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Abstract  

Title:  Flat or hierarchical? - a comparative study between different preschool organizations 

 

Pre-schools are organized in several separate ways that affect the preschool teacher's working 

environment and the relationship with the organization. It is therefore interesting to compare 

how pre-school teachers’ working conditions look like in a flat or hierarchical organizational 

structure. This is done by examining the framework factors that affect the relationship 

between the preschool teacher and the organization. To map out the framework factors, 

preschool teachers from four preschool organizations are interviewed - two municipal, 

hierarchical preschools and two independent, flat organizations that act as parent cooperative 

and employee cooperative. 

The framework factors that emerge from the study are structural factors, decision-making 

factors and influence, as well as the factors of belonging and trust. The discussion analyzes 

the results based on the different framework factors. The result of the study shows that there 

are differences between flat and hierarchical organizations regarding the relationship with the 

organization. The hierarchical organizations have greater difficulties communicating and 

giving preschool teachers insight into organizational issues. It also brings strengths in terms of 

competence, support and network around the educators. In the flat organizations there is 

greater transparency in the decision-making process of the business, the preschool teachers 

have greater opportunity to influence organizational decisions themselves. In the discussion of 

the flat organizations, the power of decision makers is also questioned based on their 

competence. The final stage of the study discusses whether these results depend on the 

organization's structure or rather on different skills and roles in the organization. 

 

Keywords: Organization, Flat Organization, Hierarchical Organization, Communication, 

Decision Making, Affiliation, Trust 

 

  



 
 

Sammanfattning  

Titel: Platt eller hierarkisk? – en jämförande studie mellan olika förskoleorganisationer 

Förskolor organiseras på olika sätt som påverkar förskollärarens arbetsmiljö och relationen till 

organisationen. Det är därför intressant att jämföra hur förskollärares arbetsförutsättningar ser 

ut i en platt eller hierarkisk organisationsstruktur. Detta görs genom att undersöka vilka 

ramfaktorer som påverkar relationen mellan förskolläraren och organisationen. För att 

kartlägga ramfaktorerna intervjuas förskollärare från fyra förskoleorganisationer – två 

kommunala, hierarkiska förskolor och två fristående, platta organisationer som styr som 

föräldrakooperativ och personalkooperativ.  

De ramfaktorer som framkommer ur studien är strukturella faktorer, faktorerna 

beslutsfattande och påverkan samt faktorerna tillhörighet och tillit. I diskussionen analyseras 

resultatet utifrån de olika ramfaktorerna. Resultatet av studien visar att de finns skillnader 

mellan platta och hierarkiska organisationer vad gäller relationen till organisationen. De 

hierarkiska organisationerna har större svårigheter att kommunicera och ge förskollärarna 

insyn i organisatoriska frågor. Det medför även styrkor vad gäller kompetens, stöd och 

nätverk runt pedagogerna. I de platta organisationerna finns större insyn i verksamhetens 

beslutsfattande, förskollärarna har större möjlighet att själva påverka organisatoriska beslut. I 

diskussionen om de platta organisationerna ifrågasätts även beslutsfattarnas makt utifrån deras 

kompetens.  I slutstadiet av studien diskuteras huruvida dessa resultat beror på 

organisationernas uppbyggnad eller snarare på olika kompetenser och roller i organisationen.  

 

Nyckelord: Organisation, platt organisation, hierarkisk organisation, kommunikation, 

beslutsfattande, tillhörighet, tillit  

  



 
 

Förord 

Ett uppsatsarbete i sluttampen av utbildningen var för mig förenat med spänning, nervositet 

och ett pirr i magen. Under utbildningen gång har många uppsatsfrågor bollats och tankarna 

om vad jag skulle skriva om har varit många. I slutändan träffade jag precis rätt. Detta ämne 

är något jag både tycker är otroligt intressant och brinner för. Att få möjlighet att påverka, 

känna sig trygg, betrodd och kompetent i sin roll som pedagog grundar sig i många faktorer 

där de organisatoriska frågorna är avgörande. Att träffa rätt ämne har gjort uppsatsarbetet till 

en fröjd! 

Men arbetet gör sig inte själv på långa vägar. Jag vill först och främst tacka personerna som 

ställt upp på att bli intervjuade, utan er hade arbetet inte blivit vad det blivit. Ett stort tack till 

min handledare för alla stöttande tips längs vägen. Jag vill även tacka min sambo och mina 

vänner som stöttat, bollat tankar, fått mig att se saker från andra synvinklar och hjälpt mig 

längs vägen.  

Slutligen vill jag tacka min kära mamma, som alltid ställer upp på att bolla tankar, 

korrekturläsa och fått mig att tro på mig själv; hon har djupdykt i både utbildningen och 

uppsatsarbetet bredvid mig och utan henne hade inte mycket blivit gjort. 

  



 
 

Innehåll 

Inledning och problemområde ................................................................................................... 1 

Syfte och frågeställning .............................................................................................................. 2 

Bakgrund .................................................................................................................................... 3 

Förskolans förutsättningar ...................................................................................................... 3 

Förskolans organisation ...................................................................................................... 3 

Förskolans ekonomi och barngrupper ................................................................................. 4 

Förskolans tid ...................................................................................................................... 5 

Litteratur och tidigare forskning ................................................................................................ 6 

Organisationsteori ................................................................................................................... 6 

Organisationsstruktur .......................................................................................................... 6 

Kommunikation .................................................................................................................. 7 

Beslutsfattande .................................................................................................................... 8 

Relationen till organisationen ............................................................................................. 9 

Tillit och tillhörighet ........................................................................................................... 9 

Teoretiska utgångspunkter ....................................................................................................... 10 

Ramfaktorteori ...................................................................................................................... 10 

Tidig ramfaktorteori .......................................................................................................... 10 

Ramfaktorteori idag .......................................................................................................... 11 

Kritik mot ramfaktorteori .................................................................................................. 11 

Ramfaktorteori i studien ................................................................................................... 12 

Metod ....................................................................................................................................... 12 

Urval och genomförande ...................................................................................................... 12 

Avgränsningar ................................................................................................................... 13 

Etiska övervägande ............................................................................................................... 13 

Validitet och reliabilitet ........................................................................................................ 14 

Resultat ..................................................................................................................................... 15 

Organisationsstruktur ............................................................................................................ 16 

Kommunal styrning, Karoline .......................................................................................... 16 

Kommunal styrning, Karin ............................................................................................... 16 

Fristående förskola, personalkooperativ, Felicia .............................................................. 17 

Fristående förskola, föräldrakooperativ, Fia ..................................................................... 18 

Kommunikation och mötesstruktur ...................................................................................... 19 

Kommunikation ................................................................................................................ 19 

Mötesstruktur .................................................................................................................... 20 



 
 

Kontroll av varandras arbete ............................................................................................. 21 

Förskollärarens roll i organisationen .................................................................................... 22 

Beslutsfattande och möjlighet att påverka ........................................................................ 22 

Vilja att påverka ................................................................................................................ 23 

Möjligheter och begränsningar i organisationsformen ......................................................... 24 

De kommunala förskolornas möjligheter och begränsningar ........................................... 24 

De fristående förskolornas möjligheter och begränsningar .............................................. 24 

Diskussion och slutsatser ......................................................................................................... 27 

Ur ett ramfaktorteorietiskt perspektiv ................................................................................... 27 

Strukturella faktorer .............................................................................................................. 27 

Organisationsstruktur ........................................................................................................ 28 

Kommunikation ................................................................................................................ 29 

Möten för information och planering ................................................................................ 30 

Faktorerna beslutsfattande och påverkan ............................................................................. 31 

Möjlighet att påverka ........................................................................................................ 31 

Fokuserade beslut .............................................................................................................. 31 

Organisatoriska beslut ....................................................................................................... 32 

Centralisera eller decentralisera beslut? ............................................................................ 33 

Faktorerna tillhörighet och tillit ............................................................................................ 33 

Tillhörighet ....................................................................................................................... 34 

Tillit ................................................................................................................................... 34 

Avslutande reflektioner ........................................................................................................ 35 

Kommunikation och samarbete ........................................................................................ 35 

Fokus och kompetens ........................................................................................................ 36 

Platt eller hierarkisk organisation? .................................................................................... 36 

Förskolan ur ett organisatoriskt perspektiv ....................................................................... 37 

Vidare forskning ................................................................................................................... 37 

Referenser ................................................................................................................................. 39 

Otryckta källor .................................................................................................................. 39 

Litteratur ........................................................................................................................... 40 

Bilaga 1 : Intervjufrågor ........................................................................................................... 43 

Bilaga 2: Samtyckesblankett .................................................................................................... 45 



1 
 

Inledning och problemområde  

 

Förskolan i Sverige är en institution som regleras främst av skollagen i Sverige. Genom 

Förskolans läroplan Lpfö (98/10/16) preciseras förskolans uppdrag, i kombination med andra 

styrdokument. Dokumenten beskriver hur förskollärarna med övrig personal ska arbeta 

gentemot barnen, pedagogernas ansvarsområden och barnens rättigheter i olika frågor. 

Styrdokumenten reglerar inte hur förskolan ska organiseras som helhet. Under 90-talet 

startades många förskolor i fristående regi, både som enskilda företag och som delar av andra 

företag, föräldrakooperativ och personalkooperativ. Fortfarande öppnar många fristående 

förskolor upp och de är idag en självklar del av förskolans värld. Varje barn i kommunen har 

rätt till en förskoleplats inom en viss tid efter att barnet har ansökt och barnen fördelas mellan 

de privata och kommunala förskolorna.       

Förskolornas organisation skiljer sig åt i storlek och struktur. De kommunala förskolorna 

ingår generellt i ett större område med förskolor; antingen en kommun eller ett 

förskoleområde. I denna hierarkiska organisation delar de på resurser som behövs till 

förskolan såsom förskolechef, specialpedagoger, utbildningspaket osv. De fristående 

förskolorna kan även ingå i en organisatorisk hierarki när förskolan är en av många inom 

samma företag. De aktuella fristående förskolor jag undersöker i studien är platta 

organisationer i form av föräldrakooperativ och personalkooperativ. De platta 

organisationerna är ofta bestående av få personer som alla finns på plats på arbetsplatsen, det 

vill säga, förskolan tillhör inget större förskoleområde. 

Med erfarenhet av att arbeta inom organisationer med olika typer av huvudmän har jag 

upplevt en stor skillnad i vilka faktorer som pedagogerna har att förhålla sig till i arbetet. 

Beroende på vem som är huvudman samt om organisationen är hierarkiskt eller platt, får jag 

som förskollärare olika stor insyn i den organisatoriska beslutsprocessen. Förskollärarna kan 

ha mycket eller lite makt att påverka besluten som tas i organisationen. De organisatoriska 

och pedagogiska delarna i en verksamhet är starkt sammankopplade och mycket beroende av 

varandra. Hur stor möjlighet förskolläraren har att påverka de organisatoriska besluten är 

därför avgörande för hur arbetssituationen ser ut samt kvalitén på det pedagogiska arbetet.  

Hur de organisatoriska besluten kommer till är även sammanvävt med hur relationen mellan 

förskolläraren och organisationen ser ut. Om det finns tillit i relationen samt en välfungerande 

kommunikation visar det sig i hur besluten tas. Jag kommer i min kandidatuppsats att 
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undersöka platta och hierarkiska organisationsstrukturer samt jämföra vilken påverkan det har 

på förskollärarens arbete.  

 

Syfte och frågeställning  

Syftet med uppsatsen är att jämföra hur förskollärares arbetsförutsättningar ser ut i en platt 

eller hierarkisk organisationsstruktur genom att undersöka vilka ramfaktorer som påverkar 

relationen mellan förskolläraren och organisationen. Målet är att ge en ökad förståelse för 

vilka organisatoriska förutsättningar förskollärare arbetar under och vilka organisatoriska 

faktorer som kan påverka deras arbete.  

Frågeställningar:  

Vilka kopplingar finns mellan de organisatoriska, strukturella faktorerna och förskollärarens 

möjlighet att utföra ett kvalitativt arbete?  

Vilka faktorer påverkar förskollärarnas möjlighet att influera beslut?  

Hur ser förskollärarens relation till organisationen ut?  
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Bakgrund 

 

Förskolan har många avgörande delar för att gå ihop som en helhet. Jag har valt ut tre 

komponenter som ringar in förskolans förutsättningar; förskolans organisation, förskolans 

tidfördelning samt förskolans ekonomi. De tre delarna presenteras som en introduktion till hur 

förskolan organiseras som helhet vilket fördjupas och specificeras av intervjupersonerna 

under resultat och diskussionsdelen av studien. Förskolans ekonomiska förutsättningar är ett 

stort ämne som jag väljer att lämna efter introduktionen, för att ge plats åt de organisatoriska 

och tidsmässiga komponenterna i återstoden av studien.  

 

Förskolans förutsättningar 

 

Förskolans organisation  

Idag finns det flera olika sätt att driva en förskola. I studien presenteras två typer av 

huvudmän till förskolor; kommunal förskola och fristående förskola. Staten har yttersta 

ansvaret för skolan och förskola som båda lyder under skollagen. Detta ansvar delegeras ut till 

Sveriges kommuner, beskriver sociologerna Bengt Abrahamsson, Gunnar Berg samt 

pedagogen Erik Wallin i sin artikel Organisations- och läroplansperspektiv. En väg mot teori 

om skolan som institution (1999, s. 153). Det finns olika nivåer av makt i förskolans styrning. 

Staten fastställer de nationella målen för förskolan. Kommunen styr finansieringen av 

förskolan. De aktiva deltagarna i verksamheten, det vill säga barn, lärare och annan 

förskolepersonal styr på plats. I regeringskansliets skrift Förskola i utveckling (2010, s. 3) 

framgår att regeringen har ett ansvar att reglera förskolans verksamhet genom både lagar och 

framför allt genom läroplanen; ett levande, politiskt dokument som revideras av regeringen. 

Både skollagen och läroplanen beskriver mål för förskolan samt vilka satsningar som ska 

göras. Det är sedan upp till varje kommun och förskola att verkställa målen.  

Skolverket beskriver i sin rapport Privata aktörer inom förskola och skola (2014, s. 12, 18 - 

19) att enskild huvudman syftar till den person eller de personer som driver en fristående 

förskola. Personerna, huvudmannen, kan vara en förening, en stiftelse eller ett aktiebolag. 

Förskolan kan också drivas av en offentlig huvudman, vilket då syftar till en kommun som 

driver en kommunal förskola. Skolverkets rapport redovisar att enligt SCB:s statistik över 
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företagsregister 2013 finns det omkring 2035 enskilda huvudmän som tillsammans driver 

2576 förskolor. Utöver de fristående förskolorna finns det i Sverige över 7000 kommunala 

förskolor. Skolverket tar även upp att de flesta enskilda huvudmän driver endast en förskola, 

även om det finns en del aktörer som driver ett flertal förskolor såsom Pysslingen förskolor 

och Inspira förskolor.  

Det är kommunen som beslutar om de fristående förskolorna får öppna eller inte. Det är 

kommunen som reglerar bidragen och har skyldighet att se till att verksamheten håller den 

kvalitet de ska. Skolverket är i sitt dokument Juridisk vägledning (2015, s 1 – 4) mycket noga 

med att markera att de fristående förskolorna har samma skyldighet att följa läroplanen och 

förse barnen med en pedagogisk verksamhet som de kommunala förskolorna.   

 

Förskolans ekonomi och barngrupper 

Förskolan har ekonomiska ramar att hålla sig inom. De fristående förskolorna får bidrag för 

varje barn som är inskrivet i verksamheten från kommunen de är verksamma i. Bidraget är ett 

grundbelopp varpå verksamheten kan ansöka om tilläggsbelopp för barn i behov av extra stöd. 

Skolverket beskriver att reglerna för kommunala förskolor och fristående förskolor ska vara 

desamma och att beloppens storlek snarare kan bero på kommunen och dennes bestämmelser 

(Skolverket 2015, s. 3).  

Hur de ekonomiska resurserna fördelas inom varje förskola, fristående som kommunal, är upp 

till den enskilda förskolan. Verksamhetens ekonomiska resurser är beroende av hur många 

barn som är inskrivna i verksamheten, då förskolan får bidrag per barn. Detta leder till dagens 

omdebatterade fråga om storleken på barngrupperna i förskolan. Större barngrupper ger större 

ekonomiska möjligheter, men förändrar även arbetsklimatet för både pedagoger och barn. I 

april 2017 utgick Skolverket (2017, s. 1 – 10) med ett pressmeddelande att barngrupperna 

sedan 1992 inte varit så små som de är idag. Barngruppens antal har varierat en del över åren, 

vissa år har de fristående förskolorna haft mindre barngrupper medan det andra år har varit de 

kommunala förskolorna. I den senaste uppdateringen skriver Skolverket att både de 

kommunala och fristående förskolorna har minskat sina barngrupper, de kommunala 

förskolorna har i genomsnitt 15.8 barn i en barngrupp, medan fristående förskolor har i 

genomsnitt 16 barn per barngrupp.   
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Förskolans tid  

Tiden är en evigt tickande klocka som alla människor måste förhålla sig till, liten som stor. 

Förskolans verksamhet är uppbyggd kring en rutin som generellt ser densamma ut varje dag. 

Runt denna rutin av måltider, utevistelse, projekttid och fri lek ska pedagogerna planera och 

utvärdera verksamheten, enskilt och tillsammans samt samverka med kommun, 

förskoleklasser, möten med vårdnadshavare, chefer och andra aktörer. Pedagogerna förväntas 

även fortbilda sig på olika sätt för att föra verksamheten framåt. Tiden är en reell faktor som 

förskolan måste förhålla sig till och fördela.  

Läroplansteoretikern Ulf P. Lundgren menar i sin artikel Frame factors and the Teaching 

Process-a contribution to curriculum theory and theory on teaching (1972, s. 333) att tiden är 

en avgörande faktor i skolans värld som alla måste ta hänsyn till i planeringen av 

verksamheten och verksamhetens vardag I förskolans verksamhet är dagarna ofta beroende av 

tidsbestämda rutiner som har funnits i flera generationer och som utförs även idag, beskriver 

Pia-Maria Ivarsson i sin avhandling Barns gemenskap i förskolan (2003, s. 103). Vidare 

menar Ivarsson att varje barn har olika behov av omsorg beroende på vårdnadshavarens 

sysselsättning och därför olika närvarotider på förskolan. Pedagogerna måste anpassa rutinen 

över dagen och vilka aktiviteter som utförs till när barnen är där, men även pedagogernas 

arbetstider och planerings/reflektionstider måste anpassas utifrån dessa tider.  
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Litteratur och tidigare forskning 

 

I följande del fördjupas ämnet organisationsteori som är den teoretiska grund på vilken 

studien baseras. Det finns många olika faktorer som kan variera i utförande i de olika 

organisationerna, såsom hur kommunikationen går till och hur beslut fattas. Hur 

kommunikationen fungerar och hur beslut tas är i sin tur avgörande för hur relationen till 

organisationen ser ut med faktorer som tillit och tillhörighet. Nedan beskrivs begreppet 

organisationsstruktur som ger en insikt i hur organisationer är uppbyggda. Därefter beskrivs 

vilken roll kommunikationen och beslutfattandet spelar i organisationen, hur de kan fungera 

och varför de är viktiga. Slutligen tas relationen till organisationen upp och delar som tillit 

och tillhörighet beskrivs. De olika begreppens utförande, det vill säga hur kommunikationen 

fungerar och hur beslutsfattandet görs, undersöks i resultatet av studien med hjälp av 

förskolorna som studien baseras på. I diskussionsdelen kopplas begreppen ihop i diskussioner 

om hur kommunikation och beslutsfattande påverkar relationen till organisationen och 

därigenom förskollärarnas arbetsförutsättningar.  

 

Organisationsteori 

 

Organisationsstruktur 

De norska statsvetarna Dag Ingvar Jacobsen och Jan Thorsvik beskriver i boken Hur moderna 

organisationer fungerar (2014, s. 13) en organisation som ett medvetet socialt konstruerat 

system vars mål är att lösa en eller flera särskilda uppgifter och uppnå bestämda mål. De 

medverkande i organisationen har alla gemensamma uppgifter och mål som för dem samman. 

Det finns riktlinjer och procedurer som samordnar de medverkande på vägen mot att nå 

uppsatta mål. Sociologerna Göran Ahrne och Apostiolis Papakostas har tillsammans skrivit 

boken Organisationer, samhälle och globalisering (2002, s.15) med utgångspunkt i att en 

organisation inte är beroende av de personer den består av, utan existerar i sig själv, vilket 

även innebär att de blir tröga och svåra att förändra.   

Varje organisation har en specifik organisationsstruktur där det definieras hur de olika 

arbetsuppgifterna ska fördelas, hur organisationen ska samordnas och hur beslut ska fattas. 

Det finns många olika typer av strukturer och i studien behandlas två typer av 
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organisationsstrukturer – platt och hierarkisk. Den platta organisationsformen beskrivs av 

etnologen Robert Willim i sin doktorsavhandling Framtid.nu (2002). Han beskriver hur 

organisationskulturen förändrats under 2000-talet då det kom en ny trend där företag och 

organisationer skulle premieras som snabba – utvecklas snabbt, arbeta snabbt och förändras 

snabbt. Motsatsen till denna moderna, snabba och platta organisationen var den gamla formen 

som ansågs vara trög, byråkratisk, hierarkiskt strukturerad och ha traditionella värderingar; 

attribut som ansågs vara negativa. Det snabba, platta, företaget kopplades däremot till positiva 

ord som flexibilitet, kreativitet och förändringsvilja. Företaget skulle fungera som en ideell 

förening; en platt organisation med en avsaknad av hierarki med chefer.   

Psykologen Eric Olsson beskriver i boken Förändring och konflikt (1988, s. 14 - 15) att en 

offentlig och hierarkisk organisation har tre domäner där olika typer av fokus och ansvar 

ligger. Överst i hierarkin finns den politiska domänen som arbetar med att fördela resurser, 

förhandling med olika upphandlingar och liknande (Olsson 1988, s. 14). I förskolans 

offentliga organisation arbetar den politiska domänen även med läroplanen och styr de normer 

och det övergripande arbete som ska ske i förskolan. Vidare beskriver Olsson (1988) den 

administrativa domänen som har huvudfokus på att de politiska besluten upprätthålls och 

fullföljs. Detta följs av den professionella domänen som arbetar med att få en hög kvalitet i 

verksamheten samt problemlösning av olika slag, men fokus ligger på brukarna som utgör den 

sista gruppen.  

 

Kommunikation 

Kommunikation är en grundläggande, nödvändig del av en organisation. Idag är 

arbetsklimatet mycket förändrat med modern teknik och förmågan att kommunicera effektivt 

är viktig. Ju större organisationer och större kunskapsbehov det finns desto mer krävs att 

arbetet utförs i mindre grupper, team, vilket ställer högre krav på koordinering och 

kommunikation (Jacobsen & Thorsvik 2014, s. 255 - 256). Den kommunikation och 

interaktion som sker mellan individer i organisationer utmärks av upprepning och tydlighet. 

Det finns en vana av att kommunicera med varandra, man har i förväg bestämt vilket arbete 

som ska utföra och ofta även hur det ska genomföras (Ahrne & Papakostas 2002, s. 25) 

Kommunikationen har en avgörande del i de beslut en organisation fattar varje dag, både vid 

vardagliga beslut om specifika situationer och övergripande strategiska beslut. Kvaliteten på 

ett beslut är beroende av hur bra underlaget av information som kommunicerats till 
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beslutsfattarna varit. Kommunikationen är slutligen också en viktig del för att lära och 

utvecklas vilket även motivationen är för många (Jacobsen & Thorsvik 2014, s. 257). 

Familjeterapeuterna Jesper Juul och Helle Jensen skriver i boken Relationskompetens i 

pedagogernas värld (2003, s. 138 - 140) beskriver att kollegial reflektion är viktig för att höja 

kompetensen på arbetsplatsen och öka självkänslan i yrket samt en social funktion i form av 

trivsel på arbetsplatsen. Syftet är att reflektera över den egna professionen och därmed få ett 

konstruktivt förhållande till sina begränsningar i yrket. Den gemensamma reflektionen är ett 

samtal, ett utbyte av tankar och erfarenheter mellan jämställda medarbetare. Den 

gemensamma vardag som medarbetarna upplever ger en insyn i organisationens ramar, i 

pedagogernas kompetens och förhållningssätt och kunskap om barnen. För att mötas i samtal 

finns det vissa ramar som måste tas hänsyn till: tid, innehåll i mötet, ansvar och rollfördelning 

i arbetsgruppen. De här delarna måste avtalas innan för att skapa en tydlig struktur.   

 

Beslutsfattande  

I likhet med kommunikationen är beslutsprocesser en naturlig del av den dagliga 

verksamheten i en organisation. Lars Svedberg, docent och legitimerad psykolog, beskriver i 

boken Gruppsykologi: om grupper, organisationer och ledarskap (2012, s. 261) att det finns 

olika typer av beslut. Det rationella beslutet är ofta välgrundat i olika faktorer som påverkar 

beslutet och man har övervägt eventuella konsekvenser med beslutet. I motsats till det 

rationella beslutet finns det intuitiva beslutet som ofta förekommer i arbetet med människor. 

Det intuitiva beslutet är inte bara skilt från det rationella beslutet utan även från det 

känslostyrda, chansartade beslutet och kännetecknas av att personen som tar beslutet är ytterst 

välinformerad och tar ett beslut baserat på magkänslan utifrån informationen.  

Beslut fattas på olika nivåer i en organisation. I en starkt centraliserad organisation är makten 

att ta beslut högt upp i hierarkin, på ledarnivå och nästintill inga beslut tas på lägre nivå. På 

andra sidan finns en starkt decentraliserad organisation där nästintill alla beslut sker på 

lägstanivå, de anställda bestämmer själva vad de ska göra, när det ska göras och hur 

arbetsuppgifter ska lösas. Hur starkt centraliserad eller decentraliserad en organisation är kan 

variera mycket och ofta befinner sig inte organisationen i någon av ytterligheterna utan har 

delar av de båda fenomenen. Det kan även finnas områden i en organisation där de anställda 

har stor handlingsfrihet medan andra områden är strikt kontrollerade och bundna av beslut 

som fattas högre upp i hierarkin (Jacobsen & Thorsvik 2014, s. 77)  
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Relationen till organisationen 

Juul och Jensen (2003, s. 27) beskriver att det idag ställs högre krav på arbetsgivaren vad 

gäller frågor om personalvård och pedagogernas yrkes- och kompetensutveckling. Det ställs 

även högre krav på cheferna vad gäller ledningen av pedagogerna och högre krav på 

medarbetaren vad gäller kvaliteten på samarbetet i arbetsgruppen. Idag smälter det personliga, 

det yrkesmässiga och det sociala ihop och institutionerna har ingen tradition av att hantera de 

nya kraven på trivsel som barnen och medarbetarna har.  

I de snabba företagen, i synnerhet Framtidsfabriken som Willim (2002) skriver om, 

uppmuntrades självutveckling och drivkraft för den egna personen. Man önskade att ta bort 

den helgjutna arbetskänslan och målet var snarare att på olika sätt få privatliv och arbetsliv att 

smälta samman. Arbetaren skulle inte vilja lämna jobbet, vilket uppnåddes genom trivsel, 

mötesplatser med kollegor och en lekfullhet i miljöerna och arbetsuppgifterna; det är viktigt 

att ha roligt på jobbet. Det var viktigt att arbetarna var individualister som tog för sig, kom 

med egna initiativ för att föra arbetet framåt, vilket även minskade ledarnas auktoritära roll. 

Chefen och ledningens inställning som Willim beskriver kännetecknas av arbetsiver, vilket 

satte normen för hela företaget. Det fanns ett förtroende inom företaget Framtidsfabriken där 

ledningen litade på att alla var beredda att jobba mycket och hårt samt med samma 

arbetsglädje.  

 

Tillit och tillhörighet 

Beroende på organisationens kultur kan det finnas olika grad av tillit mellan ledare och 

anställd. Om det finns tillit i relationen, litar personen på att den andra ska handla på ett visst 

sätt och känner inget behov av att kolla upp resultat eller samla ytterligare information. Tillit 

kan fungera bra som substitut för invecklade informationskanaler och administrativ kontroll 

på olika nivåer. Med tillit i relationen kommer även handlingsfrihet och större delegation av 

uppgifter och flexibiliteten i organisationen främjas. Tillit är en viktig och ovärderlig faktor, 

men vad krävs för att organisationen ska kunna baseras på tillit? Det finns två grundläggande 

förutsättningar för samarbete baserat på tillit. Den första förutsättningen är att det utvecklas en 

stark gemensamhetskultur i organisationen. Detta bidrar till den andra förutsättningen, vilken 

är att anställda har tillägnat sig dygder som lojalitet, pålitlighet och ärlighet. Författarna 

betonar även att tillit i relationen mellan personer och grupper ofta byggs upp under tid och 



10 
 
 

genom långvarig samverkan, men är skör och kan raseras fort (Jacobsen & Thorsvik 2014, s. 

114).  

Ahrne och Papakostas (2002, s. 16 – 17) lägger stor vikt vid tillhörigheten och menar att den 

grundläggande relationen mellan en människa och organisationen är att människan känner en 

tillhörighet till organisationen i form av en formell relation. Från individens, i det här fallet 

förskollärarens, synvinkel innebär relationen en rättighet att få bli insläppt i organisationen 

och vara välkommen. Men tillhörigheten innebär även vissa förväntningar från 

organisationens synpunkt, såsom att utföra arbetsuppgifter. Genom att känna en tillhörighet 

till organisationen definierar sig även individen därefter. Tillhörigheten innebär även att 

individen kan bli utestängd på olika sätt. Det kan finnas olika gränser av tillhörighet och olika 

delar av verksamheten kan vara mer eller mindre öppna för alla individer. Gränsen mellan att 

tillhöra eller inte tillhöra är ofta skarp och tydlig.   

 

Teoretiska utgångspunkter  

 

Ramfaktorteori 

 

Tidig ramfaktorteori 

Ninni Wahlström, professor i pedagogik, beskriver i sin bok Läroplansteori och didaktik 

(2016, s. 25 - 26) att det skedde många förändringar i skolan efter andra världskriget. 1962 

infördes en gemensam obligatorisk nioårig grundskola. Man strävade efter en mer likvärdig 

skola och differentieringsfrågan, det vill säga frågan om hur eleverna påverkades av en 

sammanhållen nioårig utbildning var i centrum av debatten. Kritiker menade att 

kunskapsstandarden skulle sjunka. Olika studier och däribland Stockholmsundersökningen 

genomfördes som bekräftade förespråkarnas föresatser att det inte skulle finnas några 

skillnader i kunskapsresultat mellan den tidigare realskolan och den nu implementerade 

gemensamma enhetsskolan. Pedagogikprofessorn Urban Dahllöf omprövade resultaten i 

Stockholmsundersökningen och menade att kunskapstesterna var för enkla i förhållande till 

undervisningsinnehållet och att man på grund av detta inte såg några skillnader i resultaten. 
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Dahllöf visade i sin re-analys att det fanns stora skillnader i undervisningstid mellan lärare 

och elever för att nå fram till en viss kunskap.   

Urban Dahllöf beskriver själv i sin artikel Det tidiga ramfaktorteoretiska tänkande - en 

tillbaka blick (1999, s. 7 - 12) att man inte bara kan mäta resultaten utan man måste ta hänsyn 

till de organisatoriska ramarna som ger olika förutsättningar för undervisningen. Dahllöfs re-

analys fokuserade på elevgruppering samt undervisningstid och såg sambandet att ramarna 

påverkar processerna som påverkar resultatet.  

 

Ramfaktorteori idag 

Ramfaktorteoretiskt tänkande är idag en modell med fler komponenter än elevgruppering och 

undervisningstid. Det finns många faktorer som påverkar förutsättningarna för skolan och 

förskolan. Pedagogikprofessorn Agneta Linné skriver i sin artikel Om ramfaktorteorin och 

historisk förändring - noteringar från en läroplanshistorisk studie (1999, s. 60 - 61) att vi 

idag ser till de sociala, kulturella och ekonomiska förhållanden i samhället som påverkar 

ramarna. Vidare beskriver hon att begreppet ram avser begränsningar i den pedagogiska 

kontexten som är införda av staten. Fördelning av resurser, materiella, personella och 

organisatoriska ramar påverkar idag skolan och förskolans utbildning. Ramarna avgränsar ett 

visst fält där pedagogiska processer kan ske, men bestämmer inte hur utfallet kommer ske 

utan snarare ringar in olika möjliga utfall. I likhet med Linné menar läroplansteoretikern Ulf 

P. Lundgren i sin artikel Ramfaktorteori och praktisk utbildningsplanering (1999, s. 36) att 

ramarna ringar in utrymmet för en process och möjliggör eller förhindrar olika utfall, men 

ramarna i sig är inte orsaken till utfallet. Om det däremot finns ett tydligt mål för en process 

så anpassas ramarna för att möjliggöra för processen.  

 

Kritik mot ramfaktorteori 

Ralf Sandberg, doktor i pedagogik, kritiserar i sin avhandling Musikundervisningens yttre 

villkor och inre liv (1996) det ramfaktorteorietiska tänkandet. Han menar att teorin fokuserar 

endast på hur kulturen reproduceras genom utbildning men inte ger någon inblick i hur 

förändringsprocesserna ser ut. Ramfaktorteorin inriktar sig på att definiera och förklara 

undervisningens förlopp och tar stöd i de yttre ramfaktorerna, men ger ingen inblick i hur 

undervisningen gestaltar sig och hur premisserna ändras utifrån inre och yttre 
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påverkansfaktorer. Detta är den största bristen i ramfaktorteori som teoretisk modell; att den 

saknar en koppling mellan makro- och microperspektiv. Teorin stannar vid blottläggandet och 

kartläggningen av strukturer.  

 

Ramfaktorteori i studien 

Idag kan ramfaktorteorin användas som en utvärderingsmodell för pedagogisk verksamhet 

skriver pedagogikprofessorn Christina Gustafsson i boken Ramfaktorteoretiskt tänkande 

(1994, s. 28). De klassiska utvärderingsfrågorna varför, för vem, vad, hur och vem förhålls nu 

till ekonomiska och tidsmässiga resurser samt personella faktorer (Gustafsson 1994). 

Ramfaktorteorin har bidragit till en förståelse för skolans och förskolans miljö och de faktorer 

som påverkar undervisningen. Teorin beskriver inga specifika faktorer utan fungerar som en 

utgångspunkt, ett ramverk, inom vilka möjligheter och begränsningar finns. Utifrån olika 

organisationer och skolsituationer kan olika ramfaktorer finnas och det är upp till författaren 

att definiera de specifika faktorerna för just hennes studie. I min studie ämnar jag definiera 

vilka ramfaktorer som påverkar förskollärarens arbetssituation genom att kartlägga de 

organisatoriska strukturer och personella relationer som finns, vilket även är syftet med 

ramfaktorteorin som helhet.  

 

Metod  

 

Urval och genomförande  

 

Jag har sökt efter ”mjuk” data, förskollärares upplevelse av relationen till organisationen. Jag 

valde att göra intervjuer med ett semi-standardiserat frågeformulär där förskolläraren bjuds in 

att berätta med egna ord om sin upplevelse. Jag hade ett stort frågeunderlag med vissa 

huvudteman som jag ville diskutera. Intervjuerna spelades in för att sedan transkriberas och 

analyseras.  

Jag tog till en början kontakt med förskolor i min omgivning via mail och telefon. Efter lite 

letande hade jag tillslut ett urval av fyra förskolor. Två av förskolorna hade en kommunal 
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styrning och två var fristående förskolor. De två fristående förskolorna hade också olika 

former av huvudmän; en styrdes av föräldrar i ett så kallat föräldrakooperativ medan det andra 

styrdes med personalen som huvudman i ett personalkooperativ. Två av intervjuerna skedde 

via telefon och två genom fysiska möten. Trots skilda intervjuformer kändes alla intervjuer 

avslappnade och gav alla lika mycket information. Alla intervjuer spelades in och 

kompletterades med anteckningar som togs under intervjun. Efter intervjuerna antecknade jag 

huvuddragen från samtalet direkt, för att senare lyssna på inspelningen och analysera vad som 

sades och hitta huvudteman gentemot den teorigrund jag tidigare behandlat. Samtalen flöt på 

bra och frågeunderlagets centrala delar tog stor plats i samtalen som blev ungefär en timme 

långa.  

 

Avgränsningar 

Under studien har många intressanta ämnen dykt upp. Förskolans ekonomi är en stor faktor 

som är invävd i organisatoriska beslut och förskolans förutsättningar som helhet. Det finns 

idag mycket fakta kring förskolans ekonomi, förskollärares löner, prioritering av resurser 

inom förskolornas organisationer, budgetar, speciellt riktade pengar från staten till olika 

projekt, personer eller grupper och oändligt mycket mer fakta om ämnet. Det är ett ämne som 

också skulle vara intressant att undersöka, men som jag i studien valt att avgränsa. Detta gör 

jag till förmån för att andra faktorer ska kunna få ta mer plats. Studiens kvalitativa metod 

syftar på att fånga något unikt; förskollärarnas egen upplevelse. Jag har valt att rikta in studien 

på strukturella och personella faktorer i förskolans organisation och låta dessa ämnen ta stor 

plats i studien.  

Jag har valt att avgränsa genusfaktorn då studien är homogen och fokus ligger på att jämföra 

organisationerna och inte könen. På samma sätt avgränsas den geografiska placeringen av 

förskolorna och de påverkansfaktorer det för med sig.  

 

Etiska övervägande  

 

I min initiala kontakt med pedagoger förklarade jag syftet med min undersökning i stora drag. 

De fick information om att deras medverkan kommer innebära att jag vill intervjua dem samt 
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spela in samtalet, som sedan kommer användas i min studie. Pedagogerna fick därefter 

samtyckes-blanketten där det gavs vidare information om graden av anonymitet, hur materialet 

kommer användas och att uppsatsen kommer finnas tillgänglig på DiVA. Alla medverkande 

fick ta del av informationen från samtyckes-blanketten samt underteckna innan intervjun.  

Alla förskollärare som medverkat har i studien fått fingerade namn för att bevara deras 

anonymitet. Namnen är fingerade med initialbokstav utifrån vilken typ av förskola personen 

arbetar på; förskollärarna från de kommunala förskolorna kallas för Karoline och Karin och 

förskollärarna från de fristående förskolorna kallas för Fia och Felicia. Alla medverkande är 

utbildade förskollärare och har utöver förskolläraransvaret varierande ansvarsområden på 

förskolorna. Karoline och Felicia har ett större, övergripande ansvar i form av förskolechef eller 

arbetsplatschef.   

Studien behandlar ett känsligt ämne i många avseenden att då det berör känslor och personliga 

relationer till chefen, kollegor och andra personer på arbetsplatsen. Trots deltagarnas 

anonymitet finns det en risk att chefer, kollegor eller andra aktörer kan läsa studien, då den är 

tillgänglig offentligt, vilket kan hålla tillbaka deltagarna i deras tyckande och tänkande. Det kan 

även i organisationen finnas en kultur där man inte diskuterar problem med utomstående eller 

normer om att visa en positiv sida utåt, vilket kan påverka resultat av studien.  

 

Validitet och reliabilitet  

 

Runa Patel och Bo Davidson (2011, s. 106), undervisare i forskningsmetodik, beskriver 

begreppet validitet som hur giltigt resultatet blir. Vid en kvantitativ studie som den här, är 

syftet att få tag på något unikt. Det är viktigt att genomföra och analysera studien på ett sådant 

sätt så att den ger trovärdighet (Patel & Davidson 2011). Intervjuerna i denna studie är gjorda 

med förskollärare som har förskolläraransvar eller mer och där alla har en god kännedom om 

den organisation de arbetar inom. Intervjuerna genomfördes under djupgående samtal där vi 

tillsammans försökt ringa in de organisatoriska faktorer som påverkar arbetet. Den etiska 

aspekten som nämns ovan om att studien ämne är ett känsligt ämne, gör att validiteten inte 

kan garanteras eftersom det kan finnas många faktorer som kan hålla tillbaka deltagarna i 

deras uttalanden.  
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Utifrån vad Patel och Davidson (2011, s. 102) skriver om reliabilitet, det vill säga hur bra 

metoden fungerar för att få svar på frågorna i studien samt om metoden kan stå emot 

slumpinflytande, anser jag att intervjumetoden är en bra metod för att mäta de frågor jag 

strävade efter att besvara. Förskollärarnas åsikter och upplevelser av organisationen tog stor 

plats i intervjuerna, för att undersöka relationen mellan förskolläraren och organisationen som 

helhet. Jag upplever därför att studien har god reliabilitet. De olika förskolorna är 

organiserade på typiska sätt för sin organisationstyp; de kommunala förskolorna ingår ofta i 

ett större område av förskolor och har en hierarkisk organisering, medan de kooperativa 

förskolorna är typiskt platta, enskilda organisationer. Det kan finnas skillnader i hur varje 

enskild förskola väljer att fördela resurserna i form av tid, vilket även syns i resultatet, och jag 

bedömer att resultatet går att generalisera på kommunala och kooperativa förskolor. 

Observera att det inte går att generalisera på fristående förskolor som helhet, då dessa kan 

organiseras på många olika sätt, medan de kooperativa förskolorna i många fall fungerar 

liknande.  

Det finns kompetensfaktorer som kan påverka validiteten och reliabiliteten i studien. 

Förskollärarnas har, utöver sin förskollärarutbildning, olika kompetens och personligheter och 

därmed olika vilja och möjlighet att påverka beslut och engagera sig i organisationen. Två av 

intervjupersonerna har dessutom ett större ansvar på förskolan i form av förskolechef och 

arbetsplatsledare, vilket inverkar på deras syn av organisationen och möjlighet att påverka. 

Det finns däremot en jämn fördelning mellan förskolorna i studien, då en förskolechef är från 

en fristående organisation och en arbetsplatsledare är från en kommunal verksamhet, vilket 

ger större jämvikt och därmed validitet i resultatet.  

 

Resultat 

I det här avsnittet kommer jag att redovisa den insamlade empirin från intervjuerna. Här 

jämförs förskollärarnas svar från de olika organisationerna utifrån olika rubriker, huvudteman, 

som uppkommit under intervjuerna. Utifrån resultatet fastställs olika ramfaktorer som 

analyseras i följande avsnitt, diskussionen.   
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Organisationsstruktur 

 

Förskollärarna har själva fått definiera och beskriva sin organisation, dess storlek och upplägg 

samt deras olika möten, tidfördelning och prioriteringar, vilket beskrivs nedan. Det finns en 

skillnad i hur mycket förskollärarna berättar om sin organisation, om de ser sitt arbete i ett 

större perspektiv eller ser till den enskilda organisationen, vilket även talar om deras 

perspektiv i arbetet och möjlighet att påverka. Organisationernas beskrivningar kan därför 

skilja sig något från varandra.  

 

Kommunal styrning, Karoline 

Karoline arbetar på en kommunalt styrd förskola. Hon är nyligen utbildad förskollärare och 

har arbetat på arbetsplatsen i drygt två och ett halvt år. Hon har ett ansvar som 

arbetsplatsledare på förskolan, vilket innebär att hon ansvarar för att hålla arbetsplatsmöten 

och fungera som länk till förskolechefen och ledningen. Förskolan ingår i ett större område 

med sex förskolor som alla har samma förskolechef. I ledningsgruppen finns tillgång till 

pedagogistor, specialpedagoger samt ett nätverk av arbetsplatsledare från andra förskolor. 

Varje arbetslag består av förskollärare och barnskötare där en av förskollärarna också har ett 

arbetslagsansvar.  

Förskolan har olika typer av möten med fokus på skilda frågor. Arbetsplatsmötet håller 

arbetsplatsledaren, Karoline, i och här behandlas främst organisatoriska frågor samt 

information från ledningsgruppen. Förskolan har också ett pedagogiskt samverkansmöte där 

pedagogiska frågor behandlas. En gång i vecka medverkar en pedagog från varje arbetslag i 

ett kortare möte som behandlar den aktuella situationen på förskolan med antal barn, vikarie 

och andra organisatoriska faktorer som påverkar förskolans vardag. Förskollärarna och 

barnskötarna har enskild planeringstid i olika stor utsträckning beroende på deras 

ansvarsområden; generellt har förskolläraren två timmar och barnskötaren en timme. 

Gemensamt i arbetslaget har de en timme planeringstid per vecka.  

 

Kommunal styrning, Karin 

Karin arbetar på en kommunalt styrd förskola. Hon har arbetat som förskollärare i 28 år och 

på samma geografiska plats, även om det skett olika omorganisationer sedan dess. Förskolan 
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har en förskolechef som även arbetar som rektor för skolan i samma byggnad. Förskolan ingår 

i ett större område, en kommun, bestående av sex förskolor. De övriga förskolorna i 

kommunen har en förskolechef som har ansvar för en eller två förskolor, men inte för både en 

förskola och en skola. Förskolecheferna ingår i en ledningsgrupp där beslut om förskolans 

organisation tas. Ovanför förskolecheferna i hierarkin finns skolchefen med biträdande 

skolchef som i sin tur lyder under familjenämnden.  

En gång i månaden har personalen systematiskt arbetsmiljömöte där arbetsmiljöfrågor och 

budget i första hand behandlas, men även övriga organisatoriska frågor. Mötet leds av 

förskolechefen. Karin har, förutom sitt förskolläraransvar, ett fackligt ansvar som gör att hon 

får medverka på ett så kallat LOSAM-möte, ett lokalt samverkansavtal som slutits mellan 

facket och arbetsgivaren i syfte att ge arbetaren mer påverkansmöjlighet och insyn i 

organisationen.  

Barnskötarna har varje vecka en timmes planeringstid och förskolläraren har tre timmar 

planeringstid. Förskollärare har även en halv timmes reflektionstid en gång i veckan 

tillsammans med en annan förskollärare. Den gemensamma planeringen sker två dagar per år 

när förskolan stänger ner, i övrigt har arbetslaget ingen gemensam planeringstid.  

 

Fristående förskola, personalkooperativ, Felicia 

Felicia arbetar på en fristående förskola som styrs som ett personalkooperativ. Hon har jobbat 

på arbetsplatsen i nio månader och har arbetat som förskollärare i cirka tio år. Felicia har en 

delad tjänst som förskollärare på 80% och förskolechef på 20%, men hon poängterar att man 

alltid är förskolechef då ansvaret och handledningen är fortlöpande i verksamheten. Förskolan 

styrs av en styrelse med fyra medlemmar, Felicia i egenskap av förskolechef, ytterligare en 

förskollärare och två barnskötare. Styrelsen har utsett en ordförande, en sekreterare och kassör 

samt en person som har ansvar för att marknadsföra förskolan. Förskolechefen har 

personalansvar medan styrelsen har ansvar för ekonomin och lokalen. På styrelsemötena, tio 

gånger i månaden, diskuteras organisatoriska frågor medan på arbetsgruppens pedagogmöte 

en gång i månaden är fokus på den pedagogiska verksamheten. Felicia berättar att det ofta 

bollas andra ämnen på styrelsemötena också, såsom personalfrågor då Felicia är mån om att 

personalen är med i hennes tankar och beslut, även hon har yttersta ansvar över 

personalfrågorna. Varje pedagog har även förtroendetid där tiden fördelas mellan 
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personalmöte, föräldramöte, fixarkvällar, möten med föräldrar, planering av verksamheten, 

förberedelse för utvecklingssamtal eller andra möten samt styrelsemöte.  

Förutom den gemensamma tiden i olika forum har pedagogerna enskild planeringstid. 

Förskolechefen Felicia har en kontorsdag i veckan när hon arbetar med förskolechefsfrågor 

men även planerar tillsammans med förskolläraren där de går igenom den kommande veckan 

och hur den ska organiseras. En dag i veckan har en förskollärare och en barnskötare 

reflektion tillsammans alternativt de två förskollärarna tillsammans. Felicia berättar också att 

en av pedagogerna går in och förbereder olika aktiviteter varje dag och att det ofta finns 

möjlighet till enskild reflektion och planering där också, en och en halv timme varje dag.  

 

Fristående förskola, föräldrakooperativ, Fia 

Fia arbetar på en fristående förskola som styrs som ett föräldrakooperativ. Hon har arbetat 

som förskollärare i ett år och på arbetsplatsen i fyra år. Organisationen styrs som ett 

föräldrakooperativ där det finns sex anställda pedagoger fördelat på två avdelningar samt en 

kock som även fungerar som vikarie. Det finns även en återkommande vikarie som arbetar en 

gång i veckan tillsammans med två föräldrar när personalen har personalmöte. Föräldrarna 

arbetar ideellt i organisationen och utgör en styrelse som tillsammans med förskolechefen 

leder verksamheten. I styrelsen sitter representanter från olika arbetsgrupper samt en 

ordförande och en sekreterare/biträdande ordförande. Det finns en lokalgrupp, en 

personalgrupp, en ekonomigrupp, en föräldragrupp, PR/hemsida grupp och en 

antagningsgrupp. Föräldrarna ansvarar för de organisatoriska bitarna och pedagogerna för de 

pedagogiska och förskolechefen fungerar som en länk mellan de båda grupperna.  

Förskollärarna har tre timmar enskild planeringstid i veckan och barnskötarna har 

motsvarande en timme. Gemensam planeringstid ges på planeringsmötet en gång i veckan, två 

timmar, samt en gång i månaden har de förlängt möte på tre timmar, totalt 5 timmar.  

Planeringsmötena följer ett visst protokoll där man utvärderar föregående vecka, planerar 

kommande vecka samt tar del av information från styrelsen, diskuterar barn, verksamhet, 

organisation och liknande frågor. På de förlängda mötena brukar pedagogerna ordna med 

verksamhetens miljöer, göra planeringar på de olika avdelningarna, ha föräldramöte, 

fortbildning och föreläsningar och liknande.  
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Kommunikation och mötesstruktur 

 

I följande stycke jämförs de olika förskollärarnas svar om hur kommunikationen går till och 

kvaliteten av den i deras organisation. Möjlighet att kommunicera effektivt i den rådande 

möteskulturen är avgörande både för förskollärarens arbete och möjligheten till insyn i 

organisationen samt möjligheten att påverka organisationen. Kommunikationen påverkar även 

arbetet med barngruppen i form av vilken typ av kommunikation som sker i vilka forum; på 

möten eller på förskole gården.  

 

Kommunikation 

Kommunikationen sker på samtliga förskolor via möten. Fias föräldrakooperativ använder 

sällan mejl, vilket både Felicias personalkooperativ och Karolines kommunala förskola gör i 

hög utsträckning för att ge ut information och på så sätt prioritera tid till diskussion av 

relevanta ämnen på möten. Även Karins kommunala förskola använder sig till viss del av mejl 

men det gemensamma mötet präglas ändå av information från förskolechefen. Förskollärarna 

specificerar inte vilken typ av information som behandlas i mejlen, utan beskriver snarare hur 

kommunikationssystemen i verksamheten som fungerar. Felicia berättar hur 

kommunikationen som sker muntligt i verksamheten fungerar och på frågan om hur de 

kommunicerar i arbetsgruppen svarar hon:  

 

På pedagogmöten och framför allt ute i verksamheten, det är så snabba puckar, 

den information som vi får från föräldrar den får alla reda på både muntligen och 

skriftligen i vårt dagrapportsystem. Så den går jättesnabbt, det mesta. Så alla vet 

allt om alla barn. Funkar jättebra. Alla informationssystem funkar jättebra. 

(Felicia 2017-10-16) 

Även Fia berättar om en positiv kommunikationskultur: 

Vi har planeringsmöte en gång i veckan, vilket gör att pratet i övriga 

verksamheten, när vi är med barnen, minskar eftersom man sparar det till mötet 

istället. Så den här bilden av förskolepersonal som står och snackar på gården 

medan barnen leker finns inte på vår förskola, utan vi är närvarande med barnen i 
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verksamheten. Jag tror det är tack vare gott om gemensam tid, kontinuerligt. (Fia 

2017-10-18)  

Till skillnad från Felicia och Fia vittnar Karin om försenad och utebliven information samt 

beslut som tagits utan arbetslagets medverkan. Karin upplever även att den gemensamma 

planeringstiden, en gång per termin, är för knapp. Hon beskriver att arbetslaget nyligen var i 

ett krisläge och behövde planeringstid tillsammans, vilket de då fick möjlighet till.  

Men det är inte inplanerat, specialfall. Och det är väl det som känns lite… just att 

det inte är inplanerat och så.  

Elin: Att man måste kräva det när det blir kris? 

Ja, precis. (Karin 2017-10-17) 

 

Mötesstruktur  

Karin på den kommunala förskolan beskriver vidare att det är framför allt via möten som 

information ges, men att kommunikationen även sker muntligt på andra sätt. Hon menar att 

missförstånd lätt uppstår i en större organisation ”Ibland är det ju så att man säger det till 

någon i gruppen så ska den föra det vidare, och det fallerar ju lite. Det är lätt att det blir lite 

missförstånd eller lite...” (Karin 2017-10-17)  

På de olika mötena som till exempel ledningsgrupper och samverkansmöten som 

förskolechefen medverkar på förs det protokoll som arbetslaget har möjlighet att ta del av på 

olika sätt, berättar Karin. Även Karoline som arbetar på en kommunal förskola berättar om en 

utbredd möteskultur med olika kommunikationsled i hierarkin där ledningen och chefen är 

överst, följt av Karoline själv som arbetsplatsledare, därefter arbetslagsledaren, förskolläraren 

och barnskötaren. 

Ibland kan man hoppa över ett eller två led men det är okej, det måste finnas en 

viss flexibilitet när organisationen är så stor. Jag kan även gå direkt till en enskild 

individ om det skulle behövas. (Karoline 2017-10-15)  

Karoline berättar, precis som Karin, att det finns en risk att information faller mellan stolarna 

när det är många led i kommunikationen, samtidigt som hon menar på att man måste lita på 

att chefen har satt en person på en viss position av en anledning och att personen klarar av 

ansvaret. Karoline menar också att det är många olika möten med olika fokus i deras 
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verksamhet, vilket hon upplever som positivt och tydligt organiserat för att effektivisera 

mötena. Visst kan man alltid önska mer tid till planering och kommunikation, men då måste 

man ha i åtanke också att det tar tid från barngruppen, menar Karoline. Till skillnad från 

Karolines syn på planeringstid menar Felicia på personalkooperativet att ”Det är sånt som 

prioriteras, annars blir det bara omsorg av det” (Felicia 2017-10-16).  

I varje förskollärares arbetssituation upptar organisatoriska frågor en stor del av 

kommunikationen och mötena. Framför allt Felicia som tillsammans med övriga pedagoger 

själva har ansvar för alla organisatoriska frågor, men även för Fia och Karoline som 

kontinuerligt har möten som innehåller organisationsfrågor samt möten med fokus på 

pedagogiska frågor. Karin har nästan uteslutande möten med fokus på organisatoriska möten 

och säger själv ”Men jag kan också känna att rent organisatoriska frågor tar för stor plats. De 

pedagogiska inte fullt så…” (Karin 2017-10-17). 

 

Kontroll av varandras arbete 

I båda fristående, platta organisationerna berättar förskollärarna att alla medverkande i 

organisationen är beroende av varandra och att det märks tydligt om någon inte gör sitt jobb. 

Fia beskriver att föräldrarna i verksamheten ofta fungerar som ett bollplank och nätverk för 

pedagogerna, där de ofta får feedback på projekt, miljön eller andra delar av verksamheten. 

”Så det är en positiv typ av kontroll i så fall” (Fia 2017-10-18). 

Även Felicia beskriver att alla pedagoger i kooperativet är beroende av varandra, att de 

samarbetar otrolig intimt och ser hela tiden vad de andra pedagogerna gör. I det intima 

samarbetet hjälps de åt och fyller i varandras brister och Felicia beskriver att det är viktigt när 

man rekryterar att pedagogerna kompletterar varandra.  

I Karolines kommunala verksamheten arbetar de med olika reflektions- och 

utvärderingsverktyg vilket ger en kontroll i arbetet, både för de själva och för ledningen. Hon 

upplever det som positivt att kunna utvärdera sig själva och utveckla verksamheten samt sin 

egen pedagogroll. I hierarkin på förskolan är det arbetsplatsledarens ansvar att se till att alla 

arbetslagsledare gör sitt jobb och det är i sin tur deras ansvar att se till att deras arbetslag gör 

sitt jobb. ”Alla har ansvar att kolla varandra utifrån olika ansvarsområden” (Karoline 2017-

10-15).  
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Förskollärarens roll i organisationen 

 

Nedan diskuteras frågan om förskollärarens möjlighet att påverka de beslut som tas i 

organisationen samt insyn i de organisatoriska beslut som tas. Organisationens beslut är 

avgörande för hur det pedagogiska arbetet fungerar och i många fall går de två ämnena ihop. 

Förskollärarnas svar angående beslut jämförs med varandra samt om de upplever att deras 

arbete syns i verksamheten.  

 

Beslutsfattande och möjlighet att påverka 

I de båda kommunala verksamheterna diskuteras frågan om påverkan mycket under intervjun. 

Olika beslut tas i olika led av organisationen och beroende på vad beslutet handlar om har 

pedagogerna mycket eller liten påverkan. Karoline berättar att ”när det gäller beslut om 

verksamheten har pedagogerna stor påverkan. När det gäller beslut om organisationen är det 

framför allt i ledningen de fattas” (Karoline 2017-10-15).  

Både Karin och Karoline menar att förskolans riktning, det vill säga hur förskolan ska arbeta, 

vad de ska arbeta med samt deras fortbildning beslutas på högre nivå. Karoline berättar att det 

går att påverka, även om det kan vara svårt. Karin berättar om olika fortbildningar i deras 

verksamhet som de inte har möjlighet att påverka och digitala system som kommunen bestämt 

att de ska arbeta med, där arbetslaget inte varit med i beslutsfattandet. Vad det gäller vissa 

pedagogiska frågor har det funnits motsättningar i arbetsgruppen och Karin berättar att 

beslutet om arbetssättet har tagits efter att de olika förslagen hörsammats. ”Förskolechefen har 

lyssnat på oss båda, hon har lyssnat på våra olika förslag och tagit beslut därefter” (Karin 

2017-10-17).  

Karin berättar också om sitt fackliga engagemang och hur det ger mer insyn i organisationen 

som helhet och mer påverkansmöjlighet. Vi diskuterar hur påverkansmöjligheten hade sett ut 

utan en frivillig, facklig representant och Karin säger att hon inte vet hur arbetet hade sett ut 

då:  

Nu blir väl arbetsgivaren lite tvingad, det är väl det som är skillnaden. För annars 

kan arbetsgivaren göra lite hur som helst men det är ju det vi känner ibland att de 

gör ändå lite grann. Men vi har rätt, om man har representanter så har man mer 

rätt att få varar delaktig i beslut och så, och att det ska ske i samverkan. (Karin 
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2017-10-17)  

 

Vilja att påverka  

Karoline lyfter också fram personliga kvaliteter och engagemang som en faktor för påverkan 

av organisationen och menar att det beror på individens kvalitet, utbildning, intresse om man 

kan påverka i olika frågor. Om man har stor kunskap inom ämnet finns det större möjlighet att 

påverka.  

Bilden av att personligheten och kompetens är en betydande faktor håller även Felicia med 

om. När frågan om vad man som förskollärare har möjlighet att påverka i verksamheten 

svarar hon kort och gott allt, för att sedan reservera sig och förklara att alla har möjlighet att 

säga till om allt men att förskolechefen har det slutgiltiga beslutet i en del frågor. Felicia 

beskriver att det finns stor genomskinlighet i organisationen och att alla har full insyn i allt. 

Felicia tar även upp att möjligheten att påverka beror på om man vill vara med och påverka. 

Hon diskuterar att i en liten organisation blir man väldigt beroende av de kompetenser, 

influenser och viljor som rekryteras. ”Det blir synligt vad alla gör i en liten verksamhet, man 

kan inte försvinna i en liten organisation” (Felicia 2017-10-16) 

Fia beskriver även att hon upplever sig sedd i sin organisation och att arbetet hon gör ofta blir 

uppmärksammat av kollegor och framför allt av föräldrar. Karin beskriver att hennes arbete 

blir synligt genom deras digitala kalender där hon kan lägga in olika möten och aktiviteter så 

att alla, även förskolechefen, ser det. ”Det är ju rätt så bra, då blir det rätt så synligt vad man 

gör. Just att det syns vad man gör, vad som ingår i uppdraget. Det är rätt så bra.” (Karin 2017-

10-17)  

Karoline beskriver att hon får mycket feedback i sitt arbete och hon upplever att hennes arbete 

syns i verksamheten.  

 

Och detta beror på den psykiska närvaro som ledningen har. Alltså vår 

pedagogiska utvecklingsledare som är med på reflektioner, följer vårt 

reflektionsverktyg och vår specialpedagog som arbetar 50 procent i barngrupp. 

(Karoline 2017-10-15) 
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Möjligheter och begränsningar i organisationsformen 

 

I följande avsnitt har förskollärarna fått svara på hur de själva ser på organisationen och vilka 

möjligheter och brister de upplever. De har även fått reflektera över hur organisationsformen 

påverkar arbetet med barnen.  

 

De kommunala förskolornas möjligheter och begränsningar 

Karoline beskriver att organisationen i den kommunala verksamheten är positiv.  

 

Organisationen påverkar barnen på ett positivt plan enligt mig. Då det finns en 

tydlighet och struktur tas kompetenser tillvara på, vilket i sin tur synliggörs i den 

pedagogiska verksamheten. (Karoline 2017-10-15)  

Karin beskriver en liknande positiv bild när vi pratar om de olika möjligheterna med 

organisationen och beskriver att det är skönt att ha en organisation och en förskolechef bakom 

sig när det kommer till kniviga situationer som orosanmälningar. Karin kan även se olika 

brister som organisationen bidrar till, såsom bristen på planeringstid som påverkar barnen då 

arbetslaget inte är överens om hur de ska jobba och får leta lösningar i den pågående 

verksamheten. Till skillnad från Karoline som ser de olika ansvarsområdena i verksamheten, 

planeringstiden och mötestiden som en baksida av organisationen då de tar tid från att vara 

med barnen. Karin beskriver samtidigt också en oro över tiden som tas ifrån barnen, men i 

form av sjukdom:  

Just i vår grupp, där har det känts lite, när folk blir sjuka och så. Det blir en oro att 

man får ta dagen som den kommer, och det känns ju inte bra. Svårt att hålla en 

pedagogisk linje när man måste anpassa. Att räcka till under hela dagen, mycket 

barn på morgonen och på kvällen. (Karin 2017-10-17) 

 

De fristående förskolornas möjligheter och begränsningar 

Båda de fristående verksamheterna framhåller när vi pratar om hur organisationen påverkar 

barnen att barnen har det väldigt bra i deras verksamhet. Fia beskriver att ett helhetsperspektiv 

runt barnen är en stor fördel som organisationen ger:  
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Det blir en helhet kring barnen med föräldrar och pedagoger och att alla är måna 

om barnens bästa. Barnen får stor möjlighet att utvecklas och jag får en ärlig 

chans att göra ett bra jobb och alla ser vad jag gör så jag blir motiverad att 

verkligen försöka göra ett så bra jobb jag kan i alla situationer. Eftersom vi 

pedagoger styr så mycket så kan vi hela tiden skräddarsy verksamheten efter de 

barn vi har, vilka kompetenser vi behöver i arbetslaget, vilka miljöer vi måste ha 

och så vidare. Det är en stor fördel tycker jag, att det går fort att ändra och hela 

tiden anpassa. (Fia 2017-10-18)  

Felicia beskriver liknande fördelar som unikt för de fristående förskolorna i fråga om 

pedagogernas kompetens och barnens välmående:  

Fördelarna är att alla pedagoger lägger otroligt mycket energi, kraft och tar ansvar 

för verksamheten. Så barnen har ju det otroligt bra. Men är också otroligt 

beroende av den kompetens som pedagogerna sitter på. (Felicia 2017-10-16)  

 

Bristerna med organisationsformen i de fristående förskolorna anses vara en svårighet att 

växla mellan roller. I personalkooperativet, där pedagogerna lägger mycket tid, energi och 

kraft i verksamheten vilket är en fördel, så finns det en risk att pedagogerna tar saker 

personligt när det uppkommer missnöje på olika sätt. Felicia tar även upp att pedagogerna kan 

påverka verksamheten på ett personligt plan då en del pedagoger tar med sig normer och 

traditioner hemifrån. Bristerna på föräldrakooperativet beskriver Fia är att byta mellan roll 

som pedagog och som anställd.  

Ibland är föräldern en förälder och i det mötet har ”jag makten” så att säga, det är 

jag som har kompetensen vad gäller det pedagogiska. I nästa stund ska jag ha 

lönesamtal med samma förälder och i det fallet ha de makten. (Fia 2017-10-18) 

Fia funderar även på eventuella brister med organisationsformen för de barn som är del av 

verksamheten och menar att en nackdel kan vara att arbetet med förskolan tar tid från 

familjen. Hon diskuterar även att det kan vara en fördel för barnen att se en helhet kring 

förskolan också, beroende på hur familjen arrangerar det.  

Samtidigt så tror jag inte barnen tar skada av det direkt, att vara tillsammans med 

sina föräldrar och hänga upp hyllor under helgen så kan de komma på måndagen 
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och peka och berättat hur de hjälpt till. Barnet får ju också en större helhet kring 

förskolan och tror jag förstår att förskolan också är beroende av engagemang, att 

det är viktigt att inte förstöra bilen på gården som kompisens förälder byggt osv. I 

slutändan tror jag det är bra. (Fia 2017-10-18)  

Felicia reflekterar över en brist i kompetens jämfört med de kommunala förskolorna. Om 

något händer eller någon är missnöjd så har de kommunala förskolorna högre utbildning desto 

högre upp i hierarkin man kommer, medan i deras personalkooperativ finns ingen hierarki 

utan ansvaret landar hos till exempel en barnskötare som sitter i styrelsen med lägre 

kompetens än förskolechefen.  
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Diskussion och slutsatser  

I följande avsnitt sammanförs resultatet av intervjuerna med litteratur och tidigare forskning 

som analyseras utifrån ett ramfaktorteorietiskt perspektiv. Detta görs utifrån syftet och 

frågeställningarna för studien. Studiens ämnar undersöka och jämföra hur förskollärares 

arbetsförutsättningar ser ut i en platt eller hierarkisk organisationsstruktur utifrån 

frågeställningarna:  

Vilka kopplingar finns mellan de organisatoriska, strukturella faktorerna och förskollärarens 

möjlighet att utföra ett kvalitativt arbete?  

Vilka faktorer påverkar förskollärarnas möjlighet att influera organisatoriska beslut?  

Hur ser förskollärarens relation till organisationen ut?  

 

Ur ett ramfaktorteorietiskt perspektiv 

Genom att definiera olika ramfaktorer som påverkar förskollärarnas arbete undersöks hur 

relationen mellan organisationen och förskolläraren ser ut. Linné beskriver ramfaktorer som 

begränsningar införda av staten vilket innefattar resurser, material, personella och 

organisatoriska faktorer som påverkar förskolan som helhet. Ramarna utgör ett begränsat 

område där pedagogiska processer kan ske (Linne 1999). Utifrån den tidigare forskningen 

som gjorts samt de teman som utmärkte sig under intervjuerna kan jag definiera olika 

ramfaktorer som påverkar relationen mellan förskollärarna och organisationen. 

De ramfaktorer som definierats, men som även delvis går in i varandra, är strukturella 

faktorer, faktorerna beslutsfattande och påverkan samt faktorerna tillhörighet och tillit. Jag har 

valt att fokusera på dessa organisatoriska och delvis personella faktor och på så sätt bortsett 

från ekonomiska, materiella, kulturella och övriga ramfaktorer. I diskussionen kommer jag 

analysera de olika ramfaktorerna, jämföra hur faktorerna yttrar sig i de olika organisationerna 

och dra slutsatser utifrån den tidigare forskning som finns på området.  

 

Strukturella faktorer 

Nedan analyseras de strukturella faktorer som påverkar relationen mellan förskolläraren och 

organisationen såsom organisationens uppbyggnad samt hur kommunikationen och 
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mötesstrukturen fungerar. Utifrån en jämförelse mellan de olika organisationsformerna samt 

den tidigare forskningen på området dras slutsatser om hur faktorerna påverkar relationen 

samt förskollärarens arbete.  

 

Organisationsstruktur 

Det finns stora skillnader i de olika förskolornas organisation. Det finns ingen statlig styrning 

för hur en förskola bör organiseras vilket gör att det är mycket som kan skilja dem åt. Enligt 

de definitioner som Jacobsen och Thorsvik (2014) samt Ahrne och Papakostas (2002) ger av 

en organisation; att en organisation samverkar runt gemensamma uppgifter och mål samt 

existerar av sig själv oberoende av personerna i den, kan vi utgå från att alla förskolor i 

studien stämmer in på definitionen. Det två kommunala förskolorna är hierarkiska 

organisationer medan de fristående, kooperativa förskolorna är platta organisationer. De båda 

kommunala förskolorna ingår båda i ett större område av förskolor, vilket medför både att det 

administrativa arbetet, ledningen, kommer längre ifrån förskolan samtidigt som detta innebär 

att de har tillgång till olika resurser och ett större nätverk som de fristående förskolorna 

saknar. De platta organisationerna har inte ett större nätverk utav kompetenser utan är mer 

beroende av de kompetenser som finns i personalgruppen. Det administrativa arbetet ligger 

närmare pedagogerna, vilket ger större möjlighet att påverka organisationen som helhet och i 

synnerhet de organisatoriska besluten.  

Olsson (1988) beskriver organisationsstrukturen i form av olika domäner. Det administrativa 

arbetet definieras i studien som det arbete som en förskolechef traditionellt utför som att lägga 

budget, upprätthålla kontakt med kommun, politiker samt arbeta med utvecklingsarbete, 

verksamhetsplaner och liknande. I likhet med Olssons (1988) definition är detta en domän där 

personerna arbetar med att upprätthålla och fullfölja politiska beslut. På de kommunala 

förskolorna sköts det administrativa arbetet av en ledning som inte är närvarande i den dagliga 

verksamheten, medan i de fristående sköts av föräldrar, förskolechefer och i viss mån 

pedagoger som har stor insyn i och till stor del deltar i verksamheten. Olsson (1988) menar att 

fokus skiljer sig åt i de olika domänerna. I den administrativa domänen är det främst fokus på 

att de politiska besluten upprätthålls medan i den professionella domänen strävar personalen 

efter hög kvalitet i verksamheten och fokus ligger på brukarna, vilka i förskolans värld består 

av barnen med familjer. Detta resulterar i en generell skillnad på fokus i de platta och 

hierarkiska organisationerna, där de kommunala, hierarkiska förskolorna har större fokus i 
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den administrativa domänen medan de fristående, platta organisationerna har större fokus på 

den professionella domänen.  

 

Kommunikation  

De skilda kommunikationsvägarna behandlar olika typer av information, vilket generellt 

upplevs som tydligt och strukturerat både av Fia, Felicia och Karoline. Karin å andra sidan 

berättar om formella protokoll som delges pedagogerna samt information som inte kommit 

fram; vilket ger andra förutsättningar för arbetet i verksamheten. Fia, Felicias och Karolines 

information sker antingen via mail eller i kombination med möten där eventuella 

motsättningar eller frågor om informationen kan diskuteras. I Karins verksamhet är det just 

uteblivandet av möten med gemensam tid att diskutera den pedagogiska verksamheten som 

brister i organisationen.  

Jacobsen och Thorsvik (2014) beskriver att en hierarkisk organisation ställer högre krav på 

koordinering och kommunikation, vilket även förskollärarna berätta om i intervjuerna. Både 

Karin och Karoline beskriver att information lätt kommer bort i deras kommunala förskolor. 

Ahrne och Papakostas menar att det i organisationer där det finns en vana av att kommunicera 

med varandra finns en tydlighet i kommunikationen. Personerna vet redan i förväg vilket 

arbete som ska utföras vilket syns i kommunikationen (Ahrne & Papakostas 2002). Bilden 

som Ahrne och Papakostas målar upp stämmer bra överens med den kommunikation som de 

fristående förskolorna samt Karoline på den kommunala förskolan beskriver som 

välfungerande och positiv med en tydlig struktur i olika möten och kommunikationskanaler.  

Kommunikationen har en avgörande del i kvaliteten av de beslut som organisationen fattar. 

För att kunna fatta ett bra beslut krävs ett rikt underlag av information som kommunicerats på 

ett eller annat sätt till de som ska fatta beslutet (Jacobsen & Thorsvik 2014). Det är alltså av 

vikt att kommunikationen går åt båda hållen, både att förskollärarna får information från 

beslutsfattarna samt att beslutsfattarna får information från förskollärarna för att kunna göra 

ett välgrundat beslut. De fristående förskolorna har en platt organisation där 

kommunikationsleden inte är så långa som i kommunala förskolorna, vilket underlättar 

kommunikationen. 
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Möten för information och planering  

Det finns en stor skillnad i hur många möten som pedagogerna medverkar på och vad dessa 

innehåller. Fia på föräldrakooperativet medverkar endast på ett möte i veckan som behandlar 

alla typer av frågor, både pedagogiska och organisatoriska, till skillnad från Karoline som har 

många olika möten med olika syften. Kommunikationen mellan beslutsfattarna och de 

personer som är aktiva i verksamheten är viktiga för att fatta välgrundade beslut. För detta 

krävs det forum där alla olika parter kan mötas. I Karins kommunala verksamhet är dessa 

möjligheter få och kommunikationen upplevs som delvis ensidig, till skillnad från Felicias 

verksamhet där beslutsfattarna är även de som är verksamma i den pedagogiska 

verksamheten. I de övriga förskolorna finns många möten mellan beslutfattare och 

verksamma pedagoger, och mötesstrukturen upplevs som välfungerande.   

Det finns också stora skillnader i den enskilda och gemensamma planeringstiden, alltifrån 

Karin som har tillgång till nästintill ingen planeringstid tillsammans med sina kollegor till 

Felicia och Fia som har två timmar i veckan tillsammans med sina kollegor. Juul och Jensen 

framhåller kollegial reflektion som en viktig faktor för att höja kompetensen på arbetsplatsen 

och öka självkänslan i yrket. Den gemensamma planeringstiden har även en social funktion 

som gör att pedagogerna trivs på arbetsplatsen (Juul och Jensen 2003). Det kollegiala mötet 

och reflektionen är viktig på många sätt, både för kommunikation, beslutsfattande, 

kompetens, självkänsla och trivsel.  

Sammanfattande finns det en stark koppling mellan de strukturella faktorerna och 

förskollärarens möjlighet att utföra ett kvalitativt arbete samt för organisationen att fatta 

välgrundade beslut. Det krävs god tvåvägskommunikation i organisationen, vilket är lättare 

när organisationens struktur är plattare, mindre och har färre led. För att kunna kommunicera 

mellan förskollärarna och organisationen krävs möten där kommunikationen görs möjlig åt 

båda hållen, men även tillfälle att mötas kollegor emellan för att få tid att diskutera, finna en 

riktning och gemensamma beslut att förmedla till beslutfattarna. Detta möjliggörs i 

förhållandevis enkelt i de fristående förskolorna, något svårare i Karolines kommunala 

förskola med större hierarki och svårast i Karins kommunala förskola där varken kollegial 

planeringstid eller kommunikation med beslutfattare är välfungerande.  
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Faktorerna beslutsfattande och påverkan  

De strukturella faktorerna influerar på nästa faktor -  hur beslut fattas och till vilken grad 

förskolläraren har insyn och möjlighet att påverka besluten. Härnäst fördjupas faktorerna 

beslutfattande och möjlighet att påverka, vilka är avgörande i relationen mellan förskolläraren 

och organisationen.  

 

Möjlighet att påverka  

De olika kommunikationsvägarna och möjligheterna till möten leder till varierade möjligheter 

att påverka besluten som tas om den pedagogiska och organisatoriska verksamheten. I de 

kommunala förskolorna, som har en hierarkisk organisation, är det svårare att påverka då 

besluten tas i olika led i organisationen. De fristående kooperativa organisationerna är platta 

organisationer och det finns möjlighet att påverka de flesta beslut. I de organisationerna ligger 

makten inte långt ifrån förskollärarna själva.  

I det tidigare avsnittet diskuterades vikten av information för att kunna göra välgrundade 

beslut. Från kommunikation med både ledning och kollegor föds en samstämmighet, en 

känsla av att man arbetar mot samma mål. De fristående förskolorna diskuterar i intervjuerna 

att de har möjlighet att skräddarsy sin kompetens utefter den barngrupp de har, men även att 

pedagogernas kompetens kan ses som en begränsning då de är helt beroende av den.  De har 

möjlighet att fortbilda sig för de behov som finns i barngruppen men även utifrån de 

kompetensbrister som finns i arbetsgruppen. Förskolläraren har god chans att påverka den 

egna och den kollegiala kompetensutvecklingen och motiveras att genomföra nya arbetssätt 

då de själva varit med och diskuterat fram dem.  

Förskollärarna i de kommunala förskolorna ingår i ett större nätverk av kompetenser som de 

kan luta sig mot. Karin berättar om fortbildning som arrangerats för alla förskolor i området 

och som inte är skräddarsydd för den egna förskolans aktuella situation. Hon berättar även om 

andra beslut som ledningen fattat utan att förskollärarna har haft möjlighet att påverka, men 

som de ska verkställa.  

Fokuserade beslut  

Olsson menar att i den professionella domänen, där förskollärarna befinner sig, ligger fokus 

både på att få en hög kvalitet i verksamheten och på brukarna, i det här fallet barnen med 

familj (Olsson 1988). Jacobsen och Thorsvik (2014) skriver om att kvaliteten på ett beslut är 
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beroende av kommunikation och underlaget. Ett beslut taget av förskollärarna själva i den 

professionella domänen är därför välgrundat i verksamheten med fokus på kvaliteten och på 

så sätt ett bra beslut. På de fristående förskolorna har förskollärarna större möjlighet att 

påverka kompetensutvecklingen, vilket utförs med fokus på vad barngruppen eller 

arbetsgruppen är i behov av just nu, vilket medför att besluten är av hög kvalitet. På de 

kommunala förskolorna sker beslutfattandet utanför pedagoggruppen. Karoline menar att 

pedagoger kan önska och tipsa om utbildningar som finns tillgängliga och skulle vara 

aktuella, men diskussionen mellan pedagogerna och ledningen förs inte till vardags. Eftersom 

besluten om fortbildning i de kommunala förskolorna tas långt ifrån verksamheten och med 

ett fokus på att uppnå politiska mål, samt att det finns liten möjlighet att kommunicera vad 

barngruppen och arbetslaget i verksamheten behöver just nu, blir beslutet av sämre kvalitet än 

i de fristående förskolorna.  

 

Organisatoriska beslut  

Utöver de beslut som fattas angående fortbildning så tas det även många organisatoriska 

beslut i en verksamhet. Svedberg beskriver att det finns olika typer av beslut. Rationella 

beslut är ofta välgrundade i olika påverkansfaktorer och beslutet är ofta noga övervägt mot 

olika konsekvenser. Till skillnad från det intuitiva beslutet som innebär att personen tar ett 

välinformerat beslut i stunden baserat på sin magkänsla (Svedberg 2012). Jacobsen och 

Thorsvik (2014) diskuterar begreppen centralisering och decentralisering där en centraliserad 

organisation definieras av att besluten tas högt upp i hierarkin medan det i en decentraliserad 

organisation mest tas beslut på lägstanivå.  

Organisatoriska beslut fattas generellt genom fysiska möten i de olika organisationerna. Hur 

mycket förskollärarna får vara med och påverka besluten som gäller organisationen skiljer sig 

mycket åt. De kommunala organisationerna med en hierarkisk ordning är i större grad mer 

centraliserade. Många organisatoriska beslut tas högre upp i hierarkin. De fristående 

förskolorna har olika grad av decentralisering. Personalkooperativet är i princip helt 

decentraliserat och alla beslut tas av antingen förskolechefen eller pedagoggruppen. 

Föräldrakooperativet är också decentraliserat till viss del, då organisatoriska frågor sköts av 

föräldrarna men med en ständig konversation med förskolechefen och pedagoggruppen.  
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Centralisera eller decentralisera beslut?  

Sammanfattningsvis har de fristående förskolorna med sina mindre, platta organisationer 

större möjlighet att påverka beslut i verksamheten. De kommunala, hierarkiska 

organisationerna har fler förskolor i sitt nätverk och fler viljor att ta hänsyn till vilket försvårar 

möjligheten att påverka. De kommunala förskolorna har å andra sidan en fördel i större 

nätverk av kompetenser och stöd.  

De organisatoriska besluten och de pedagogiska besluten påverkar varandra mycket och i 

många fall överlappar de varandra, såsom vid kompetensutveckling och planeringstid. Det är 

viktigt att de organisatoriska besluten är rationella beslut med verksamhetens bästa för 

ögonen. De intuitiva besluten fattas av varje förskollärare i den dagliga verksamheten, men 

även de är beroende av den information och de rationella organisatoriska besluten. I likhet 

med resonemanget som fördes i avsnittet om beslut om kompetensutveckling kan samma 

slutsats dras när det gäller organisatoriska beslut. Beslut tagna av de personer som är 

verksamma i den professionella domänen, förskollärarna, har fokus på verksamheten och vad 

den behöver. Eftersom de själva deltar i verksamheten har de ett bra underlag till beslut både 

för den pedagogiska verksamheten med barnen med de organisatoriska faktorerna som 

påverkar verksamheten.  

Det finns givetvis för och nackdelar med att centralisera eller decentralisera besluten. De 

kommunala förskolorna har ett större nätverk av kompetenta individer som tar beslut, även 

om de inte har samma tillgång till verksamheten som förskollärarna själva har. Att fatta 

organisatoriska beslut tar även tid från barnen, vilket Karoline framhåller i intervjun. En 

avvägning måste ske mellan tid i barngrupp, pedagogiska planeringstid och tid för 

organisation. Kanske uppnås detta bäst i föräldrakooperativet där pedagogerna har stor 

möjlighet att påverka de organisatoriska besluten, utan att det tar tid från barngruppen.  

 

Faktorerna tillhörighet och tillit 

I följande avsnitt fördjupas diskussionen om relationen mellan förskolläraren och 

organisationen. Viktiga faktorer för att relationen ska fungera bra är strukturen, 

kommunikationen och möjligheten att påverka beslut. Hur dessa delar sker sätter en stämpel 

på hur relationen uppfattas, vilken tillit som finns i relationen och vilken tillhörighet 

förskolläraren känner till organisationen.  
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Tillhörighet 

Ahrne och Papakostas (2002) framhåller att relationen mellan en individ och en organisation 

kännetecknas av tillhörighet. Författarna beskriver fenomenet som en rättighet att bli insläppt 

i organisationen och känna sig välkommen. Gränsen mellan att tillhöra eller inte tillhöra är 

ofta skarp och tydlig. Tillhörigheten i organisationen medför även vissa förväntningar från 

organisationen på att personen utför sina arbetsuppgiften.  

Karin berättar om information som undanhållits i hennes kommunala verksamhet, vilket 

påverkar tilliten hon känner för organisationen och det sätter även en tydlig gräns för att 

tillhöra eller inte tillhöra. I Karolines verksamhet finns många olika verktyg för att utvärdera 

verksamheten och det egna arbetet på olika sätt. Materialet får även ledningen ta del av och på 

så sätt finns en hög grad av kontroll av arbetsuppgifter. Fia tar upp kontroll ur en positiv 

synvinkel och både hon och Felicia i de kooperativa förskolorna beskriver att i en mindre 

verksamhet syns det tydligt vad alla gör och inte gör; på så sätt kontrolleras arbetsuppgifterna.  

Willim (2002) beskriver att platta organisationer försöker smälta samman arbetslivet med 

privatlivet för att få arbetaren att trivas. Detta görs även till viss del i de kooperativa 

verksamheterna där pedagogerna förväntas lägga mycket tid och energi i arbetet och har stor 

makt att påverka. En stor del av beslutsmakten är delegerad till pedagogerna i de platta 

organisationerna i likhet med Willims (2002) organisation. Detta kan även innebära att 

pedagogerna blir ”gift med jobbet” och, precis som Felicia tar upp i intervjun, kan privatlivets 

normer och traditioner influera mer på verksamheten än det skulle gjort i en kommunal 

verksamhet.  

 

Tillit 

Tillit i relationen beskrivs av Jacobsen och Thorsvik (2014) som att den ena personen litar på 

att den andra ska handla på ett visst sätt och känner inget behov av att kontrollera resultatet 

eller samla ytterligare information. Författarna beskriver att det behövs en stark 

gemensamhetskultur i organisationen och att de anställda har tillägnat sig dygder som 

lojalitet, pålitlighet och ärlighet för att tillit ska uppstå.  

Karin känner ett behov av att kontrollera ledning genom att, med stöd av facket, kräva insyn i 

verksamheten och möjlighet att påverka den, vilket hon upplever att de ändå inte gör trots 
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kraven. Hon litar inte på att organisationen delger all information och måste kräva sin rätt för 

information och möjlighet till påverkan. Det finns en låg grad av tillit mellan förskolläraren 

och organisationen i den kommunala verksamheten. I Karolines kommunala verksamhet anses 

kontrollen av arbetsuppgifter snarare vara ett hjälpmedel för att utveckla verksamheten och på 

så sätt upplevs den som positiv. Organisationen tar ansvar för relationen och tilliten genom att 

strukturera upp möten och mötesplatser för större insyn i den organisatoriska verksamheten, 

vilket ger bra förutsättningar för tillit mellan organisationen och förskolläraren.  

I Felicias fristående förskola kommunicerar pedagogerna och tar beslut kontinuerligt och 

snabbt i verksamheten. Eftersom pedagogerna själva styr verksamheten förekommer inte 

något underhållande av information. Alla har chans att påverka allt. Felicia framhåller att 

pedagogerna lägger ner mycket energi i verksamheten och mycket pekar på att de har tillägnat 

sig dygderna för tillit.  

På Fias fristående förskola agerar föräldrarna arbetsgivare och har därför också ett ansvar att 

kontrollera verksamheten. Föräldrarna i verksamheten ger positiv feedback till pedagogerna, 

både i egenskap av arbetsgivare och som föräldrar eftersom verksamheten ligger även dem 

varmt om hjärtat. Kommunikationsvägarna fungerar bra åt båda håller i organisationen och all 

information kommer fram och kan behandlas. Det finns en bra grund för tillit mellan 

förskolläraren och organisationen.  

 

Avslutande reflektioner 

Det finns både strukturella och personella ramfaktorer som påverkar relationen mellan 

förskolläraren och organisationen. Ramfaktorerna är även beroende av och starkt 

sammankopplade med varandra, såsom vilka mötesformer som finns tillgängliga påverkar 

graden av insyn i organisationen, vilket i sin tur påverkar kvaliteten av besluten och i 

slutändan tilliten förskolläraren känner för organisationen.  

Kommunikation och samarbete 

En grundläggande del av relationen är kommunikation. Om kommunikationen är god åt båda 

hållen, ges bättre förutsättningar för kvalitativa beslut, förskollärarna har större möjlighet att 

påverka besluten men även att känna tillit till att organisationen tar rätt beslut. De 

förskollärare i studien som har ett nära samarbete med beslutsfattarna, alternativt själva tar 

besluten, upplevdes som mest nöjda med organisationens struktur och sina 
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arbetsförutsättningar. Kommunikationen är välfungerande i de plattare fristående 

organisationerna vilket gör att pedagogerna har större möjlighet att påverka besluten och det 

finns en högre grad av genomskinlighet för bakomliggande faktorer till beslut. Utan 

välfungerande kommunikation uppstår ett mönster av att behöva kräva information genom 

fackligt organiserade möten, tilliten blir låg och därmed även kvaliteten på verksamheten.  

 

Fokus och kompetens 

Ett ifrågasättande av vems intresse som är i fokus i besluten uppstod även under studien. 

Studien visade att förskollärare, som har förstahandskunskap om verksamheten, fattar beslut 

med fokus på barnen och kvaliteten i verksamheten, medan den administrativa domänens 

fokus är att fullfölja de politiska besluten. I samma andetag måste även frågan om 

kompetenser diskuteras, där de kommunala verksamheternas organisation har fördel att ha 

specialpedagoger, ateljeristor, pedagogistor; ett bredare nät av kompetenser vilket gör att 

förskollärarna kan fokusera på just vad de är utbildade att fokusera på – barnen. Samtidigt har 

de organisatoriska och pedagogiska delarna så stor påverkan på varandra att det kan vara helt 

avgörande att förskolläraren har insyn i de organisatoriska delarna för att kunna göra ett 

välgrundat intuitivt beslut med barnens bästa i fokus.  

Platt eller hierarkisk organisation? 

Utifrån resultatet av studien framhävs många för och nackdelar med de olika 

organisationsformerna. De platta organisationerna har färre personer; och därmed även färre 

kompetenser och viljor att ta hänsyn till i beslutfattande. Med färre personer blir det även 

lättare att kommunicera med alla och få alla att känna tillhörighet. De snabba och lätta 

kommunikationsvägarna ökar även tilliten i organisationen som helhet. De hierarkiska 

organisationerna har fördel av att ha både specialkompetenser samt en ledning som har högre 

kompetens än i de kooperativa förskolorna. De kommunala förskollärarna har ett stort stöd att 

falla tillbaka på. De har även fler viljor att ta hänsyn till och fler personer att kommunicera 

med, vilket medför att organisationen kan uppfattas som trög, svårförändrad och att det är 

svårt för förskolläraren att göra sin röst hörd. Utifrån de olika kompetenserna kan det även 

diskuteras vilken beslutsmakt som borde ligga i förskollärarnas makt och inte. I de platta 

organisationerna kan förskollärarnas möjlighet att påverka vara ett resultat av att viss typ av 

kompetens fattas i organisationen. Frågan om förskollärarna har större makt än kompetens blir 

ett dilemma, samtidigt som beslutsmakt också innebär att många känner att deras arbete får 
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betydelse, frihet att styra arbetet själv och, som studien visat, att fokus i besluten ligger på 

verksamheten.   

Förskolan ur ett organisatoriskt perspektiv 

Studien grundar sig på organisationslitteratur som applicerats på förskolans specifika 

organisation för att studera förskollärarnas arbetsförutsättningar. Två olika typer av 

organisationer, platta och hierarkiska, ställs mot varandra och jämförs i studien. Förskolan går 

att organisera på olika sätt, liksom till exempel föreningar, företag, kommunala verksamheter. 

Organisationerna har olika strukturer; platta, hierarkiska eller nätverksorganisationer och så 

vidare. De förskoleorganisationer som undersöks i studien är bara två strukturer av flera 

möjliga.  

 

I studien undersöks förskollärarnas synvinkel på organisationen. Det är förskollärarna med 

övriga pedagoger som jobbar i den dagliga verksamheten och fungerar som länk mellan 

barnen och övriga organisationen, som har en helhetssyn på verksamheten. I alla 

organisationer är det av yttersta vikt att kommunikationen och beslutsfattandet sker på ett 

korrekt sätt, men i förskolan blir det i synnerhet viktigt att kommunikationen med de som 

arbetar i den dagliga verksamheten fungerar bra, att deras röster blir hörda och att de får 

utföra sitt jobb som länk mellan barn och organisation.  

Förskolorna som skildras i studien är inte ute efter att producera något effektivt i bemärkelsen 

att driva in mer ekonomiska resurser, utan snarare effektivisera för att förbättra arbetsklimatet 

för både vuxna och barn. Studien är därför inte tillämpningsbar till företag och organisationer 

med detta syfte.  

 

Vidare forskning 

Studien har lyft ett ämne som tidigare inte studerats i förskolan, där de personella och 

relationella faktorerna har fått stå i fokus till skillnad från siffror och statistik. Detta har lett 

till att många frågor fortfarande står obesvarade och skulle vara intressanta att studera vidare.  

Det skulle vara intressant att genomföra studien ur ett större perspektiv med fler förskollärare 

för att få ett mer generaliserbart resultat. En vidareutveckling av studien där resultatet sätts i 

ett utvecklingsperspektiv med ambition att hitta en organisationsform där förskollärare har 
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möjlighet att påverka utan att övergå sin kompetens. Alternativt att förskollärarna får ansvar 

för organisatoriska frågorna i kombination med både utbildning och tid till det.  

Studien skulle också vara intressant att sätta i ett likvärdighetsperspektiv. Vetenskapsrådet 

gjorde år 2015 studien En likvärdig förskola för alla barn där de diskuterar olika aspekter av 

likvärdigheten men väljer bortse från det organisatoriska klimatet i studien. I resultatet av 

studien blir det uppenbart att de organisatoriska förutsättningarna i allra högsta grad påverkar 

likvärdigheten då arbetsförutsättningarna för förskollärarna skiljer sig mycket åt, vilket i sin 

tur påverkar barnens förutsättningar i förskolan.  

De ekonomiska aspekterna som har bortsetts från i studien skulle vara intressanta att ställa 

mot de personella faktorerna och motivationsfaktorer. Frågor som diskuterats men inte tagits 

upp i studien har berört kund-begreppet, där familjerna är kunder i dagens förskola och där 

det är viktigt att göra kunden nöjd. I detta avseende är de fristående förskolorna mer beroende 

av sitt goda rykte, att rekrytera familjen till sin verksamhet och göra reklam för sig. Det finns 

alltså en ekonomisk fråga i hur och varför förskolorna organiseras som de gör vilken även bör 

lyftas i detta sammanhang.   
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Bilaga 1 : Intervjufrågor 

Ett stort underlag med frågor som främst är till för mig, delvis indelat i teman som jag vill 

lyfta/fördjupa mig i under intervjun. Alla frågor kommer inte ställas utan jag kommer försöka prata 

mer allmänt om de teman som nämns.  

 

Förutsättningar:  

Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

Vilken typ av utbildning har du gått?  

Hur länge har du arbetat på den här arbetsplatsen?  

Berätta om er organisation, hur ser den ut och hur fungerar den?  

Berätta om er planeringstid – vilken tid har ni gemensam och enskilt och hur organiseras den?  

 

Beslut: 

Hur ser beslutstagandet ut i er verksamhet, vilken typ av beslut tas av vem?  

Hur verkställer organisationen sina beslut?  

Vilka delar av verksamheter kan du som förskollärare påverka?  

Vilka delar av verksamheten kan du som förskollärare inte påverka?  

Vilken grad av genomskinlighet finns mellan organisationen och arbetslaget, information om 

bakomliggande faktorer till beslut tex?  

Hur sker förändring i organisationen? Villigt eller motvilligt?  

Förmåga att påverka förbi den egna organisationen?  

 

Kommunikation: 

Hur tar du som förskollärare del av information från organisationen? 

Hur delger du som förskollärare information till verksamheten?  

Positiva erfarenheter av hur kommunikationen fungerar?  



 
 

Negativa erfarenheter av hur kommunikationen fungerar?  

 

Ekonomi: 

Hur bestäms organisationens barnantal?  

 

Arbetsfördelning:  

Vem i organisationen har ansvar för vad?  

Till vilken grad känner du att du få styra ditt eget arbete?  

Hur ser det gemensamma arbetet ut i arbetslaget på förskolan?  

Hur kommer ni fram till vilken riktning som förskolan ska arbeta emot?  

Har du ansvar för något i organisationen? Arbetsfördelning mellan dig och dina kollegor? 

Hur ser ledarskapet ut, hur upplever du ledarskapet? 

Vilka möjligheter och brister ser du i organisationen? 

Finns det någon form av kontroll från organisationen på förskollärarna, att de gör sitt jobb? 

Vice versa?  

Hur påverkar organisationen ditt arbete med barnen?  

  



 
 

Bilaga 2: Samtyckesblankett 

 

Degeberga 2017-09-27  

Information om deltagande i en studie om förskollärarens relation till organisationen.   

Jag är student på det erfarenhetsbaserade förskollärarprogrammet vid Södertörns högskola. Denna 

sista termin på utbildningen skriver jag ett examensarbete som omfattar en mindre undersökning som 

är relevant för förskolans praktik och mitt kommande yrke som förskollärare. Studien kommer 

behandla olika typer av förskoleorganisationer och jämföra förskollärarens relation till den unika 

organisationen.  

För att samla in material till studien skulle jag gärna vilja besöka er så snart som möjligt, och senast 

den 10/11. Jag skulle då vilja intervjua en förskollärare i er verksamhet. Intervjung beräknas ta ca 1 

timme och kommer spelas in för att kunna transkriberas och analyseras.  

Genomförandet av uppsatsen är reglerat av etiska riktlinjer som rör tystnadsplikt och anonymisering. 

Detta betyder att barnets, familjens, personalens och verksamhetens identitet inte får avslöjas. Det 

insamlade materialet avidentifieras och inga register med personuppgifter kommer att upprättas. 

Materialet kommer inte att användas i något annat sammanhang utan bara i det egna analysarbetet. 

Den färdiga uppsatsen kommer sedan att publiceras digitalt genom publikationsdatabasen DiVA. 

Med detta brev vill jag be om ert medgivande för deltagande i studien. All medverkan i studien är 

frivilligt och kan avbrytas när som helst, även efter att materialinsamlingen har påbörjats. Om ni 

samtycker till studien fyller ni i bifogat formulär.  

Kontakta gärna mig eller min handledare för ytterligare information!  

Vänliga hälsningar,  

Elin Hjelm 

 


