal (dels en enskild personal , dels ett personallag).  

Ett par projektledare kommenterar urvalet på följande sätt. 

”Möjligtvis kunde vi ha uteslutit att intervjua enskild personal då detta inte gav 
något utöver arbetslagsintervjuerna. I övrigt upplever jag det positivt att ha inter-
vjuat olika kategorier då det har blivit tydligt att vissa saker upplever man olika.” 

”Att intervjua en enskild personal utöver arbetslaget tillförde i stort sett ingenting, 
man fick ungefär samma svar. Redan i provomgången märktes denna tendens 
ganska tydligt. Detta arbetsmoment kunde vi lyft ut, både för vår skull och för tids-
åtgången på stugorna, där en personal utöver arbetslaget fick frigöras.” 

2) Provintervjuerna 
Inför huvudundersökningen med de intervjufrågor som projektledargruppen 
hade utformat gjordes en provomgång med intervjuer för att pröva frågornas 
relevans och klarhet och få erfarenhet av metoden. Synpunkter kring frågorna 
och metoden diskuterades vid en projektledarträff och vissa justeringar av 
frågorna gjordes innan huvudundersökningen. 

Ett par projektledare kommenterar nyttan med provintervjuerna . 

”Provomgången var viktig och gav mig hjälp med att utföra kommande intervjuer 
effektivare, t ex att inte skriva ned allt de intervjuade sa (”allt” avser antagligen 
”kringprat” utanför ämnet), att inte hjälpa till med intervjusvar, att sammanfatta 
och skriva ned svaren direkt i anslutning till intervjun.”. 

”Jag tyckte att provomgångens intervjuer med enhetschef och personal var så lyck-
ade att jag fortsatte inom den enheten att även intervjua personallaget”.  

”Efter att ha genomfört en provomgång med tre intervjuer, där de tillfrågade ej fått 
möjligheter att ta del av frågorna på förhand, bestämde vi oss för att i fortsättning-
en skicka ut dem före intervjutillfället. De intervjuade har då haft möjlighet att fun-
dera igenom frågorna på egen hand eller tillsammans med sina arbetskamrater, 
vilket upplevts som positivt. Intervjuerna kunde genomföras på något kortare tid 
och svaren blev troligtvis även mer genomtänkta.” 

3) Intervjufrågorna - urval och utformning 
Hur bedömer projektledarna intervjufrågornas urval och utformning efter att 
ha genomfört huvudundersökningen? Uppfattas frågorna precisa och relevan-
ta. 
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”Frågorna har varit lätta att ställa och har inte behövt särskilt mycket förklaringar 
och förtydligande. Frågorna har varit sådana att de skapat bra ”klimat” för diskus-
sion runt omkring frågeställningen.” 

”De områden som intervjuarbetet kom att handla om tror jag uppfattades som in-
tressanta av intervjupersonerna. Det rörde som om sådant som är aktuellt i kvali-
tetsdiskussionerna inom barnomsorgen idag. En klar fördel var att frågorna hade 
lämnats ut i god tid före intervjutillfället, varför alla var väl förberedda.” 

”Intervjufrågorna har varit klart formulerade och haft en relevant anknytning till 
de utvärderingsmetoder som vi har för avsikt att belysa. En mängd aspekter har 
kommit fram vid intervjuerna som ger den mångfacetterade bild som förskolans 
vardag utgör. Vid några tillfällen i intervjuerna har en dialog uppstått kring inne-
hållet i intervjufrågan. I många stycken en smått filosofisk utläggning/diskussion 
och ett reflekterande samtal.” 

4) Kritiska synpunkter på frågornas utformning 
Intrycket från projektledarnas bedömning är att man anser att intervjufrågorna 
är relevanta och välformulerade. Det finns också en del kritiska funderingar 
kring en del intervjufrågor som rör områdena: ”Förändrade förutsättningar 
och förändrat pedagogiskt arbetssätt” och ”Barn med behov av särskilt stöd” 
samt ”Föräldrainflytande” (Se Kapitel 4 för en redovisning av frågorna inom 
respektive område). 

”När det gäller detta med förändrade förutsättningar och förändrat pedagogiskt 
arbetssätt, så blandade medarbetarna ihop svaren i övergripande förändringar av 
barnomsorgens organisation på avdelningsnivå med frågan vilka konsekvenser i 
det pedagogiska arbetet som dessa övergripande förändringar har medfört.” 

”Frågorna har varit relevanta men det är några saker som jag vill uppmärksamma. 
Jag har märkt att personal har haft svårt att hålla sig till perioden 1990-1995 när det 
gäller förändrade förutsättningar inom barnomsorgen. Många har tagit upp sa-
ker/förändringar som inträffat fr.o.m. 1 januari 1996. Vid de tillfällen som jag har 
uppmärksammat detta, har jag fått påminna om vilken tidsperiod som gäller. En 
trolig orsak till detta kan vara att det har skett stora förändringar i vår kommun 
under 1996.” ” 

”De intervjuade har uppfattat frågorna men har haft vissa svårigheter att erinra sig 
vad som har hänt under en, som flera uttryckte det, så lång period som fem år.” 

”Några har sagt att det är svårt att dra en gräns mellan förändringar på enhets- och 
avdelningsnivå. Några hade också svårt att skilja på förändringar och konsekven-
ser.” 

”Samtliga frågor var klart formulerade utom de två första frågorna i stycket om 
Barn med behov av särskilt stöd. Hur och av vem identifieringen sker, svaren på 
dessa frågor kunde ibland gå in i varandra.” 

”Först borde vi kanske ha slagit fast vad vi menar med inflytande, att ha föräldra-
möte i sig är ju inte säkert att det betyder att föräldrarna har inflytande.” 
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10.2 Intervjuarens roll 

Inför genomförandet av intervjuerna diskuterade projektledarna vilka eventu-
ella för- och nackdelar som kunde finnas med att intervjuerna genomfördes av 
projektledare som också var arbetsledare i kommunen.  

1. Vad anser projektledarna om rollen som intervjuare?  
2. Är det lämpligt att intervjuaren exempelvis är en chefsperson?  

1) Rollen som intervjuare 

”På det hela taget är väl frågorna formulerade på ett sätt som gjorde att de inter-
vjuade utan större svårighet förstod dem. I vissa fall har dock förtydligande varit 
en nödvändighet. Om detta kanske till viss del beror på att jag som intervjuare i en 
del fall kände till svaret och fick jag då inte förväntat svar ställde jag naturligtvis 
förklarande följdfrågor. Detta hade inte varit möjligt om jag varit en helt utomstå-
ende intervjuare. P.g.a. detta finns det säkert väsentliga skillnader i svarens omfatt-
ning mellan de olika utvärderingarna eftersom vi som gjort intervjuerna har olika 
kontakt med verksamheten.” 

”Helst skall det vara en neutral person som de intervjuade kan vara fullständigt 
öppna inför. Här blir jag tveksam över om vi kanske kunde ha gjort på ett annat 
sätt t ex intervjuat på varandras områden. Vi hade det med i förslaget som alterna-
tiv vid diskussion kring intervjufasen. Det finns en annan aspekt på ”neutral ”in-
tervjuare. En risk finns att den som är mer känd med verksamheten inte registrerar 
nyanser på samma sätt som en ”neutral” person. Det handlar mycket om förtroen-
de i en intervjusituation.” 

”I KAK förde vi diskussion om vi skulle åka till varandras kommuner och genom-
föra intervjuerna, men vi genomförde aldrig det.” 

”Som intervjuare kände jag mig osäker på min roll. Skulle jag vara diskussions-
partner eller enbart frågeställare?” 

”Intervjuarbetet kan ge olika resultat p.g.a. chef/utvecklare kan olika mycket om 
verksamheten och frågorna kanske blir olika ställda.” 

2) Chefer som intervjuare? 

”Man bör nog inte intervjua någon i sin egen enhet. Att vara i chefsställning kan 
nog vara både på gott och ont. Vissa upplevde att man som chef ”brydde” sig om 
verkligheten och andra kanske tyckte att det var svårt att prata med en chef.” 

”Det kan vara både positivt och kan vara negativt att en chefsperson ställer frågor-
na i intervjun. För chefen själv är det lärorikt, man får kunskaper om verksamheten 
och kontakt med verksamhetspersonal.” 

”Det behöver inte vara någon nackdel att intervjuaren är en chefsperson, men det 
skall inte vara den som är arbetsledare för de som intervjuas.” 

”Personalen känner sig positivt ”Utvalda”. Men det kan naturligtvis också vara så 
att personalen inte riktigt vågar vara uppriktiga i sina svar när frågorna ställs av 
chefen.” 
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”Att intervjuaren är en chefsperson är inte alltid lämpligt. Risken är att svaren då 
kan bli tillrättalagda utifrån lojalitetsskäl.”  

”Frågan är kanske inte om intervjuaren bör vara en chefsperson eller inte, utan om 
det ska vara flera personer med samma/olika befattningar eller om det inte rent 
utav ska vara en och samma person som genomföra alla intervjuerna. Jag ifrågasät-
ter här kanske också om intervju är den rätta metoden. Tror att enkät ger en mer 
rättvis syn i en utvärdering av den storleksordning.”  

”Jag som i egenskap av chefsperson upptäckte att de intervjuer där det var hela ar-
betslag med blev av någon anledning positivare i tonen än de intervjuer där det 
satt enskilda medarbetare. Kan det ha med mig som person att göra eller vill man 
inte vara kritisk i sitt arbetslag. Det borde enligt min uppfattning varit tvärt om. Jag 
upplevde också en viss nervositet från de intervjuade som kan handla om att ‘Vi 
måste kunna svara på frågorna”. 

”Intervjuaren bör inte vara en chefsperson. Det kan hämma den intervjuades åsik-
ter om speciellt de konsekvenser som förändringar som skett får. Själv arbetar jag 
som områdeschef för ett barnomsorgsområde och valde därför personal från andra 
områden.” 

10.3 Dokumentationstekniken 

Inför genomförandet av intervjuundersökningen diskuterade projektledarna 
olika sätt att dokumentera intervjusvaren. En fråga gällde om man skulle 
använda bandspelare eller själv föra anteckningar, eller en kombination av 
dessa tekniker:  

Har de intervjuade givit några kommentarer som ger anledning fundera över 
bandspelare som metod kontra att skriva anteckningar? 

1) Bandspelare som hjälpmedel 
En del av projektledarna har använt sig av bandspelare för att dokumentera 
intervjuerna. Nedan redovisas några synpunkter som projektledarna har kring 
denna dokumentationsteknik. 

"Eftersom jag tycker att dessa frågor kräver svar som kan redovisas faktamässigt, 
ord för ord, så anser jag inte att bandspelare är det bästa sättet. Är det däremot frå-
gor som kräver beskrivande svar så är det en helt annan sak. I den här intervjun 
som vi gjort tror jag inte att man kan dra så många förutfattade slutsatser." 

"Jag har använt bandspelare vid alla intervjutillfällen. Enligt min bedömning så har 
detta inte påverkat intervjusvaren, de flesta har varit "pratglada", endast en person 
från ett arbetslag verkade vara något besvärad av bandspelaren. Bandspelaren har 
gett mig möjlighet att koncentrera mig på den intervjuade, men om något varit 
oklart/ofullständigt i mina anteckningar har jag haft möjlighet att gå tillbaka till 
bandet. Däremot har det varit tidsödande att använda sig av bandspelare." 

"I provomgången använde jag bandspelare. Någon skillnad i svarsresultatet kan 
jag inte se. Ingen visade tveksamhet inför bandspelaren och jag tror inte att den på-
verkade vad som sades. Däremot bedömde jag att utskrivningen tar längre tid när 
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allt skall spelas igenom igen. Vid huvudomgången valde jag att anteckna och 
kommentera vad jag skrev så vi var överens om svaret." 

"Vid dokumentationen har jag ibland använt fickminne i kombination med egna 
anteckningar. Vid andra tillfällen har jag endast skrivit ner de intervjuades svar. 
Innan intervjun avslutades har jag då försäkrat mig om att vi varit överens om vad 
som blivit sagt." 

"Både bandspelare och skrivna noteringar har använts. Fördel med bandspelare att 
man kan gå tillbaka och lyssna av svaren. Upplevde dock att en del blev mer "låsta" 
av att bandspelaren användes. Fler synpunkter när bandspelaren stängdes av." 

"Jag har upplevt att de intervjuade blivit märkbart störda när fickminnet använts. 
Vid de tillfällen, då endast anteckningar först, har det förekommit att de intervjua-
de uttryckt sin tillfredsställelse över att slippa bli inspelade. Vid dessa tillfällen 
skulle fickminnet kunna ha haft en störande effekt och då självklart inte kommit till 
användning." 

2) Att skriva ned svaren under intervjun 
Som framgår av följande synpunkter föredrar en del projektledare att använda 
sig av ”papper-penna teknik” för sin dokumentation. Några har också syn-
punkter på för och nackdelar med att använda bandspelare. En del efter att ha 
provat sådan medan andra bedömer bandspelare utifrån vad man tror om 
tekniken. Nackdelar. som man anser kan undvikas om man istället skriver ned 
svaren. 

"Jag använde ej bandspelare av den anledningen att jag började min provomgång 
med att skriva och det tyckte jag fungerade bra, så jag fortsatte med det. Men efter 
varje intervju så läste jag svaren för den intervjuade och då fick den intervjuade 
kommentera med att lägga till eller dra ifrån." 

"Det har gått fortare att renskriva de intervjuer då endast anteckningarna först. 
Ovidkommande information har då redan sorterats bort vid intervjutillfället." 

"Jag använde papper och penna. Det gick alldeles utmärkt att skriva under inter-
vjun speciellt när det var ett helt personallag som pratade." 

"Under intervjun har bara stickord noterats, direkt efter intervjun har en samman-
fattning av svaren skrivits ner, denna har presenterats för de intervjuade. För mig 
fungerar denna metod bra, utskrift efter bandspelare skulle ha tagit alldeles för 
mycket tid." 

"Svaren har dokumenterats genom att noteringar skrivits. Det har gått bra att an-
vända sig av den metoden, det blev dock mycket skrivande under intervjuerna. 
Bandspelaren hade varit effektivare, men kunde haft en hämmande effekt på den 
som intervjuades." 

"Om man gör en intervju på ett tema med långa, omfattande resonemang, kanske 
med mycket nyanser, är bandspelare ganska nödvändigt för ett korrekt resultat, 
men i vår undersökning var svaren koncentrerade och lätta att uppfatta." 

"Jag tycker att det var bra att dokumentera skriftligt. Jag använde mig inte av band-
spelare, mycket p.g.a. att jag trodde det skulle ta för lång tid att lyssna igenom ban-
den. Det beror på vilken typ av frågor som ingår i intervjun, hur man skall doku-
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mentera. Frågorna som behandlades i Petrusprojektet var av sådan art att det ej be-
hövdes någon bandinspelning före den slutliga renskrivningen. Ingen av mina in-
tervjuade har haft önskemål om eller kritik mot att jag skrev noteringar medan vi 
pratade. Jag gick i slutet av intervjun igenom vad jag hade noterat, då fanns möj-
lighet till ev. korrigeringar." 

"Jag dokumenterade genom att anteckna stödstolpar under intervjun och skrev se-
dan ut svaren. Min erfarenhet är att det blir lite pressat för både intervjuaren och de 
intervjuade om man använder bandspelare eller videoinspelning." 

Metoden att intervjua utifrån förutbestämda frågor har fungerat bra. Jag har an-
tecknat svaren efter att först frågat ”kan jag sammanfatta svaren så här”, vilket har 
underlättat bearbetningen. Att genomföra intervjuer med bandspelare tror jag ger 
en alltför tidsomfattande bearbetning. 

10.4 Sammanställning och analysarbetet 

Varje projektledare renskrev själv intervjusvaren och gjorde en sammanställ-
ning av resultatet. Som en hjälp inför arbetet med att sammanställa och analy-
sera resultaten utformade centrala projektledaren en mall där de svaren från de 
olika grupperna samlades under gemensam rubrik. Därefter analyserades 
skillnader och likheter i gruppernas svar samt om svaren angav omdömen om 
det aktuella frågeområdet. Hur ser projektledarna på hur sammanställningsar-
betet fungerade? 

1) Sammanställningsarbetet fungerade bra 

"Arbetet med svaren gick snabbt mycket beroende på sammanställningen efter var-
je intervju." 

"Jag hade trott att sammanställningen skulle vara svår att göra men, eftersom man 
oftast var mycket överensstämmande i sina svar så upplevde jag ej det svårt att 
göra sammanställningen." 

"Eftersom det är en person som gjort alla intervjuer och inte så många intervjuer så 
har det gått bra att sammanställa intervjusvaren men kan säkert vara betydligt mer 
arbete med fler intervjuer och fler intervjuare." 

"Vid sammanställningen av intervjuerna har gjorts ett urval. Jag har under de olika 
svaren på frågorna valt att lyfta fram tendenser och åsikter, som finns hos alla eller 
en relativt stor andel bland samtliga eller hos någon grupp av de intervjuade." 

"Det har varit bra att strukturera upp sammanställningen i fler steg. Omöjligt att i 
vissa fall göra en sammanställning av identiska svar, när alla svar varit olika." 

"Hur materialet ska vara sammanställt är viktigt att bestämma från början för jag 
kan då göra anteckningar som hjälper mig att sammanställa slutmaterialet." 

2) Kritiska synpunkter 

"Själva intervjuarbetet och den efterföljande bearbetningen tar ganska lång tid och 
om vi ska gå vidare med att i full skala genomföra PETRUS, så måste man noga tit-
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ta på de personella resurserna för detta. Arbetet blir dessutom troligen effektivare 
om någon/några får arbeta mera koncentrerat med utvärderingen." 

"Själva arbetet har för mig tagit mycket tid.” 

"Arbetet med att sammanställa svaren effektivt har inte fungerat bra. Det är viktigt 
att i god tid tänka igenom/känna till hur sammanställningen ska se ut, och hur den 
kan genomföras effektivt med datorns hjälp. Det är "A och O" att den som skall ut-
föra sammanställningen har de resurser/kunskaper som behövs: Tillgång till en 
dator. Kännedom om datorns möjligheter/kapacitet. Tillräckliga kunskaper att 
hantera en dator eller få den hjälp som så 

Lite stökigt och fram för allt tidskrävande. Det fordrades ett stort skrivbord!!!  

Skulle varit bäst om det fanns ett speciellt PC-program, där vi bara fyllde i frågorna 
och svaren m.m. Mina kunskaper i hur jag bäst kan utnyttja min PC är säkert brist-
fälliga och skrivarbetet har jag inte kunnat lämna till någon annan." 

10.5 Resultatet 

För att bedöma om resultatet från intervjuerna gav den information som var 
syftet med undersökningen ställdes följande frågor till projektledarna:  

1. Ger svaren tillräcklig information för att belysa frågeställningarna? 
2. Har undersökningen givit ny och väsentlig information? 
3. Resultatets användbarhet  

1) Svarens omfattning och relevans 
Anser projektledarna att man fick tillräckligt utförliga svar för att belysa de 
frågor som ställdes, fick man svar på det man ville veta? 

”Ja frågorna har givit svar på vad vi ville veta. De har visat på intressanta metoder 
och rutiner och har också lyft fram områden som behöver ses över” 

”Jag uppfattar det som att vi fick svar på det vi ville veta. Utan att ha tagit del av 
övriga kommuners sammanställningar, som kan ändra min uppfattning, så tror jag 
att en så stor undersökning måste bli lite ”mager” om vi inte ska göra en hel av-
handling.” 

”Jag anser att jag fick svar på det jag ville. Att svaren ofta blev korta utan mycket 
resonerande tror vi beror på att de intervjuade uppfattade frågorna som tydliga 
och hade lätt att ge koncisa svar.” 

”Vi fick svar på det vi ville veta. Det har också blivit belyst vilka brister som finns 
och vad man behöver arbeta mer med ute i den egna kommunen.” 

”Jag tycker att vi fick svar på det vi ville veta. Jag har medvetet förkortat svaren och 
de flesta som jag intervjuade svarade enkelt, rakt och med få ord, broderade ej ut så 
mycket. Jag tänkte mycket på sammanställningsarbetet från början och anpassade 
svaren efter att arbetet skulle bli effektivt och ej för tidskrävande.” 

”Ja, det måste man väl säga att vi fick och svaren bör väl också vara så pass ”fylli-
ga” att de ger information om det vi ville belysa.” 
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2) Gav resultaten ny väsentlig information och kunskap? 

”Jag blir delvis förvånad över hur lika personal i olika kommuner inom barnom-
sorgen svarar på de olika frågorna. Det är både positivt och negativt! Händer det 
inte mer inom barnomsorgen kan jag å ena sidan tänka, men samtidigt tycka att det 
känns tryggt att man i barnomsorgen har ungefär samma grundsyn, arbetssätt och 
inställning till barnomsorg.” 

”Jag tycker att svaren är magra och i stort sett har jag redan vetskap som framkom i 
intervjuer.” 

”Jag som jobbat mycket och länge med barnomsorg fick kanske inte reda på så 
mycket nytt, men vinsten är att få belägg för att det förhåller sig på det sätt man har 
haft ”känslan av”. 

”Jag kan inte säga att den information jag fick genom mina intervjuer var ”ny in-
formation.” 

”För mig som f d förskolechef har inte svaren givit någon ny väsentlig information, 
kunskap. Däremot tycker jag att resultatet, kartläggningen, med nedskrivna frågor 
och svar ger en tydlig bild av hur det är inom barnomsorgen och det är viktigt att 
politiker, ledning etc. har kännedom om detta.” 

”Resultatet gav inte någon ny kunskap. Detta visste jag redan som enhetschef.” 

”Jag tror att vi var medvetna om problemen sen tidigare men att vi kan använda 
materialet till att synliggöra problemen mera.”  

3) Resultatens användbarhet 
Vad anser projektledarna om användbarheten i de resultat som man har fått 
fram vad gäller kunskapsutveckling och möjligheter till jämförelser och be-
dömningar av kvalitet i barnomsorgen.  

”Resultatet av den här undersökningen ger ett bra underlag för de utvalda områ-
dena att arbeta vidare med i hemkommunen. Intressant att göra detta över tid, vad 
har hänt om ex två år? I kombination med de områden som lyfts fram i förslag till 
ramprogram (och de områden som Socialstyrelsen ”tittar på”) bör det ge en täck-
ande bild av Bo-verksamheten i kommunen.” 

”Resultatet utgör ett användbart underlag för fortsatt utveckling i den egna kom-
munen. 

Så väl typen av frågor som intervju som arbetsmetod borde kunna användas som 
en del i det framtida utvärderingsarbetet inom något specifikt område. 

”Man kan använda resultatet till analyser och få fram skillnader i påverkbara och 
icke påverkbara delar i problematiken. Eftersom jag fått motsatssvar på en del frå-
gor beroende på om det var ett arbetslag eller en enskild medarbetare som svarat 
så kan det vara intressant att undersöka vad de så helt olika uppfattningar grunda 
sig på.” 

”Tycker att resultatet av intervjuerna har lett fram till att tydligaregöra att det be-
höver göras upp många olika åtgärdsprogram och andra saker som vi behöver ut-
veckla inom vår kommun.” 
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”Den här undersökningen ligger helt i linje med vad politikerna vill veta om verk-
samheten i dag. Resultatet visar att utvecklingsarbetet i första hand bör riktas mot 
föräldrainflytande och barn med behov av särskilt stöd. När det gäller det sista bör 
man diskutera fram kriterier och rutiner för bedömning. Jag är övertygad om att 
diskussionerna fortsätter under våren och hösten omkring de frågor som lyfts fram 
i den här undersökningen.”  

”Jag kan se en viss fördel att kunna jämföra olika kommuner med varandra och 
detta material tycker jag kan vara ett sätt att göra det. Det kan vara av intresse att få 
veta hur andra har löst vissa problem som uppstår.” 

”De svar som intervjuerna gett tror jag innehåller tillräckligt mycket information 
för att en jämförbar länsövergripande sammanställning blir möjlig. Syftet med en 
sådan sammanställning är enligt min uppfattning inte att kunna jämföra kvalitén, 
utan istället kunna användas till en "goda exempel"- bank. Denna bank bör kunna 
bli mycket användbar i det framtida förbättringsarbetet inom barnomsorgen i länet 
- tänk vad bra att snabbt kunna ta kontakt med den kommun som kommit långt 
med t ex föräldrainflytande, för att höra efter hur de har arbetat med detta.” 

"Det går säkert både att jämföra och bedöma verksamheten utifrån våra undersök-
ningar. Man kan se hur man organiserat arbetet i besparingstider, vilka former för 
föräldrainflytande man har, vilka rutiner man har för att fånga upp och hjälpa barn 
som behöver extra stöd etc. ” 

”Ett stort värde tror jag ligger i att titta på varandras lösningar och lära av andras 
erfarenheter. Här kan och bör nätverksarbetet i länet fortsätta och blomma vidare. ” 

10.6 Synpunkter på metoden och utvärderingsarbetet  

Inför genomförandet av provutvärderingen förde projektledargruppen en 
omfattande diskussion kring val av metod/teknik för datainsamling. Enkät 
eller intervju var de två huvudförslag som diskuterades. De flesta ansåg att 
enkätundersökning hade flera nackdelar som gjorde att man borde använda 
någon annan metod. Den kanske främsta anledningen till att undvika enkät 
var den ”trötthet” på enkäter som fanns i kommunerna efter flera år av uppre-
pade enkätundersökningar till olika målgrupper. Däremot ansåg projektledar-
na att det saknades erfarenhet av hur intervjumetoden kunde användas för 
undersökningar av detta slag. Mot den bakgrunden valdes att genomföra 
provutvärderingen med intervjumetod. Hur bedömer projektledarna erfaren-
heterna av intervjumetoden? 

Skulle nog ha föredragit enkät! 
Som framgår av följande urval av kommentarer från projektledarna skulle en 
del ha föredragit att använda enkät som metod för att samla in data i utvärde-
ringen. 

”Säkert kan resultatet användas vid en jämförelse om man vill kartlägga kommu-
nernas olika lösningar men jag tror att en undersökning av större format bör 
genomföras med hjälp av enkät. Dessutom tror jag att merparten av svaren i vår 
undersökning kunde vi svara på själva eller läsa oss till i de dokument som finns 
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inom varje kommun. Jag tror att detta är viktigt att ta fasta på vid ev kommande 
utvärderingar/jämförelser "vad vet vi redan" och "vad måste vi ta reda på genom 
att fråga". 

”Jag ifrågasätter här också om intervju är den rätta metoden. Tror att enkät ger en 
mer rättvis syn i en utvärdering av denna storlek.” 

”Enkätsvaren blir mer objektivt material.” 

”Jag fick svar på de frågor som jag ställde men det tar en oerhört lång tid för att få 
reda på detta. Man kanske kan få lika bra svar på frågorna via en enkät.” 

”Vid en jämförande studie kommuner emellan är det överhuvudtaget tveksamt 
om intervjumetoden är den mest effektiva och exakta metoden. Den är dessutom 
tidskrävande och därmed dyrbar. Intervjumetoden ger däremot sidoeffekter då ut-
över direkta svar på frågorna möjligheter ges att föra ett samtal om verksamheten, 
att reflektera kring helheten och därigenom ev utveckla såväl verksamhet som det 
egna arbetet. Detta har dock betydelse endast i den egna kommunen.” 

Intervjumetoden ger möjlighet till diskussion och fördjupning 

”Att använda sig av intervjumetoden i vissa undersökningar har absolut ett värde i 
sig, speciellt om man vänder sig till hela arbetslag som i det här fallet. Det har lett 
till diskussioner om verksamhetens innehåll, arbetssätt och förhållningssätt mot 
föräldrar. Man har också ingående diskuterat hur man löser krissituationer som 
uppstår när barngruppen blir större och de vuxna färre. 

”Intervjumetoden har fördelar jämfört med enkäter så till vida att det går att förkla-
ra och förtydliga på ett helt annat sätt.” 

”En enkätundersökning ger en ytligare bild och ger svar enbart på frågor utifrån 
den egna uppfattningen. Att besvara frågor tillsammans i arbetslaget medför en 
nödvändig diskussion för att nå en gemensam uppfattning. Man kommer också in 
på sidospår och börjar fundera på om man måste hitta andra lösningar. I alla de tre 
arbetslag som blev intervjuade kändes att diskussionen inte var avslutad här utan 
kommer att fortsätta.” 

”Anser att det innehållsmässigt kan ge en större bredd på innehållet i svaren vid en 
intervju. Man får mer exakta svar eftersom möjlighet att förtydliga finns. Mer arbe-
te med att sammanställa än med enkätsvar.”  

”Att använda enkäter ger inte samma möjlighet till djup och diskussion kring sva-
ren. Dessutom finns en stor enkättrötthet i vår organisation. Jag har också en känsla 
av att intervjuoffren upplevt det positivt att på detta sätt bli ”sedda”.  

”Sammanfattningsvis anser jag att intervjuer av några slumpvis utvalda kan ge 
mer användbart material än ”opålitliga” enkäter som jag upplever många snabbt 
fyller i utan speciell känsla.” 

”För att samla detta material användes alldeles för mycket tid. Ska man däremot 
starta en diskussion om dessa ämnen med personalen i kommunen så är detta ma-
terial utmärkt. För att kunna följa upp diskussionerna så bör man som intervjuare 
återkomma efter en viss tid.” 
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10.7 Sidoeffekter av Petrusprojektet 

En del av projektledarna har också reflekterat kring erfarenheterna från inter-
vju- och utvärderingsarbetet. Det gäller främst frågor kring ”sidoeffekter” som 
man tycker sig ha sett av utvärderingsarbetet inom Petrusprojektet. 

”Intervjuarbetet under våren har varit intressant och lärorikt. För att fungera i var-
dagen kan intervjun användas vid vissa tillfällen och är då ett suveränt arbetsred-
skap och en rik källa för information. 

”Min erfarenhet vid analys av intervjuresultatet är att mycket påverkas av ledning-
ens sätt att kommunicera, informera, tydliggöra och utöva sitt pedagogiska led-
ningsansvar. Det var genomgående så att jag såg en röd tråd i svaren genom alla 
led inom enheten och förstod att omfattande policydiskussioner genomförts både 
med ledningen och mellan individer i arbetslaget.” 

”Frågorna har verkligen, i synnerhet i arbetslagsintervjuerna, stimulerat till fördju-
pade diskussioner som inte syns i materialet men som jag kan spinna vidare på i 
kvalitetsarbetet.” 

”Att fråga hela arbetslaget har varit fruktbar, det har stimulerat till diskussion, och 
denna fortsätter kanske efter intervjutillfället. Det har blivit bra sidoeffekter då frå-
gorna har stimulerat till fördjupade diskussioner.” 

”Frågorna har stimulerat till diskussion och kan användas som ett bra diskussions-
underlag ute i verksamheten. 

När vi var färdiga med själva intervjun hade vi ibland tid att diskutera vidare. Det 
gav sidoeffekter för dels personalen dels för mig. Jag föredrog att sammanföra oli-
ka personer ur olika arbetslag när jag intervjuade arbetslag. Det blev intressanta 
diskussioner när man jämförde (utanför frågorna) hur man arbetade på olika dag-
hem. 

Intervjuarbetet har ibland medfört positiva sidoeffekter. Personal har vid flera till-
fällen sagt, att de på grund av intervjun både tänkt igenom olika situationer och i 
större utsträckning än vanligt formulerat dem i ord, vilket både upplevts som bra 
och nyttigt.” 

”Det har vid flera tillfällen blivit diskussioner och fördjupning av de frågor som 
ställts. Anser att innehållet i det som kommit fram i flera fall har haft ett värde 
utanför detta projekt. Upplever att frågorna i vissa fall också skapat en djupare 
medvetenhet. Man har tvingats att fundera över arbetsmetoder och rutiner.  

”Petrusprojektet har i vår kommun puffat kvalitetsarbetet framåt. Arbetet med att 
ta fram kriterier för god kvalitet frigjorde mycken kreativitet hos alla berörda. Det 
som skrevs ner har inte hamnat i en pärm på en hylla utan används för planering 
av verksamhet och fortbildning.” 

”Nog har det här arbetet varit inspirerande och utvecklande!” 

10.8 Slutsatser om metod 

I det fortsatta arbetet med Petrus-modellen är det viktigt att vidga gruppen av 
deltagare i utvärderingen även till föräldrar och barn. Vid provutvärderingen 
bedömdes att det inte fanns resurser i kommunerna att i denna omgång vända 
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sig även till dessa grupper. Syftet med intervjuerna var inte att nå en fullstän-
dig utvärdering utan att pröva metoder för det fortsatta arbetet. Erfarenheterna 
är värdefulla för att i nästa steg vända sig till barn och föräldrar som deltagare. 

En ytterligare viktig erfarenhet från provutvärderingen är att utvärderarens 
(intervjuarens) roll i utvärderingen är viktig att diskutera i det fortsatta arbetet. 
Resultatet visar att projektledarna har olika synsätt på rollen. För en del har 
intervjuarens uppgift varit att upptäcka och söka utveckla ny kunskap, exem-
pelvis genom att ställa följdfrågor kring de gemensamma huvudfrågorna, 
medan andra har varit mer inriktade på att få bekräftelse på det man redan vet. 
I det senare fallet kan det bli svårt för intervjuaren att se något nytt med de svar 
som erhålls. Man ”visste redan svaren”. Ur ett sådant perspektiv ter det sig 
också tveksamt att göra en intervjuundersökning enligt den kvalitativa metod 
som valdes. 

Projektledarnas kommentarer visar att det fanns en oklarhet om vad intervju-
arbetet syftade till och därmed vad som kännetecknar den kvalitativa inter-
vjumetod som valdes. Avsikten med de kvalitativa intervjuerna var att upp-
täcka eller synliggöra flera sidor hos de företeelser som undersöktes, dvs. olika 
kvalitetskomponenter inom barnomsorgen, och att pröva om kvalitativ inter-
vjumetod kunde användas för detta syfte. Det förväntade resultatet skulle bli 
en mer utvecklad beskrivning av barnomsorgens kvalitet än vad som vanligen 
är fallet vid kvantitativa beskrivningar av antal platser, kostnader, etc. Om man 
har det senare syftet, att undersöka antal och fördelning av på förhand definie-
rade företeelser och förhållanden, så är en kvantitativ intervju med fasta svars-
alternativ att föredra (alternativt en enkät om man vill nå ett stort urval). Pro-
jektledarnas synpunkter på intervjumetoden visar att de skillnader i syften 
som beskrivs ovan inte var tillräckligt tydligt angivna och diskuterade.  

Det visar sig också när projektledarna reflekterar kring dokumentationstekni-
ken att man ser olika på syftet med intervjuerna. För de som vill använda 
bandspelare är det främsta motivet att få med även sådana svar och synpunk-
ter som inte är direkta svar på huvudfrågorna, utan som har uppstått i en 
diskussion kring dessa. 

För de som förordar att anteckna svaren framhåller flera att det gav korta svar 
som sedan gick lätt att sammanställa. Man hade således redan vid intervjutill-
fället en klar strategi för att göra nästa steg i arbetet lättare. En sådan strategi 
kan förstås mot bakgrund av att många projektledare hade en pressad arbetssi-
tuation utöver detta intervjuarbete.  

Förhållningssättet kan också, som berördes ovan, förstås mot bakgrund av 
vilket syfte man såg med undersökningen. Slutsatsen blir att man måste föra 



Petrus – Slutrapport i projekt för utveckling av program… Mälardalens Högskola 

 90

en mer ingående diskussion kring syftet med att välja en viss teknik och metod 
för datainsamling.  

God kompetens i kommunerna för fortsatt utvärderingsarbete  
Som det övervägande huvudintrycket måste konstateras att den genomförda 
provutvärderingen visar att det finns mycket goda förutsättningar att det 
fortsatta arbetet med att utvärdera kvaliteten i barnomsorgen i länets kommu-
ner. Erfarenheterna från Petrusprojektet visar att det finns en gedigen kompe-
tens i kommunerna att bygga vidare på i ett sådant utvecklingsarbete. 

Den centrala frågan gäller val av strategi eller modell för hur det fortsatta 
utvärderingsarbetet kan läggas upp. Här har Petrusprojektet utvecklat en 
modell som kan användas som utgångspunkt. Programmet, eller modellen 
som den också kan kallas, har beskrivits i Kapitel 3 - 4. Ett konkret arbete med 
att pröva modellen har genomförts under våren 1996. I Kapitel 5 - 9 har en del 
av erfarenheterna från provutvärderingen redovisats och kommenterats.  

I nästa kapitel skall ett försök göras att sätta in Petrus-modellen i ett samman-
hang tillsammans med andra modeller på ”marknaden” för utvärdering av 
barnomsorg för att tydliggöra modellens principer och angreppssätt. Beskriv-
ningen bildar utgångspunkt för att diskutera och planera hur det fortsatta 
arbetet med utvärdering av barnomsorgen kan genomföras i Västmanland. 
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11 PETRUSMODELLEN OCH DET FORTSATTA 
UTVÄRDERINGSARBETET I VÄSTMANLAND 

Ett syfte med Petrusprojektet är att utforma mått eller kriterier som kan an-
vändas för att utvärdera barnomsorgens kvalitet i länet. Resultatet av den 
provutvärdering som har genomförts enligt Petrus-modellen visar att det inte 
finns något självklart svar på vad som är goda mått eller kriterier på kvalitet i 
barnomsorgen. 

11.1 Tre sätt att lösa frågan om kvalitetskomponenter 

Grovt sett kan man tala om tre sätt att tackla frågan om att välja ut komponen-
ter för att bedöma barnomsorgens kvalitet i ett län. (1) En lösning är att varje 
kommun i länet själv utformar sin egen ”skala” med de kvalitetskomponenter 
som man vill utvärdera. En sådan lösning gör det svårt att sammanställa nå-
gon samlad bild för länet som möjliggör jämförelser och bedömningar. (2) En 
annan lösning är att använda någon av de skalor som erbjuds på utvärde-
ringsmarknaden som t ex SIQ-skalan, ECERS-skalan, etc. (skalorna presenteras 
senare). Denna lösning ökar möjligheterna till jämförelser mellan kommuner-
na. Å andra sidan innebär lösningen att man får acceptera alla variabler som 
ingår i den färdiga skalan. Det kräver därför att alla kommuner är överens om 
att det är just dessa kvalitetskomponenter man vill utvärdera i länet. (3) En 
tredje lösning kan beskrivas som ett ”mellanalternativ” där kommunerna 
bestämmer att vissa kvalitetsområden i länsutvärderingen ska vara fasta och 
gälla över en längre tid. Urvalet och antalet kvalitetskomponenter som mer i 
detalj anger vad som ska utvärderas inom respektive kvalitetsområden lämnas 
däremot öppet för de berörda kommunerna att bestämma vid varje utvärde-
ringstillfälle. De tre varianterna kan beskrivas enligt modellen nedan. 
 
 

    1. Olika kvalitetskomponenter  
       eller mått i olika kommuner  
        (läget i länet innan Petrus) 

 

          2. Lika kvalitetskomponenter  
                  eller mått enligt en  
      detaljutformad och ”färdig skala” 
 
 

 

3. Vissa bestämda kvalitetsområden. 
Inom dessa beslutar kommunerna tillsammans 

 om detaljerade kvalitetskomponenter 

 

På följande sidor ska först några exempel på ”färdiga skalor” presenteras och 
diskuteras. Därefter ska Petrus-skalan som ex. på ”mellanvariant 3” redovisas. 
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11.2 Exempel på ”färdiga” skalor för utvärdering av barnomsorg 

Följande sammanställning av skalor för utvärdering av barnomsorg gör inga 
anspråk på att vara fullständig. Avsikten är att ge exempel på vad några rela-
tivt kända skalor innehåller för olika kvalitetskomponenter. Förklaringar till 
namnen på skalorna ges på sidan 80. 

För varje skala redovisas vilka kvalitetskomponenter som ingår. Däremot ges 
inte någon fullständig redovisning av innehållet inom varje kvalitetskompo-
nent. 

När det gäller skalan från Socialstyrelsens Allmänna råd 1995:2 har jag gjort en 
tolkning vilka kvalitetskomponenter som upphovsmannen lägger in i sin 
skala. 

 

ALLMÄNNA RÅD 

1. Organisation, ledning 
och resurser för barn-
omsorg 

2. Pedagogiska mål och 
innehåll 

3. Personalsituation 

4. Barngrupper 

5. Lokaler och miljö 

6. Behovstäckning 

7. Tillgång till plats, 
väntetid 

8. Tillgänglighet, 
öppethållande 

9. Valfrihet och närhet 

10. Kostnadseffektivitet 
Uppgifter om kostnadsut-
vecklingen, föräldraavgifter 
etc. 

SIQ 

1. Ledarskap 
Barnomsorgens ledning, ledarskap, 
samhällsansvar. 

2. Information och analys 
Urval och hantering av fakta, Fakta om 
ledande organisationer och konkurren-
ter, användning av fakta. 

3. Strategisk planering 
Arbetsformer för strategisk planering, 
mål, strategier och planer för kvalitet. 

4. Medarbetarnas utveckling  
Engagemang och delaktighet. 
Hur kvalitet i arbetet uppmärksammas 
och stimuleras. Arbetstillfredsställelse. 

5. Verksamhetens utvecklings- och 
förbättringsprocesser 
Organisationens förmåga handha nya 
situationer, styrning av det dagliga 
arbetet, stödjande processer, leveran-
törsamverkan, miljöhänsyn, uppfölj-
ning. 

6. Verksamhetens resultat 
Resultat i form av elevernas/barnens 
lärande, utveckling, kompetens.  

7. Tillfredsställelse hos dem 
barnomsorgen är till för 
Förväntningar på verksamheten, 
mätning av tillfredsställelse och 
resultat.  

BAROMETERN 

1. Stimulans 
Exempel på undervariabler 
inom kvalitetskomponenten 
”Stimulans” 
- Personalen satsar på 
 aktiviteter utanför 
 daghemmet 
- Mitt barn får den 
 stimulans han/hon 
 behöver 
- Daghemmet har bra 
 utrustning, t ex leksaker 
- Mitt barn tycker att 
 han/hon får lära något 
 nytt 

2. Utveckling 

3. Omsorg 

4. Trivsel/trygghet 

5. Miljö 

6. Måltider 

7. Föräldrars roll 

8. Organisation 
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”SLUG”-GRUPPEN 

1. Organisation och planer 
Beskrivning av organisation och 
styrning. Finns barn- o 
ungdomsplaner. Finns mål 
formulerade på olika nivåer i 
organisationen. Finns 
strategier/metoder för 
utvärdering och uppföljning på 
olika nivåer i org. 

2. Verksamhetsformer 
Beskrivning av olika 
barnomsorgsformer för 
förskolebarn. 

3. Väntetid, anvisning av plats 
Väntetider. Antal barn i kö. 
Rutiner vid placering. 
Förekomst av olika former av 
barnomsorg. Geografisk 
spridning av barnomsorgen. 

4. Kvalitet 
Barngruppens storlek. 
Resursfördelningssystem efter 
behov. Lokaler. Utemiljö. 
Personalens utbildning. Tillgång 
till fortbildning. Anpassning till 
enskilda barns behov. 

5. Hälsa, kost och säkerhet 
Hygieniska förhållanden, kost, 
barnsäkerhet. Dagsrutiner 
anpassade till barnens behov. 

6. Invandrar- och flyktingbarn 
Förekomst av arbetssätt 
anpassat till barnens kulturella 
bakgrund. Hemspråksstöd. 
Invandrarkonsulent. 

ECERS 

1. Vård och omsorgssituationer 
Mottagande, överlämnande. 
Måltider, vila, hygien.  

2. Möblering och materialets 
placering 
Möblering för vård och omsorg, 
inlärning och avkoppling. 
Rumsplacering. Presentation av 
material för och av barn. 

3. Språk- och begreppsinlärning 
Språkförståelse. Begreppsinlärning. 
Informell användning av språket. 

4. Aktiviteter för fin- och 
grovmotorik 
Perception/finmotorik. Vuxen 
ledning grov- o. finmotorik. 
Utrymme för grovmotorik. Planerad 
tid för grovmotorisk aktivitet.  

5. Skapande verksamhet 
Målning, modellering, musik, 
rörelse. Bygglek, rollek, sand och 
vatten. Planering, vuxen ledning av 
skapande aktivitet. 

6. Social utveckling 
Tid och rum för enskildhet, fri lek, 
gruppaktivitet. Förståelse för andra 
kulturer. Stämning och atmosfär. 
Åtgärder för barn med behov av 
särskilt stöd. 

7. Vuxnas behov 
Fortbildning. Utrymme för 
föräldrasamtal och personalmöten. 
Föräldrasamverkan. 

”EG-SKALAN” 

1. Tillgång och användning 
Möjligheter för familjer att få barnomsorg. 

2. Miljö ute och inne 
Säkerhet, hälsa, stimulans, Kost. 
Omklädningsrum. Etc. 

3. Verksamhetens innehåll 
Mångsidiga och varierande aktiviteter 
Språkstimulans. Tvåspråkighet Matematiska 
begrepp. Musik, skapande, lek, drama. 
Naturvetenskap. Motorisk stimulans. Hälsa o 
hygien Närmiljökunskap. Inflytande. Etc. 

4. Relationer 
Personalens förhållningssätt Uppmuntran.  
Kvinnor och män som förebilder. Relationer och 
kontinuitet i barngruppen. Etc.  

5. Föräldrasamverkan 
Metoder för att mäta föräldrarnas uppfattning. 
Information till föräldrarna. Föräldrarnas 
deltagande Föräldrarnas inflytande. Etc. 

6. Närsamhället 
Ingår BO som del i närsamhället Bor personalen i 
området. Besöker barnen verksamheter i 
området. Har andra möjligheter att besöka BO 
Deltagande i lokala evenemang och 
kulturaktiviteter. Etc. 

7. Att värdesätta mångfald 
Uppmärksammas könsrollfrågan Rasfrågan. De 
handikappades situation. Tolerans mot 
individuella olikheter. Tillgång till extra stöd och 
stimulans. 

8. Bedömning av barns utveckling 
Observeras barn regelbundet. Dokumenteras 
barns framsteg. Respekteras sekretessen. 
Används föräldrarnas observationer. Finns 
specialisthjälp vid behov. 

9. Kostnad och utdelning 
Hur beräknas kostnader för Bo. Hur uppfattas 
värdet av föräldrarna. Kostnadernas fördelning på 
olika aktiviteter som fastighetsskötsel, resor, 
studiebesök, osv. Är kostnaderna analyserade i 
förhållande till barns utveckling. till barnantal, 
personalomsättning. Etc. 

10. Barnomsorgens anda 
Befrämjas en god hälsa. Uppmuntrar man barnen. 
Respekteras de som individer. Erbjuder BO en 
trygg miljö. Etc.  



Petrus – Slutrapport i projekt för utveckling av program… Mälardalens Högskola 

 94

Allmänna Råd. Dessa uppsättningar av variabler har formulerats utifrån 
Socialstyrelsens Allmänna Råd för barnomsorgslagen 1995:2 som tar upp ett antal 
viktiga variabler utifrån Barnomsorgslagen. (Se också SLUG-gruppen nedan 
som även den tar lagen som utgångspunkt). 

SIQ-skalan är ett exempel på uppsättning av variabler för bedömning av 
kvalitet som Svenska Kommunförbundet och Institutet för Kvalitetsutveckling 
har utarbetat i samband med tävlingen ”Kvalitetsutmärkelse Svensk Skola”. 
Skalan består av 7 huvudvariabler med 3-6 undervariabler per huvudvariabel 
(”Kriterier och anvisningar för 1995 års Kvalitetsutmärkelse Svensk Skola.” Svenska 
kommunförbundet och Institutet för Kvalitetsutveckling, Göteborg 1994). 

Barnomsorgsbarometern. Denna uppsättning av variabler har utvecklats av 
Svenska Kommunförbundet och Kirstein-Walerud AB och innehåller 8 hu-
vudvariabler med ett antal undervariabler (”Seminariepärm med presentation av 
Barometern.” Kirstein-Walerud AB och Svenska kommunförbundet, 1995). 

SLUG-gruppen. (Socialstyrelsens och länsstyrelsernas utvecklingsgrupp) är en 
grupp som tillsatts 1994 för att utveckla mått och metoder vid uppföljning av 
barnomsorg. Gruppen har utformat ett antal variabler eller kvalitetskompo-
nenter för sådan utvärdering och uppföljning som tar sin utgångspunkt i 
lagstiftningen på området. (”Mål, mått och metoder för länsstyrelsernas tillsyn av 
barnomsorgen.” Rapport från SLUGs undergrupp för barnomsorg. Socialstyrel-
sen, 1995-03-31). 

ECERS-skalan. ECERS (Early Childhood Environment Rating Scale) är ett 
exempel på uppsättning av variabler som innehåller 7 huvudvariabler med 3-6 
undervariabler vardera (Andersson, M. 1995. ”A Swedish Version of the Early 
Childhood Environment Rating Scale , ECERS.” Stockholm: HLS-Förlag). 

EG-Kommissionens nätverk. Slutligen kan nämnas en samling variabler som 
försöker att ringa in vad som är kvalitet i barnomsorgen som har utarbetas av 
Eg-kommissionens nätverk för barnomsorg. (Balageur, I., Mestres, J. & Penn, 
H. 1993. ”Kvalitet i Barnomsorgen i ett EG-perspektiv. Ett diskussionsunderlag.” 
Uppsala: Folke-Fichtelius Förlag AB). 

11.3 Kommentarer till skalorna 

Sammanställningen visar att det finns flera komponenter som är lika mellan 
skalorna men att det också finns betydande skillnader i fråga om vilka kompo-
nenter som prioriteras. Skillnaderna visar att skalorna har olika fokus eller 
perspektiv på barnomsorgen. EG-skalan och SIQ-skalan anlägger ett brett 
perspektiv och tar med variabler på alla nivåer av verksamheten, central och 
lokal ledning, verksamhetens praktik samt avnämarnas synpunkter. Barnom-
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sorgs-barometern och ECERS-skalan anlägger ett snävare perspektiv. Man kan 
säga att variablerna främst tar barnets perspektiv, dvs. avser bedömningar av 
kvaliteter som handlar om hur barnet blir bemött, stimulerat i sin utveckling, 
etc. I Allmänna Råd från Socialstyrelsen kombineras ett mer övergripande och 
ett mer pedagogiskt och barninriktat perspektiv medan SLUG-gruppen slutli-
gen mer renodlat har utgått från de paragrafer som slås fast i barnomsorgsla-
gen för att utkristallisera olika mått på vad som bör följas upp och utvärderas. 

11.4 Petrus-skalan 

I början av detta kapitel beskrevs tre tänkbara angreppssätt för att ange kvali-
tetskomponenter vid utvärdering av barnomsorg. I Petrusprojektet har den 
tredje varianten valts som utgångspunkt för hur en utvärderingsmodell för 
länet kan utformas. För att få fram förslag på vilka kvalitetsområden och kvali-
tetskomponenter som skulle väljas gjordes en inventering i varje kommun i 
länet under hösten 1995. Tillsammans med olika intressegrupper (föräldrar, 
personal, politiker, ledning, m fl.) prioriterade kommunerna önskvärda kvali-
tetsområden och kvalitetskomponenter som skulle användas i länet. Denna 
inventering ligger till grund för den ”Petrus-skala” som har redovisats i Kapitel 
3. och som presenteras mer i detalj nedan. 
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PETRUS-SKALAN 

Kvalitetsområden Kvalitetskomponenter 

STRUKTUR 
KVALITET 

1.  Barnomsorgens organisation 
 Barnomsorgens former i kommunen. Barnomsorgens miljö ute och inne. 
 Samverkan, integrering med annan verksamhet. Alternativa verksamheter 

2.  Verksamhetens omfattning  
 Efterfrågan på barnomsorg, kösituation, rutiner. Antal barn inom verksamheten. 

3.  Ledning  
 Politiska mål och riktlinjer för barnomsorgen. Engagemang, lyhördhet. 
 Personalpolitik.  
 Strategisk planering. Ledningens engagemang, lyhördhet, kompetens inom 
 barnomsorg.  
 Handledning, stödorganisation, resurser för barn med behov av särskilt stöd 
 och stimulans. Fortbildning för personal inom barnomsorgen. 

4.  Ekonomi, kostnader 

5.  Barngruppen inklusive situationen för barn med behov av särskilt stöd 
 Gruppstorlek, sammansättning, antal barn med behov av särskilt stöd. 

6.  Personal  
 Personalgruppens kompetens, sammansättning, kontinuitet, sjukfrånvaro. Egna 
 mål, planering, uppföljning, dokumentation. 

SERVICE KVALITET 7.  Väntetider  
8.  Tillgänglighet 
9.  Behovstäckning 
10.  Valfrihet 

PEDAGOGISK 
KVALITET 

11.  Pedagogiska mål och planer inkl. insatser för barn med behov av särskilt stöd 
 Aktiv stöd och stimulans, lek och skapande, inflytande. Näringsriktig kost, vila 
 och  avkoppling, säkerhet, trygghet. 

12.  Innehåll 
 Natur, kultur och samhälle. Vård och omsorg, måltider, hygien. Motorik, 
 skapande, språk och begrepp. Social samvaro och stimulans. 

13.  Arbetssätt 
 Pedagogisk planering. Förhållningssätt, relationer, samarbetsklimat, metoder, 
 samverkan. 

14.  Föräldrainflytande 
 Arbetsmarknad, ekonomi, servicebehov. Deltagande, påverkan, 
 samarbetsformer, säkerhet, trygghet. Valmöjligheter. 

15.  Utvärdering  
 Pedagogiska resultat, social, intellektuell, motorisk utveckling. Service, 
 behovstäckning, valmöjlighet olika alternativ, tillgänglighet, trivsel och trygghet. 
 Aktivt planerat utvärderingsarbete på olika nivåer. Återkoppling av resultat. 
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11.5 Fortsatt utveckling av utvärdering med Petrus-modellen 

Utifrån den uppsättning av kvalitetskomponenter som kommunerna formule-
rade under hösten 1995 valde sedan de ansvariga politikerna för barnomsor-
gen i länet ut fem komponenter som provades att utvärdera våren 1996. Resul-
tatet av denna provutvärdering har redovisats i Del 2.  

I det fortsatta arbetet med utvärdering av barnomsorgen (och skolverksamhet 
eftersom dessa två verksamhetsområden sedan en tid är allt mer integrerade 
såväl på politisk nivå, ledningsnivå och verksamhetsnivå) är det viktigt att 
kommunerna i Västmanland tar ställning till hur det påbörjade samarbetet 
kring utvärdering kan fortsätta och utvecklas vidare. 

11.6 En policy för utvärdering 

En central fråga inför det fortsatta utvecklingsarbetet är att försöka utforma en 
gemensam syn på utvärdering i länet.  

1. Vad ska utvärderas? I en policy för länsutvärdering bör framgå vilka 
områden för utvärdering som prioriteras olika år. Här kan de femton 
områden som föreslås i ”Petrus-skalan” vara frågor att utgå ifrån.  

2. Varför, med vilket syfte ska länsutvärderingen ske? En återkommande 
länsutvärdering kan ske med olika syften: (1) Utvärdering som extern 
kontroll av hur kommunerna klarar sig i jämförelsen med andra? (2) 
Utvärdering som underlag för internt kontroll och som underlag för 
kommunernas egen bedömning? (3) Utvärdering som redovisning och 
kritisk granskning av idéer och lösningar som prövas i länets kommu-
ner och som kan ge underlag för andra kommuner att utveckla sin 
verksamhet inom de områden där man konstaterar att brister finns.  

3. Vem beslutar om länsutvärdering? Vilken instans i länet som ska beslu-
ta om vilka frågor som ska utvärderas, samt hur och när utvärdering 
ska ske? Skall beslutet fattas av Presidiekonferensen? 

4. När ska utvärdering göras? Ska det ske en årlig utvärdering av någon 
eller några av de frågor som Presidiekonferensen prioriterar? Skall en 
utvärderingsplan för länet upprättas som anger vad som skall utvärde-
ras, varför, när det ska ske, samt av vem och hur?  

5. Hur ska utvärdering genomföras? Ska utvärderingen utföras av intern 
eller externa utvärderare? Ska utvärdering ske genom att kommunerna 
tillsammans finansierar en extern utvärderare för att genomföra arbe-
tet?  
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6. Möjligheter till samordning. Ett fortsatt utvärderingsarbete i länet stäl-
ler krav på en viss central samordning. En variant för samordning som 
har diskuterats är att låta presidiekonferensen bli ett organ för samord-
ning och beslut om gemensamma utvärderingsfrågor eller utvärde-
ringsområden i länet. Frågan har också ställts om vilken roll Västman-
lands kommunförbund kan spela i detta sammanhang.  

11.7 Ramprogram 

Följande sammanställning syftar till att ge en bild av några av de viktigaste 
punkterna som man bör ta ställning till vid precisering av vilka kvalitetskom-
ponenter som ska utvärderas i länet och i kommunerna, samt på vilken nivå 
som det huvudsakliga arbetet med att samla uppgifter kring dessa kvalitets-
komponenter och frågor ska ligga.  
 

VAD SKALL UTVÄRDERAS? PÅ VILKEN NIVÅ SKA UPPGIFTER  
SAMLAS OM PRIORITERADE KVALITETS-
KOMPONENTER? 

Kvalitetsområde Exempel på tänkbara 
kvalitetskomponenter att utvärdera 

Uppgifter 
insamlas 
på statlig 
nivå  t ex 
av Skol-
verket 

Uppgifter 
insamlas  
på läns-
nivå t ex 
som via 
Petrus-
projektet  

Uppgifter 
insamlas 
på kom-
munnivå 
t ex av 
central 
administ.  

Uppgifter 
insamlas 
på lokal 
nivå t ex 
av distrikt/ 
kom.del 
etc. 

STRUKTUR 
KVALITET 

1.  Barnomsorgens organisation 
2.  Verksamhetens omfattning 
3.  Ledning  
4.  Ekonomi,  kostnader 
5.  Barngruppen, inkl. barn med 
 behov av särskilt stöd 
6.  Personal  

     

SERVICE 
KVALITET 

7.  Väntetider  
8.  Tillgänglighet 
9.  Behovstäckning 
10.  Valfrihet  

    

PEDAGOGISK 
KVALITET 

11.  Pedagogiska mål o. planering 
12.  Innehåll 
13.  Arbetssätt 
14.  Föräldrainflytande 
15.  Utvärdering  

    

Till dessa prioriteringar av vad, dvs. vilka områden som ska belysas och på 
vilken nivå som olika uppgifter ska insamlas, kan också läggas frågan om när 
olika kvalitetskomponenter ska utvärderas i länet. Ska exempelvis samma 
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komponenter belysas flera år i rad, eller ska nya komponenter ställas i fokus till 
dess att alla komponenter som anges i utvärderingsplanen har blivit belysta?  

11.8 Minnesanteckningar från Presidiekonferensen den 10/12 
1996 

Resultatet från Petrusprojektet redovisades vid den återkommande konferen-
sen med kommunernas presidier för skola och barnomsorg i Västmanland den 
10/12. Projektledaren Ove Karlsson presenterade hur projektarbetet med 
utveckling av program för utvärdering har genomförts i länet samt resultatet i 
form av ett ramprogram och resultat från provutvärderingen. Nedan beskrivs 
några viktiga synpunkter som togs upp av presidiekonferensen.  

Synpunkter på projektarbetet 
Flera deltagare uttryckte att Petrus-arbetet och slutrapporten utgjorde ett 
värdefullt bidrag till frågan om kvalitetsutveckling och utvärdering av barn-
omsorgen i länet och kommunerna. Presidiekonferensen betonade också 
vikten av att utvecklingsarbetet kring utvärdering fortsätter även efter att 
Petrusprojektet formellt har avslutats. 

Kommentarer till utvärderingsfrågan 
Några principfrågor kring hur länsutvärdering ska utvecklas vidare berördes i 
diskussionen. 

Vad ska utvärderas? Petrus-modellen innebär att vissa kvalitetsområden är 
fastställda. Som en konferensdeltagare uttryckte det så ger Petrus-modellen ett 
viktigt bidrag till svar på frågan om vad som är viktiga kvaliteter att uppmärk-
samma i barnomsorgen. Utifrån de kvalitetsområden och kvalitetskomponen-
ter som beskrivs kan sedan kommunerna besluta om vilka kvaliteter man vill 
utvärdera. 

Med vilket syfte? En utvärdering kan göras med olika syften såväl för kontroll 
som för utveckling. Ett syfte kan vara att göra jämförelser mellan kommuner. 
En konferensdeltagare ställde frågan vem som önskar sådana jämförelser. 
Petrus-arbetet har visat på svårigheterna att göra jämförelser mellan kommu-
nerna och på riskerna att man jämför ”päron och äpplen”. Andra konferens-
deltagare menade att jämförelser mellan kommunerna fortfarande är en viktig 
fråga att utveckla. En av konferensdeltagarna betonade att även om det finns 
svårigheter med att med säkerhet veta vad olika skillnader beror på, så vill 
politikerna ha jämförelser med andra kommuner. Ett sätt att åstadkomma mer 
jämförbara resultat kan vara att göra en avgränsning till en fråga eller en viss 
aspekt av barnomsorgen där jämförelser sker. Ett områden som nämndes för 
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en sådan avgränsad jämförelse var att se närmare på hur lokalkostnaderna för 
barnomsorg beräknas och redovisas i kommunerna. 

Vem ska besluta om länsutvärdering? Följande frågor togs upp kring beslut, 
ekonomi och samordning av länsutvärdering i framtiden.  

− Vem är uppdragsgivaren för länsutvärdering? 
− Vilken instans utser projektledare/nätverksrepresentanter? 
− Vilket mandat har projektledarna/nätverksrepresentanterna att besluta 

om val av utvärderingsområden och utformning av utvärdering? 
− Hur ska samordning av det fortsatta arbetet ske? Vilken roll ska Västman-

lands kommunförbund ges i arbetet?  
− Hur ska utvärderingsarbetet finansieras? 

Frågorna visar att det finns problem som återstår att lösa när det gäller hur det 
fortsatta utvärderingsarbetet i länet ska styras och hur det kan finansieras. En 
viktig punkt att diskutera i det sammanhanget blir frågan om hur arbetet kan 
samordnas och vilken roll som Västmanlands kommunförbund kan ha. För-
bundet har inte någon formell roll som samordnare av dessa frågor i länet efter 
det att Petrusprojektet har slutförts. Däremot har förbundet förklarat att man 
kan vara sammankallande och medverkande i uppbyggnaden av nätverkskon-
takter mellan kommunerna. Det senare är inte minst viktigt för att fortsätta 
samarbetet kring utvärdering mellan kommunerna som etablerats genom 
Petrusprojektet. 

Hur ska utvärdering genomföras? Vid presidiekonferensen betonades att det 
fortsatta utvecklingsarbetet med länsutvärdering bör ske som en lärande 
process med aktivt deltagande från kommunerna på det sätt som har skett i 
Petrusprojektet. I arbetet med ett länsprogram för utvärdering är det också 
viktigt att se möjligheten att göra utvärderingar mellan ett par eller några 
kommuner i länet och inte enbart utgå från att alla kommuner måste delta i 
utvärdering av en viss eller vissa frågor. Den utvärderingsmodell som har 
utvecklas i Petrusprojektet ska inte endast ses som en modell för länsnivå utan 
är också en användbar modell för utvärdering i kommunerna. 

Beslut om fortsatt utvecklingsarbete 
Deltagarna vid presidiekonferensen var eniga om att utvecklingsarbetet med 
utvärdering ska fortsätta även efter att Petrusprojektet har avslutats.  

• Formerna för det fortsatta arbetet bör diskuteras närmare. Det som beslu-
tades var att fortsätta med regelbundna träffar mellan de lokala projektle-
darna i form av ett nätverk för fortsatt utveckling av utvärdering inom 
barnomsorg. Vid dessa träffar är Västmanlands kommunförbund ansva-
rig och sammankallande. 
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• Vidare beslutades att varje kommun utser en representant som deltagare i 
näverksträffarna. En fördel är att så långt som möjligt utse nuvarande pro-
jektledare som representanter i det nya nätverket.  

• En första nätverksträff är bokad till onsdagen den 5 mars 1997 i Västerås. 
Denna träff är samtidigt den formella avslutningen på projektledarnas ar-
bete i Petrusprojektet.  

• Inför konferensen bör ledningen och projektledarna/representanterna 
diskutera hur kommunen ser på innehållet i det fortsatta utvecklingsarbe-
tet och vilka frågor man önskar prioritera inför en eventuellt kommande 
utvärdering. 
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