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Abstract

In this thesis a national program for local development work within the 
child care sector is described and analyzed. This program was in opera
tion from 1984 to 1996, which is the period of investigation. The general 
aim of the study is to describe and explain how and why this program was 
carried out. This is done by locating the development program within a 
theoretical framework where national governance, change, reforms, and 
the relation between the national and local levels are points of departure. 
To structure the presentation, a perception of policy processes as a series 
of stages is used. The national program is perceived as a case, and several 
methods were used to collect infor-mation. Public documents along with 
interviews with state actors form the main research material. Evaluators 
were also asked questions con-ceming their opinions of their own 
evaluations of the program. National governance of the public child care 
sector has changed from steering by ear-marked funds to steering by 
national goals, laws open to local interpretations, and lump sums to 
municipalities. In the thesis it is argued that these changes were supported 
by the development pro-gram. In that respect the program helped 
legitimize the state and state actors at a time when the welfare state, 
national governing, and reform strategies were criticized. An analysis of 
six evaluations of the pro-gram reinforce this conclusion. The evaluations 
changed to be more adapted to decentralized governance. From mainly 
being an administra-tive tool for national civil servants, evaluation reports 
were later pub-lished as policy-documents directed to local actors. Other 
results of the analysis points to the problems connected with national 
governing by indirect, informative governing instruments, like national 
goals, the development program and evaluations, compared to direct 
devices like ear-marked funds. Municipalities acted more on ear-marked 
funding than on national goals and laws open to local interpretations. 
Since the overall change of governance of the child care system has meant 
an abandonment of the principle of equivalence, the development program 
has, contrary to some of its activities, also supported that process to a 
certain extent.
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Förord - och Tack!

Det som jag under flera år har lagt ner tid, tankemöda och handgripligt 
arbete på, är i en bemärkelse nu slutfört. Texten är tryckt. Jag har under 
den tid jag ägnat åt avhandlingsarbetet tyckt att det har varit spännande 
och roligt. De problemområden som jag har behandlat känns fortfaran
de intressanta och många nya frågor har väckts. I den bemärkelsen är 
arbetet inte slutfört. Det finns så mycket mer att ta reda på och fundera 
över.

Att mitt avhandlingsarbete har varit så glädjefyllt beror till stor del på 
att jag har haft förmånen att vistas i en miljö som jag trivs i. Alla ni vid 
Pedagogiska institutionen ger på olika sätt ert bidrag till det jag upp
skattar. Tack. I Norra fikarummet, där allt från flamsiga gapskratt och 
ordvitsar, till seriösa vetenskapliga diskussioner hör till vardagen, har 
jag delat många stunder med studiekamrater och kollegor. Pauserna 
med dessa personer har givit mig kraft. Tack ska ni ha. Det underlättar 
också att ha tid för att skriva. Det har jag fått genom en doktorandtjänst 
finansierad av samhällsvetenskapliga fakulteten under drygt två och ett 
halvt år vilket jag är tacksam för. Sedan februari har jag haft ett deltids- 
förordnande vid Centrum för utvärderingsforskning vid Umeå universi
tet. Inom ramen för det har jag kunnat lägga sista handen vid manu
skriptet vilket jag också är tacksam för.

Forskningsarbetet består till en del av att samla information. En vik
tig del av min information har jag fått via intervjuer. De som intervjua
des delade frikostigt med sig av sina synpunkter och tid. Tack för det.

Under Professor Daniel Kallös idérika ledning har seminariegruppen 
bestående av Astrid Ahi, Ewa Andersson, Irène Dahl, Gun-Marie Från- 
berg, Tomas Grysell, Berit Halling, Kerstin Holmlund, Ewa Ivarsson- 
Jansson, Ingeborg Moqvist och Ame Ross, gett mig stöd, inspiration 
och många kloka synpunkter på allehanda utkast och kapitel. Tack till er 
alla.

Tack också till Professor Sigbrit Franke för uppmuntran och intresse 
för mitt arbete. Under min månadslånga vistelse 1994 vid School of 
Education, University of Colorado, Boulder, bidrog Professor Ernest 
House generöst med sin tid i tidiga diskussioner om mitt avhandlings- 
område. Thank you. Carolyn Haug, doktorand vid samma institution, 
tog hand om mig och såg genom våra samtal till att jag kunde fördjupa 
min förståelse angående amerikanska förhållanden. Thank you.

Att bli erbjuden synpunkter av två engagerade och kunniga docenter 
är sådant som värmer. Ingrid Nilssons och Lisbeth Lundahls insatser i 
form av noggrant läsande och kommenterande av ett preliminärt manus 
har betytt mycket för mig och för ett förbättrat slutresultat. De har dess
utom bistått mig med korrekturläsning. Tack så hemskt mycket. Mer



hjälp med korrektur och rättning har jag fått av Jan Engberg, Ann-Marie 
Smeds och Katarina Weinehall. Tack för det. Studiekamraterna Kristian 
Hansson och Ingvar Rönnbäck har läst och kommenterat vissa delar av 
avhandlingsmanuset just när jag behövde synpunkter. Tack ska ni ha. 
Hjälp med att få ordning på den engelska sammanfattningen har jag fått 
av Professor David Hamilton. Hans språkgranskningsinsatser har varit 
ytterst värdefulla. Tack så mycket. Anneli Åhlén är den som har givit 
mig råd när det gäller redigerandets mysterier och hjälpt mig med att 
göra figurer. Tack Anneli. Sättningen av manuset i tryckbart format har 
skett med hjälp av instruktioner från den tålmodige Lars Bergmark, 
Umeå universitets tryckeri. Tackar.

En person har oförtröttligt läst, diskuterat, givit synpunkter, ältat, 
spånat, kommenterat och ingivit mod när det har behövts. Det är min 
handledare Fil. dr. Ragnhild Nitzler. Ett stort Tack Ragnhild, och tack 
för alla andra inspirerande samtal som inte direkt har berört avhand
lingsarbetet men som har varit viktiga för mig.

Umeå i början av april 1998 

Christina Segerholm
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Kapitel 1. Inledning och syfte

I den här avhandlingen beskrivs och analyseras en statlig satsning på 
lokalt utvecklingsarbete inom barnomsorgen.1 Det görs genom att lyfta 
fram satsningen som en insats på statlig nivå. Under hela efterkrigs
tiden har samhället tagit större och större ansvar för barnomsorgen 
genom att göra den till en offentlig och nationell angelägenhet. För att 
få till stånd och påverka den typen av verksamheter krävs ett statligt 
engagemang. Under åren har statsmakterna således försökt att styra 
barnomsorgens omfång och inriktning på olika sätt.

Barnomsorgen har, liksom skolväsendet och andra offentliga verk
samheter, genomlevt perioder av både decentraliserad och centraliserad 
styrning. Kraven på vad den offentliga barnomsorgen ska uträtta har 
också förändrats över tid. Olika familjers och förvärvsarbetande kvin
nors skiftande bamtillsynsbehov har lyfts fram efterhand, liksom barns 
egna behov äv pedagogisk verksamhet och förberedelse inför grund
skolan. För att någorlunda rättvist försöka tillgodose de många krav 
som olika intressenter har ställt behövs en medierande instans som 
också har makt och medel att sätta in olika styrande åtgärder i ett 
nationellt perspektiv. Staten är en sådan instans och har olika styrmedel 
till sitt förfogande.

Den stora ambitionen med barnomsorgen under hela efterkrigstiden 
har varit fler barnomsorgsplatser. Ständigt har nya utbyggnadsmål 
ställts upp, samtidigt som även innehåll och form varit föremål för 
intresse. För att få till stånd en utbyggnad i kommunerna och för att 
upprätthålla en någorlunda likvärdig standard, har mer aktivitet stegvis 
krävts av de politiskt ansvariga på den statliga nivån. Öronmärkta stats
bidrag, lagar som reglerade allt fler bamomsorgsformer samt pedago
giska policydokument är de statliga medel med vilka man har försök att 
styra barnomsorgen i önskad riktning.

I slutet på 1970-talet och i början på 1980-talet gjorde sig emellertid 
kritiska röster alltmer hörda. Kritiken riktades bland annat mot att cen
trala stelbenta regler och föreskrifter hindrade lokal flexibilitet och 
anpassning för att uppfylla intentionerna med barnomsorgen. Liknande 
kritik framfördes mot flera offentliga verksamheter, inte minst mot 
grundskolan. Demokratifrågan utreddes och mer inflytande för "bru
karna" av de offentliga välfärdstjänstema rekommenderades. På sko
lans område betonades det lokala ansvaret för det inre pedagogiska 
arbetet genom en ny läroplan.

1 Den statliga satsningen på lokalt utvecklingsarbete inom barnomsorgen benämns i 
avhandlingen också "satsningen", "den statliga satsningen", "satsningen på lokala 
utvecklingsprojekt", "barnomsorgssatsningen", "förändringssatsningen" m.fl. lik
nande begrepp. Jag har på så sätt försökt att förkorta och variera begreppet.
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Kapitel 1

Inom barnomsorgen fortfor bristen på platser att vara ett huvud
problem samtidigt som bamomsorgspersonalen uttryckte sitt missnöje 
med att det saknades klara och tydliga mål för verksamheten. Dessutom 
riktades kritik mot den kommunala nivån för att man genom administra
tiva rutiner kontrollerade bamomsorgsinstitutionema i alltför stor ut
sträckning. Detta var en kritik som framfördes av fler grupper än 
bamomsorgspersonalen och som även den riktades mot andra delar av 
den offentliga sektom. I flera offentliga verksamheter talades det oftare 
om större lokalt inflytande både gentemot den statliga nivån och även 
inom kommunerna.

I barngrupperna var det många som vid den tiden genomförde för
ändringar utifrån idéer om vad de ansåg att en god barnomsorg skulle 
bidra med i barnens uppväxt. I en del kommuner laborerade man med 
förändrad distriksindelning, sammanslagning av bamomsorgsenheter, 
utvidgade syskongrupper och annat. De skäl till förändringarna som 
uppgavs hänvisade ofta till ekonomin. I det skeendet initierades den 
statliga satsningen på lokalt utvecklingsarbete inom barnomsorgen.

Så varför sattes egentligen den statliga satsningen på lokalt utveck
lingsarbete inom barnomsorgen igång? Ansåg man inte att bamom
sorgspersonalen utvecklade sitt arbete tillräckligt mycket och i rätt rikt
ning? Eller var man på statlig nivå missnöjd med kommunernas organi
sation av barnomsorgen? Var satsningen på lokalt utvecklingsarbete ett 
uttryck för något annat och i så fall vad? Jag fick anledning att fundera 
närmare över det lokala utvecklingsarbetet i samband med att jag som 
forskarstuderande engagerades i ett utvärderingsuppdrag för Social
styrelsens räkning mellan åren 1991 och 1994.1 utvärderingen studera
des ett antal lokala utvecklingsprojekt i praktiken. Det var med andra 
ord verksamheten och de som genomförde projekten som fokuserades. 
Till detta återkommer jag.2

I denna avhandling vidgas sammanhanget och uppmärksamheten 
riktas mot den centrala politiska och administrativa nivån. Avsikten är 
att utröna varför och hur den statliga satsningen på lokalt utvecklings
arbete genomfördes. Vilken betydelse hade förändringssatsningen som 
fenomen i ett statligt stymingssammanhang? I detta inryms även en 
beskrivning av själva satsningen och mottagandet av den på lokal nivå. 
En viktig del av arbetet utgörs av en analys av ett antal utvärderingar 
som har genomförts av satsningen på lokalt utvecklingsarbete.

2 Resultat från den utvärderingen används senare i avhandlingen och själva utvärde- 
ringen behandlas i kapitel sju.
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Inledning och syfte

Syfte och frågeställningar

Mot bakgrund av det som sagts ovan är avhandlingens övergripande 
syfte att beskriva, förstå och förklara hur och varför den statliga sats
ningen på lokalt utvecklingsarbete inom barnomsorgen genomfördes. 
Det görs genom att sätta in bamomsorgssatsningen i ett teoretiskt sam
manhang där statlig styrning, förändring och relationen mellan den 
statliga och lokala nivån bildar utgångspunkter.

De övergripande frågor som avhandlingen söker besvara är:

- Varför genomfördes en statlig satsning på lokalt utvecklingsarbete 
inom barnomsorgen? Vilka problem var det som satsningen skulle 
bidra till att lösa? För att förstå vilka problem som hänger samman med 
olika former av statlig styrning i ett modernt välfärdssamhälle beskrivs 
detta utifrån några teoretiska utgångspunkter. Insatt i ett historiskt sam
manhang blir det begripligt varför styrningen ser ut som den gör idag 
och hur lokalt utvecklingsarbete hör ihop med de mer generella problem 
och de stymingsproblem som man försöker åtgärda på olika sätt.

Svaret på de övergripande frågorna söks också genom att besvara 
följande frågor:

- Hur har den statliga styrningen av barnomsorgen förändrats över tid? 
Genom att behandla förändringen av den statliga styrningen av barnom
sorgen specifikt, och relatera den statliga satsningen till den, kan för
ståelse och förklaringar erhållas till hur och varför själva satsningen 
kom att gestaltas som den gjorde.

- Hur genomfördes bamomsorgssatsningen på den statliga nivån? Vilka 
intentioner fanns med satsningen och hur kom dessa till uttryck i 
inriktning, form och medelstilldelning? Hur förändrades dessa aspekter 
över tid? De statliga intentionerna med satsningen, och hur de kom till 
uttryck i de olika former och inriktningar som satsningen gavs av de 
statliga aktörerna, ger svar på hur bamomsorgssatsningen genomfördes 
på den statliga nivån.

- Hur mottogs och hur genomfördes den statliga satsningen på lokal 
nivå? Vilka förändringar kan konstateras över tid? Kommunala stra
tegier, mottagandet av den statliga satsningen samt genomförandet och 
resultaten av de lokala utvecklingsprojekt som bamomsorgssatsningen 
bestod av, besvarar frågan hur förändringssatsningen genomfördes på 
den lokala nivån.

3



Kapitel 1

- Vilken/vilka funktioner fyllde de utvärderingar som genomfördes av 
den statliga satsningen pä lokalt utvecklingsarbete? Ett antal uppdrag 
utfördes för att utvärdera förändringssatsningen. I stymingssamman- 
hang och policyprocesser är utvärderingar legio. Vad de utvärderings
uppdrag som genomfördes inom ramen för denna satsning hade för 
uppgift och funktion ägnas särskild uppmärksamhet i avhandlingen. 
Syftet med det är att ta reda på om, och i så fall på vilket sätt, utvärde
ringsuppdragen kan ha påverkat genomförandet av bamomsorgssats- 
ningen. Ett annat syfte är att undersöka om utvärderingarna har fyllt 
andra funktioner som inte direkt kan kopplas till satsningen men ändå 
är av intresse för policy- och stymingsfrågor.

Bakgrund till den statliga satsningen

Lokalt utvecklingsarbete diskuterades redan efter bamstugeutredning- 
ens försöksverksamheter.31 de närmast efterföljande utredningar och 
policydokument som behandlade barnomsorg underströks betydelsen 
av satsningar på lokala initiativ och 1982 föreslog Socialstyrelsen att 
statliga medel skulle avsättas för ett särskilt program för lokalt utveck
lingsarbete.4 Inom skolan hade ett liknande förfarande redan startat.5 
Ungefär samtidigt (vintern 1983) som Socialstyrelsen framlade försla
get om ett anslag till lokala utvecklingsprojekt inom barnomsorgen, 
fattade riksdagen ett beslut om att pengar skulle avsättas till lokala 
utvecklingsprojekt inom lågstadiet, den så kallade lågstadiesatsningen.6 
Denna hade i sin tur föregåtts av andra satsningar på lokal nivå, beslu
tade av riksdag och regering.7

3 Bamstugeutredningen tillsattes på våren 1968. Angående diskussionen om lokalt ut- 
vecklingsarbete se Thorsell, Siv (1979). Försök i förskolan. Lund: Liber Läromedel, 
s. 232-234.

4 En detaljerad historisk beskrivning finns i Roos, Gunilla (1994). Kommunerna och 
det pedagogiska utvecklingsarbetet inom barnomsorgen. Omfattning, inriktning och 
villkor. (Ak. avh.) Acta Universitatis Upsaliensis. Uppsala Studies in Education 57. 
Stockholm: Almqvist & Wiksell International, s. 22-25.

5 Riksdagen fattade ett beslut med anledning av den budgetproposition som regeringen 
lade i december 1982. Beslutet innebar att 30 milj. kronor årligen fanns att tillgå för 
lokala utvecklingsprojekt inom grundskolans lågstadium. Regeringens proposition 
1982/83:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1983/84, bilaga 10, s. 274- 
275; SOU 1985:22. För skola-skola. Betänkande av För skola-skola-kommittén. 
Stockholm: Liber Allmänna Förlaget, s. 29.

6 Ibid. samt Rönnerman, Karin (1993). Lärarinnor utvecklar sin praktik. En studie av 
åtta utvecklingsarbeten på lågstadiet. (Ak. avh.) Umeå: Umeå universitet, Pedago
giska institutionen, s. 1.

7 Regeringens proposition 1980/81:97 om skolforskning och personalutveckling, s. 
1. Från budgetåret 1978/79 anslog riksdagen årligen medel till fem länsskolnämnder 
för lokalt utvecklingsarbete. Ibid., s. 15. Både de offentliga texterna och lärares upp
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Inledning och syfte

I mitten av 1980-talet föreslogs lokala utvecklingsarbeten som en 
mer generell förändringsform i samband med diskussioner om en för
djupning av demokratin.8 Det brukarinflytande samt de decentralise- 
ringssträvanden och förändringar i de kommunala-statliga relationerna 
som uttrycktes i dessa utredningar och betänkanden, var synliga också i 
dokument gällande barnomsorgen och skolan.9 Ansvaret för och ut
formningen av verksamheterna var tänkt att i första hand vila på kom
munerna. Det statliga ansvaret skulle främst inriktas mot målfrågor. 
Den läroplan för grundskolan som kom 1980 betonade kommunernas 
och de lokala skolornas ansvar för planering och arbetssätt.10 Det
samma gällde de förslag till pedagogiska program som utarbetades för 
förskola och fritidshem.11 Man kan se dessa förslag till pedagogiska 
program och den läroplan för grundskolan som beslutades, som 
kulmen på den debatt om verksamheternas inre arbete som fördes under 
1970-talet.12

Satsning på lokala utvecklingsarbeten inom barnomsorgen startades 
1984 under administration av Socialdepartementet. Kommunerna förut
sattes ta ett större ansvar för kvaliteten i barnomsorgen. Genom att 
kommunerna kunde söka medel till lokala projekt som avsåg att ut
veckla det pedagogiska innehållet och arbetssättet förväntades diskus
sioner om kvaliteten komma igång i kommunerna.13 Ett annat motiv var

fattningar om dessa utvecklingsarbeten analyseras i Carlgren, Ingrid (1986). Lokalt 
utvecklingsarbete. (Ak. avh.) Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis.

8 I flera av 1983 års demokratiberednings betänkanden tas lokala utvecklingsarbeten 
eller lokala försöksverksamheter upp. Se SOU 1984:83. Folkstyret i kommunerna 
Medverkan-Delaktighet-Ansvar. Stockholm: Liber Allmänna Förlaget, s. 21-55 där 
förslag till lokala utvecklingsarbeten ges; SOU 1984:84. Lokalt folkstyre genom 
brukarmedverkan. Stockholm: Liber Allmänna Förlaget, som i sin helhet är en pre
sentation av olika lokala försök; SOU 1985:28. Aktivt folkstyre i kommuner och 
landsting. Stockholm: Liber Allmänna Förlaget, s. 102; SOU 1985:30. Skola för del
aktighet. Stockholm: Liber Allmänna Förlaget, s. 78-80.

9 Socialstyrelsen (1982). Utvecklingsplan för barnomsorgen. Socialstyrelsens rapport 
till regeringen den 14 maj 1982. Stockholm: Socialstyrelsen, s. 2-3; Socialstyrelsen 
(1983a). Förslag till pedagogiskt program för förskolan. Stockholm: Socialsty
relsen, s. 5-6.

10 Varje skola skulle till exempel upprätta en arbetsplan. Skolöverstyrelsen (1980). 
Läroplan för grundskolan. Allmän del. Stockholm: Liber Utbildningsförlaget, s. 58- 
60.

11 Socialstyrelsen (1983a), s. 5-6 och 11-13 samt Socialstyrelsen (1985). Förslag till 
pedagogiskt program för fritidshem. Stockholm: Liber Allmänna förlaget.

12 Ett uttryck för statens intresse för det inre arbetet i grundskolan är SIA-utredningens 
knappt 1000-sidiga betänkande SOU 1974:53. Skolans arbetsmiljö. Betänkande av
givet av Utredningen om skolans inre arbete-SIA. Stockholm: Allmänna Förlaget.

13 Roos, Gunilla (odat.) Vem fick hur mycket till vad? Uppföljning av det statliga 
utvecklingsbidraget till barnomsorgen 1984-89. Stockholm: Socialstyrelsen, s. 4; 
Roos (1994), s. 27-28.
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att få till stånd ett bättre resursutnyttjande.14 De lokala utvecklings
projekten inriktades bland annat mot skapande aktiviteter, musik, miljö
arbete, förberedande aktiviteter för skolan, språkträning och föräldra
inflytande. Temaarbete, undersökande arbetssätt och olika bamom- 
sorgsformer (eftermiddagsfritids, öppen verksamhet m.m.) prövades 
också inom projekten.15

Merparten av de 30 miljoner kronor som inledningsvis avsattes var 
tänkta att användas till lokala utvecklingsprojekt som var förankrade på 
kommunal nivå.16 Socialdepartementet administrerade satsningen fram 
till 1989 då Socialstyrelsen övertog arbetet. Socialstyrelsen fick för 
övrigt redan 1984 i uppdrag att föreslå angelägna områden för utveck
ling och förändring. I första hand skulle projekt med inriktning mot 
dessa prioriterade områden få del av de statliga medlen.17 En central 
utvärdering av hela satsningen föreslogs också i samband med Social
styrelsens presentation av de prioriterade områdena.18

Mot ett avhandlingsområde

Sedan dess har flera utvärderingar och uppföljningar av satsningen på 
lokala utvecklingsarbeten inom barnomsorgen genomförts. En av dem 
var den redan omtalade utvärderingen som jag själv genomförde en stor 
del av.19 Under utvärderingsarbetet uppmärksammades bland annat hur 
inriktningen i ansökningar och beviljande av medel kom att förändras. 
Som exempel kan nämnas att projekt med miljöinriktning minskade 
under tiden för uppdraget, samt att projekt inriktade mot sexåringar 
ökade i antal och försköts till att gälla flexibel skolstart.20 Samtidigt 
genomfördes på sina håll dramatiska förändringar av barnomsorgens 
organisation i kommunerna. Några av förändringarna var: nya nämnds- 
och förvaltnings sammansättningar, förändringar i ledning som ofta 
ledde till ansvar för större områden för föreståndare samt till nya typer

14 Regeringens proposition 1983/84:9 om statsbidrag till barnomsorg och social hem
hjälp, s. 4 och 10.

15 En detaljerad beskrivning av projektens innehåll, inriktning och form finns i kapitel 
fem.

16 Prop. 1983/84:9, s. 11 samt Roos (1994), s. 28.
17 Socialstyrelsen (1986). Förslag angående lokalt utvecklingsarbete inom barnom- 

sorgsområdet. Redovisning av uppdrag från regeringen, pm 129/86. Stockholm: 
Socialstyrelsen, s. 24.

18 Ibid. s. 2 och 47.
19 En uppräkning av de rapporter som producerades inom uppdraget görs i kapitel sju, 

fotnot 4.
20 Segerholm, Christina (1993). Vad gör man när man utvecklar barnomsorgen? En en

kätstudie. Arbetsrapport Nr 99. Umeå: Umeå universitet, Pedagogiska institutionen, 
s. 11-12.
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av tjänster, nya former av ekonomisk styrning, samt privat tjänste
produktion med kommunalt ansvar.

Genom dessa händelser och genom arbetet med utvärderingen 
intresserade jag mig alltmer för anledningen till att regeringen hade 
beslutat att avsätta medel till utvecklingsarbete inom barnomsorgen i 
mitten av 1980-talet, och till att merparten av medlen skulle användas 
till lokala utvecklingsprojekt.21 Att hantera denna fråga inom utvärde
ringsuppdragets ram var emellertid inte möjligt.

Problemområde och struktur

Statliga satsningar liknande den som behandlas här, kan i en mer all
män bemärkelse betraktas som statlig policy.22 Mitt arbete kan därför 
beskrivas som en policyanalys. Vad policy är råder det delade meningar 
om.23 Jag har tagit fasta på en mer statsvetenskaplig uppfattning som 
lyfter fram policy som offentliga handlingslinjer eller program.24 Med 
sådana avses inte bara formellt fattade beslut utan även kedjor av beslut 
eller handlingslinjer som uppkommer under verkställandet och genom
förandet av handlingsprogram.

Det råder också delade meningar om vad policyanalys och policy- 
process är och bör vara. Utan att tränga på djupet i den diskussionen, 
kan det konstateras att olika uppfattningar har att göra med vad som 
anses vara värt att studera i policyprocessen.25 Olikheterna beror också 
på inställningen till om policyanalyser ska ha ett beskrivande eller 
föreskrivande syfte.26 Skillnaden uttrycks i engelskans "studies of the 
policy process" och "studies in the policy process" eller "studies of 
policy" och "studies for policy".27 Det senare begreppet anger den 
normativa inriktningen att genomföra studier i syfte att kunna tala om 
hur policyprocesser bör genomföras.28 Mitt avhandlingsarbete kan 
beskrivas som inriktat mot "studies of policy" eftersom jag inte haft för 
avsikt att förbättra de statliga aktörernas policyutövande. Att i linje med

21 I avhandlingen kallas sådana projekt "lokala utvecklingsprojekt”, "utvecklingspro- 
jekt" och "projekt”. När någon annan form av projekt behandlas anges det.

22 Ham, Christopher & Hill, Michael (1993). The Policy Process in the Modern Capita
list State. Second ed. New York m. fl.: Harvester Wheatsheaf, s. 12.

23 Hogwood, Brian W. & Gunn, Lewis A. (1984). Policy Analysis for the Real World. 
Oxford: Oxford University Press, s. 13-24.

24 Premfors, Rune (1989). Policyanalys. Lund: Studentlitteratur, s. 10.
25 Hogwood & Gunn (1984), s. 26-29.
26 Hogwood & Gunn (1984), s. 1; Ham & Hill (1993), s. 4-5.
27 Hogwood & Gunn (1984), s. 28-29; Ham & Hill (1993), s. 4.
28 Ham & Hill (1993), s. 5.
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den nonnativa policyanalystraditionen saluföra någon speciell syn på 
policyskapande eller hur ett problem ska lösas är inte heller aktuellt.

För att klargöra var mitt forskningsintresse ligger och hur mitt 
forskningsproblem ter sig finner jag det fruktbart att använda mig av 
distinktioner som har gjorts inom detta område. Begreppet policyanalys 
används för flera olika sorters studier som rör policy, vilket belyses i 
nedanstående figur.29

i --------------

Study of Study of Study of
1
i Evaluation Information Process Policy advocacy .

policy policy policy I for policy advocacy
content process outputs I

i
i
I
I
I
1
i

making

Analyst as
political
actor

Political i 
actor as i 
analyst i

Policy studies Policy analysis
(Knowledge 0 /policy and the policy process) (Knowledge in the policy process)

Figur 1. Olika former av studier av policy och policyprocesser. Källa: Hogwood, 
Brian W. & Gunn, Lewis A. (1984). Policy Analysis for the Real World. 
Oxford: Oxford University Press, s. 29.30

I studier inriktade mot det som kallas "policy content" i figuren, 
undersöks ursprunget, intentionerna och hur en viss policy/handlings- 
linje fungerar.311 "policy process" studier belyses själva policyskapan- 
det i form av de handlingar som aktörerna utför. Analyser av så kallad 
"output" i en policyprocess handlar om vilka beslut eller handlingar 
som kommer ut av policyskapandet. Det kan i pedagogiska verksam
heter handla om lagstiftning, fördelning av resurser eller innehållsliga 
riktlinjer eller rekommendationer. Utvärderingar i policyanalyser inne
bär att utfallet bedöms i relation till den uttalade policyn.32

Fortsätter man att läsa från vänster till höger i figuren kommer man 
till studier inriktade mot information för policyskapande. I denna typ av 
policyanalys samlas information om fördelar och nackdelar med olika 
policyinriktningar in i syfte att vara rådgivande i själva policyskapan
det. "Process advocacy" studier har som mål att förbättra policy-

29 Hogwood & Gunn (1984), 26-29; Ham & Hill (1993), s. 9-10.
30 Ham och Hill använder sig av samma figur när de nästan tio år senare redogör för olika 

sorters policy studier. Ham & Hill (1993), s. 8.
31 Hogwood & Gunn (1984), s. 26-29; Ham & Hill (1993), s. 9-10.
32 Det finns andra sätt att tänka om och genomföra utvärdering än dessa författare 

presenterar. Se avhandlingens kapitel sju.
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processen, inte i första hand innehållet. När en förändring av innehållet 
är målet för studien kallas den med ovanstående terminologi för "policy 
advocacy". Klassifikationen i figuren innebär inte att policyanalyser i 
verkligheten genomförs så att de endast kan klassificeras på ett sätt.33

Ofta kännetecknas en och samma policyanalys av flera av de an
satser som presenteras i figuren. Min studie är en mångdimensionell 
studie inriktad på de undersökningsobjekt som i figuren hänförs till den 
beskrivande policyanalysen, det vill säga studierna till vänster i figuren. 
När det gäller utvärderingsstudier avviker min studie från den typ av 
utvärderingar som avses i figuren. I avhandlingen undersöks inte 
primärt huruvida utfallet av den statliga satsningen på lokalt utveck
lingsarbete stämmer med de uttalade intentionerna, även om ett sådant 
inslag också finns. I stället antas ett metaperspektiv där det är utvär
deringar av den statliga satsningen som beskrivs och analyseras. Detta 
görs i syfte att få kunskap om huruvida utvärderingarna påverkade den 
fortsatta policy- och styrprocessen eller om de fyllde andra funktioner. 
Policyprocesser äger rum och genomförs i vidare politiska och ekono
miska sammanhang. Därför bör även sådana sammanhang ägnas upp
märksamhet i policyanalyser.34 Som jag har nämnt tidigare görs det på 
två sätt i den här avhandlingen: för det första genom att redogöra för de 
generella problemen med statlig styrning av offentliga verksamheter, 
för det andra genom att placera in den statliga satsningen på lokalt 
utvecklingsarbete i ett historiskt sammanhang där statlig styrning av 
barnomsorgen lyfts fram.

Policyprocessen brukar beskrivas genom de analytiskt konstruerade 
stadier som en policyfråga genomgår.35 Slås några av dessa stadier 
ihop är följande stadier relevanta för mitt arbete: bakgrund till beslut 
(innefattar hur en fråga/problem kommer upp på den politiska dagord
ningen, definition av frågan/problemet, analys av alternativ till hur 
frågan ska behandlas/problemet lösas) beslutsfattande, genomförande 
eller implementering, utvärdering och slutligen återföring.36Den studie 
som jag presenterar omfattar samtliga dessa stadier, men betoningen 
ligger på analysen av de utvärderingar som har genomförts och vilken 
funktion de har haft. Jag föreställer mig att en sådan granskning kan 
bidra till ökad kunskap om policyskapande och utvärderingars del i 
stymingsprocesser. Avhandlingens struktur utgår från de redovisade 
stadierna. Jag vill dock betona att jag, liksom de författare som jag 
refererar till, inte menar att stadierna nödvändigtvis följer på varandra i

33 Hogwood & Gunn (1984), s. 26.
34 Ham & Hill (1993), s. 17-18.
35 Ibid., s. 4; Premfors (1989), s. 44 ff.
36 Beträffande vad bakgrund till beslut innefattar har jag gjort en ganska fri tolkning 

utifrån Hogwood & Gunn (1984) och Premfors (1989).
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kronologisk ordning. Ofta pågår de parallellt och kan också inträffa i 
olika ordningsföljd.37 Detta blir uppenbart om den initiala definitionen 
av policy som handlingslinjer tas på allvar. Däremot presenteras 
kapitlen i avhandlingen i en ordning som motsvarar stadierna bakgrund 
till beslut och beslutsfattande, genomförande, samt utvärdering och 
återföring.

Avhandlingens fortsatta disposition

I kapitel två redogörs för den statliga satsningens större sammanhang. 
Utgångspunkterna för analysen lyfts fram. Där beskrivs i mer generella 
drag mina uppfattningar om staten, innebörden i statlig styrning samt 
relationen mellan den statliga och lokala nivån.

Kapitel tre ägnas åt de metoder för informationsinhämtande som har 
använts. Inledningsvis motiveras valet att studera den statliga sats
ningen på lokalt utvecklingsarbete som ett fall. Därefter beskrivs till
vägagångssätt för informationsinsamlandet. Statligt offentligt tryck, 
reanalyser av tidigare genomförda studier samt intervjuer med politiker 
och tjänstemän på statlig nivå utgör undersökningens huvudsakliga 
informationskällor.

I kapitel fyra ges den historiska beskrivningen av statligt agerande i 
förhållande till svensk barnomsorg. Den statliga satsningen placeras in 
den beskrivningen.

Hur satsningen genomfördes och vilka intentioner som uttrycktes på 
den statliga nivån redogör jag för i kapitel fem. Här beskrivs vilka 
statliga prioriteringar som har gjorts vad beträffar inriktning, form och 
resurstilldelning när det gäller utvecklingsprojekten. Här redovisas 
också vilka förändringar i dessa avseenden som har inträffat över tid. I 
kapitlet diskuteras bamomsorgssatsningen i förhållande till hur den 
statliga styrningen har förändrats över tid.

När det gäller den statliga satsningen i relation till statlig policy och 
statlig styrning är mottagandet och genomförandet på lokal nivå också 
av intresse. Detta behandlas i kapitel sex utifrån hur kommunerna age
rade och hur utvecklingsprojekten gestaltades i praktiken. Kapitlet av
slutas med en fördjupad diskussion om satsningen och de förändringar 
som har ägt rum i den statliga och kommunala styrningen och organise
ringen av barnomsorgen.

Kapitel sju innehåller en analys av de utvärderingsuppdrag som 
genomförts av bamomsorgssatsningen. En diskussion förs om utvär
deringarnas funktion som ett led i styrningen av den statliga satsningen. 
Här diskuteras också utvärderingarnas funktion i förhållande till den

37 Se också Kingdon, John W. (1984). Agendas, Alternatives, and Public Policies. USA: 
Harper Collins Publishers, s. 83.
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statliga styrningen av barnomsorgen i stort. Utvärdering som legitime
ring behandlas också.

I kapitel åtta återvänder jag till frågan om varför och hur den statliga 
satsningen på lokalt utvecklingsarbete genomfördes. Där resonerar jag 
om satsningen på lokala utvecklingsarbeten inom barnomsorgen i 
förhållande till den förändrade statliga styrningen av barnomsorgen. 
Utvärderingarna beaktas därvid också. Vilka problem förändringssats- 
ningen skulle bidra till att lösa behandlas i ett perspektiv där samhället 
karaktäriseras av en förändring i relationerna mellan stat, kapital och 
arbete.
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I ett arbete som inriktar sig på en statlig satsning, det vill säga statlig 
policy, är en redogörelse för hur jag uppfattar begrepp som staten och 
statlig styrning på sin plats. Eftersom de övergripande frågeställning
arna berör intentioner och handlande på statlig nivå, beskrivs i grova 
drag också hur jag mer generellt uppfattar reformer, statligt initierade 
förändringsarbeten samt utvärderingar i dessa sammanhang. Beskriv
ningen av de nämnda områdena görs utifrån forskning och teorier som 
sammantaget representerar mina grundantaganden om forskningsom
rådet. Teorier och begrepp har hämtats från flera discipliner och forsk
ningsfält i ett försök skapa en någorlunda sammanhållen referensram, 
vilken används som utgångspunkt för analys, tolkning, förståelse och 
förklaring.

Staten

Staten kan i mycket generella termer sägas garantera samhällets fort
bestånd. För västerlandets nationer innebär det att statens funktion både 
är att förse medborgarna med ett visst mått av välfärd, och att stödja en 
kapitalackumulationsprocess. Staten måste också garantera förutsätt
ningarna för att en sådan process kan fortgå. För att detta ska fungera 
behöver dessutom staten legitimera både produktionssystemet och sin 
egen del i detta.1 Som man kan utläsa av denna beskrivning finns det en 
inneboende spänning mellan stat och kapital som är speciellt märkbar i 
den så kallade välfärdsstaten.2 Genom olika välfärdsinrättningar och 
program får kapitalismen med statens hjälp ett mänskligt ansikte och 
förutsättningarna för ett kapitalistiskt produktionsätt kan därmed bibe
hållas. Men kapitalet, produktionsvinsten, måste också beskattas för att 
medborgarna även fortsättningsvis ska förses med välfärdstjänster, 
vilket gör att vinsten blir mindre i en välfärdsstat.3 Detta är inte bara en

1 Björnberg, Ulla & Bäck-Wiklund, Margareta (1990). Vardagslivets organisering i 
familj och samhälle. Andra uppl. Göteborg: Daidalos, s. 24; Dale, Robert (1989). The 
State and Education Policy. Milton Keynes: Open University Press, s. 28.

2 Detta har varit speciellt tydligt i socialdemokratisk politik som enligt tradition 
stöder sig på fackföreningar men samtidigt försöker hålla sig väl med kapitalet. 
Rothstein, Bo (1996). The Socialdemocratic State. The Swedish Model and the 
Bureaucratic Problem o f Social Reform. Pittsburgh and London: University of 
Pittsburgh Press, s. 7.

3 Ozga, Jenny (1994). Frameworks för Policy Analysis in Education. I: Kallós, Daniel 
& Lindblad Sverker (Eds.), New Policy Contexts for Education: Sweden and United 
Kingdom. Pedagogiska rapporter Nr 42/1994. Umeå: Umeå universitet, Pedagogiska 
institutionen, s. 210-213. Ozga stöder här sitt resonemang på ett längre citat av 
Robert Dale. Citatet återfinns i Dale (1989), s. 30-31.
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spänning mellan kapital och stat, utan även en spänning mellan kapital, 
stat och befolkning i sä motto att den arbetande befolkningen kämpar 
för bättre levnadsvillkor. Välfärden kan därför inte endast ses som ett 
uttryck för kapitalets välvilja. Staten ska på något vis balansera relatio
nen mellan arbete och kapital och kommer på så sätt också att själv ta 
aktiv del i dessa spänningsfyllda relationer.4 Begreppen "arbete" och 
"kapital" är liksom statsbegreppet problematiska eftersom de i sig inne
fattar flera olika kategorier med olika intressen och maktanspråk. Jag 
har trots det valt att använda dem då ambitionen här inte är att gå på 
djupet med dessa begrepp utan endast att påtala att staten är en arena för 
motstridiga intressen.

Staten och den statliga nivån ska alltså inte uppfattas som något 
enhetligt eller som en enkelt sammanhållen enhet. Den statliga nivån 
inbegriper både de formellt beslutsfattande organen (regeringen och 
riksdagen) och de formellt administrativa, kontrollerande exekutiva or
ganen (för barnomsorgens del har det varit Socialdepartementet och 
Socialstyrelsen). Inom dessa instanser finns olika synpunkter på vad 
som är att betrakta som viktiga samhällsfrågor samt hur dessa bör 
lösas. Uppfattningarna om hur spänningen mellan stat, kapital och 
arbete ska hanteras kan också variera. Detta beror på att olika politiska 
grupper och partier har olika mycket inflytande inom olika statliga 
sektorer. Dessutom är det tänkbart att åsiktsdominansen för vilka 
problem som ska prioriteras och vilka lösningar som bör användas är 
olika inom olika statliga områden.5 Den politik som förespråkas inom 
ett departement eller regering behöver nödvändigtvis inte sammanfalla 
med vad som förespråkas inom tillhörande verk.6 Likaså är det ingen 
garanti att olika verk eller departement agerar utifrån en gemensam 
sammanhängande politik.7 Statliga reformer och förändringssträvanden 
kan således hanteras och verkställas på olika sätt, beroende på vilken 
politisk riktning som har övertaget inom en del av den statliga nivån, 
(t.ex. i ett statligt verk) vid tidpunkten för en reform eller förändring.8 
Det sagda innebär att olika stort handlingsutrymme antas finnas i olika 
statsapparater och att det politiska resultatet kan vara motsägelsefullt.9

Som jag ser det kan barnomsorgen i Sverige sägas stå i nära relation 
till både staten och kapitalet, då dess viktigaste uppgift är att ta hand om

4 Björnberg & Bäck-Wiklund (1990), s. 24.
5 Rothstein (1996), s. 31-35.
6 Jfr. Dale (1989), s. 53-57.
7 Rothstein, Bo (1986). Den socialdemokratiska staten. Reformer och förvaltning 

inom svensk arbetsmarknads- och skolpolitik. (Ak. avh.) Lund: Arkiv avhandlings- 
serie. Se spec. s. 37-45.

8 Rothstein (1986).
9 Apple, Michael W. (1989). Critical Introduction: Ideology and the State in Educa

tional Policy. I: Dale (1989), s. 13.
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barn då föräldrarna inte kan det. I praktiken har det betytt när föräldrar 
arbetar eller studerar.10 Barnomsorgen har alltså bidragit till att frigöra 
föräldrar till arbetskraft. Vidare vill jag beskriva statsmakternas relation 
till barnomsorgen i termer av skattefinansierade statsbidrag i olika for
mer under årens lopp, lagar samt regler och rekommendationer som 
Socialstyrelsen har utfärdat och kontrollerat. Till befolkningen anser jag 
att relationen är att ta hand om de barn som den vuxna befolkningen 
inte kan ta hand om när de arbetar eller studerar, eller av andra särskilda 
skäl. För allas vår välfärd behöver föräldrar friställas från barntillsyn så 
att de kan delta i produktionen av varor och tjänster, åtminstone när det 
är stort behov av arbetskraft. Föräldrarna bidrar då med sina inkomster 
till det totala skatteuttaget avsett att finansiera välfärdsinstitutioner och 
välfärdsprogram. En annan uppgift som jag menar att barnomsorgen 
har gentemot befolkningen, är att bidra till fostran och undervisning av 
den uppväxande generationen i ett demokratiskt samhällssystem. Den 
uppgiften innebär att vissa idéer och befintliga maktförhållanden repro
duceras. Dessa idéer manifesteras i en offentlig uppfostrings- och inlär- 
ningsideologi som är länken mellan barnomsorgen och staten. Denna 
offentliga "bamomsorgsideologi" innefattar också möjligheter till för
ändring då den ständigt prövas och revideras över tid. Dessa båda 
funktioner, tillsyn och pedagogik, kan också ses som ett uttryck för 
kampen mellan arbete och kapital, där statsapparaterna får fimgera som 
balanshållare. Beroende på styrkeförhållandena kommer olika funk
tioner att betonas vid olika tidpunkter.

Styrning, reformer och förändringar

I Sverige har det socialdemokratiska partiet innehaft regeringsmakten 
under en stor del av seklet. Knappast i något annat demokratiskt land 
har ett parti under så lång tid haft kontroll över statsmakterna. Detta har 
påverkat de svenska statsapparaterna och ökat möjligheterna för en 
speciell ideologi att få fotfäste.11 Så har exempelvis efterkrigstidens 
reformpolitik, med de stora sociala välfärdsreformema, präglats både

10 Från den 1/1 1995 gäller att förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för barn från 
ett t.o.m. 12 års ålder skall tillhandahållas av kommunerna "...i den omfattning det 
behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller barnets eget 
behov." SFS 1994:11. Lag om ändring i socialtjänstlagen (1980:620). Från den 1/1 
1998 finns barnomsorgen reglerad i skollagen. Skolverket (1998). Nyhetsbrev 1/98. 
Stockholm: Skolverket.

11 Utmärkande drag i den svenska politiska modellen beskrivs i Lundahl, Lisbeth 
(1995). Something Borrowed and Something New. The Study o f Education Policy: its 
scope and limits. Paper presenterat vid Second Comparative Policy Seminar, Centre 
for Educational Research, Kings College, London. Stencil. Umeå: Umeå universitet, 
Pedagogiska institutionen, s. 3-6.
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av arbetarrörelsens kamp mot fattigdom och ojämlikhet, och av social
demokraternas visionärer.12 Enligt visionärerna skulle planer för för
ändringar upprättas utifrån vetenskapliga rön.13 Planerna syftade till ett 
materiellt sett bättre liv och till kvinnans jämställande med mannen i 
produktionen. För att detta skulle lyckas krävdes att hemmets sysslor, 
den reproduktiva sfären, togs omhand av någon annan instans och/eller 
förenklades.14 Statsapparaterna var för dessa socialdemokratiska ideo
loger, men också för företrädare för den fackliga arbetarrörelsen, i hög 
grad ett redskap för förverkligandet av de sociala och jämlikhetssträ
vande målen.15 Kombinationen av ett långvarigt och stabilt socialdemo
kratiskt styre och en expanderande industri och näringsliv möjliggjorde 
ett omfattande socialt reformprogram decennierna efter andra världskri
get. Med ett gott ekonomiskt utrymme och få konflikter på arbetsmark
naden fanns heller ingen större anledning för den politiska oppositionen 
att på allvar utmana den generella välfärdspolitik som reformerna var ett 
uttryckt för, även om parlamentariska konfrontationer hela tiden ägde 
rum.16 Ett välkänt pedagogiskt exempel på konfrontation är debatten 
om differentieringsfrågan under senare delen av 1940-talet inför det 
principbeslut som fattades om en förlängd obligatorisk skola, enhets-

12 Hirdman, Yvonne (1989). Att lägga livet tillrätta. Studier i svensk folkhemspolitik. 
1993 års tryckning. Stockholm: Carlssons Bokförlag. Hirdman använder begreppet 
"utopister" i stället för visionärer.

13 Att sträva efter att genomföra politiska reformer utifrån resultat av vetenskapliga 
undersökningar var inte unikt för svensk socialdemokrati. Det beskrivs snarare som 
ett västerländskt fenomen i formandet av det moderna välfärdssamhället. Wittrock, 
Björn; Wagner, Peter & Wollmann, Hellmut (1991). Social science and the modem 
state: policy knowledge and political institutions in Western Europe and the United 
States. In: Wagner, Peter; Weiss, Carol W.; Wittrock, Björn & Wollmann, Hellmut 
(Eds.), Social Sciences and Modern States. National Experiences and Theoretical 
Crossroads. Cambridge m.fl: Cambridge University Press, s. 28-59. Med ett stabilt 
politiskt styre under lång tid fanns större förutsättningar än i många andra länder att 
genomföra reformer. Detta betydde också få byten av personer inom statsapparaten 
vilket gav möjligheter att utveckla relativt beständiga kulturer inom departement och 
verk.

14 Hirdman (1989), se t.ex. s. 190-192.
15 Både Hirdman och Rothstein beskriver staten som ett redskap för socialdemokratin 

när det gällde att genomföra reformer. Se även Lindensjö, Bo & Lundgren Ulf P. 
(1986). Politisk styrning och utbildningsreformer. Stockholm: Liber Utbildnings
förlaget, s. 70.

16 Utifrån en analys av partiprogram menar Svallfors att exempelvis Moderata samlings
partiet ställde sig bakom de genomförda socialpolitiska reformerna fram till 1970- 
talet. Svallfors, Stefan (1985). Vem älskar välfärdsstaten? Legitimitet och klass
intresse i svensk välfärdspolitik. Research Reports from the Department of 
Sociology No 85. Umeå: Umeå universitet, Sociologiska institutionen, s. 40-41.
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skolan.17 Högern ville ha tidig differentiering och socialdemokrater och 
vänstern pläderade för en skola med sen differentiering.18

Likvärdighetsprincipen när det gäller välfärdens tjänster har varit ett 
adelsmärke för socialdemokratin och för att garantera en jämlik fördel
ning av samhällets goda har en stark central styrning setts som nödvän
dig.19 I den centrala stymingsmodell som utformades i Sverige under 
socialdemokratiskt styre tänker man sig att olika statliga handlingssätt 
kan användas för att få till stånd önskvärda förändringar. Reformer av 
olika slag för att ändra betingelserna för människors handlande kan be
slutas och implementeras. Statlig information, upplysning och fostran 
av befolkningen för att påverka inriktningen av människors handlande 
kan också användas. Dessutom kan en kombination av dessa statliga 
strategier användas när genomgripande sociala omvandlingar ska ge
nomföras.20 Genom en generell välfärdspolitik uttrycks tanken att alla 
medborgare ska få tillgång till vissa tjänster. Men för att komma fram 
till det goda samhället och en jämnare fördelning av välfärden gäller det 
också att befolkningen tar del av tjänsterna och handlar på vissa sätt. 
Befolkningens godkännande eller förkastande av det statliga agerandet 
och den utstakade vägen förutsätts bli synligt genom de allmänna valen.

Inom statliga organisationer och den offentliga sektom handlar det 
analogt om att genom olika styrmekanismer få de olika delama, nivåer
na och aktörerna att handla i enlighet med de av riksdag och regering 
fattade besluten. De styrinstrument som står till förfogande kan beskri
vas utifrån vilket område av en verksamhet de inriktas mot: juridiska, 
ekonomiska och ideologiska styrinstrument.21 Till dessa tre styrinstru
ment läggs också utvärdering.22 Statliga styrmedel kan också beskrivas

17 Isling, Åke (1984). Grundskola för allmänmänsklig kompetens. Stockholm: Sobers 
Förlags AB, s. 161-191.

18 Ibid., s.189-190.
19 Lindensjö & Lundgren (1986), s. 15, och 73; Björnberg & Bäck-Wiklund (1990), s. 

16-17.
20 Therbom, Göran (1991). Social styrning och hushållsstrategier. Välfärdsstatens 

makropolitik och mikrosociologi. I: Olsson, Sven E. & Therbom, Göran (Red.), 
Vision möter verklighet. Om social styrning och faktisk samhällsutveckling. Stock
holm: Allmänna Förlaget, s. 55-57.

21 Dahlberg, Gunilla; Lundgren, Ulf P. & Åsén, Gunnar (1991). Att utvärdera barnom
sorg. Stockholm: HLS Förlag, s. 41-44; Lundgren, Ulf P. (1990). Educational 
Policymaking. I: Granheim, Marit; Kogan, Maurice & Lundgren, Ulf P. (Eds.), Evalua
tion as Policymaking. Introducing Evaluation into a National Decentralised Educatio
nal System. London: Jessica Kingsley Publishers, s. 35; Du Rietz, Lars; Lundgren, 
Ulf P. & Wennås, Olof (1987). Ansvarsfördelning och styrning på skolområdet. Ett 
beredningsunderlag. DsU 1987:1. Stockholm: Utbildningsdepartementet, s. 27.

22 Dahlberg, Lundgren & Åsén (1991), s. 52; Lundgren (1990), s. 35.
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utifrån hur de verkar eller är tänkta att verka.23 Med direkta styrmedel 
avses då lagar, ekonomisk fördelning, läroplaner och liknande. Reak
tioner riktade till verksamheten från juridiska institutioner eller tillsyns
myndigheter, utifrån gjorda inspektioner, är reaktiva styrmedel. Till de 
indirekta styrmedlen räknas sådana insatser som utbildning, fortbild
ning, stöd till utvecklingsarbeten, etc. Med denna terminologi om
nämns kunskaper som fås genom uppföljning, utvärderingar och forsk
ning och senare omvandlas till rapporter eller sprids på andra sätt, som 
informativa styrmedel.24

Det centraliserade stymingssättet var en viktig förutsättning för att 
reglera efterkrigstidens offentliga verksamheter genom någorlunda en
tydiga lagar, detaljerade föreskrifter och specialdestinerade statsbidrag. 
Det var också från politikens centrum som reformsträvandena dirigera
des. Implementering förutsätts i denna uppifrån-och-ned modell ske i 
samstämmighet med reformernas intentioner såsom de har formulerats 
på den centrala nivån. Ett vanligt tillvägagångssätt för att förbereda 
reformer inom ramen för detta top-down tänkande var att sätta igång 
olika försöksverksamheter som sedan utvärderades. Genom försöks
verksamheterna och de utvärderingar som gjordes av dem skulle man 
komma fram till optimala modeller möjliga att applicera på hela verk
samheten. Försöksverksamheterna förutsattes ligga till grund för ett 
rationellt politiskt beslutsfattande.25 Försöksverksamheter kunde också 
användas som ett led i implementeringen av reformer. Inom bamom- 
sorgsområdet bedrevs exempelvis en omfattande försöksverksamhet i 
bamstugeutredningens regi i anslutning till de betänkanden och propo
sitioner som skrevs.26

Det utbredda förfarandet att remissbehandla statliga betänkanden så 
att olika intressegrupper får möjligheter att yttra sig innan beslut fattas,

23 Detta synsätt har jag lånat från Pettersson, Sten & Wallin, Erik (1995). Utvärderings- 
makt. I: Rombach, Björn & Sahlin-Andersson, Kerstin (Red.), Från sanningssökande 
till styrmedel. Moderna utvärderingar i offentlig sektor. Stockholm: Nerenius & San- 
térus Förlag, s. 99.

24 En ännu mer differentierad kategorisering av styrning är också möjlig. Se Du Rietz, 
Lundgren & Wennås (1987), s. 22-24.

25 Lindensjö & Lundgren (1986), s. 68-69; Roos, Gunilla (1994). Kommunerna och det 
pedagogiska utvecklingsarbetet inom barnomsorgen. Omfattning, inriktning och 
villkor. (Ak. avh.) Acta Universitatis Upsaliensis. Uppsala Studies in Education 57. 
Stockholm: Almqvist & Wiksell International, s. 48-49. Exempel på en sådan reform 
är försöksverksamheterna i Norge i samband med sexåringsreformen. Se Haug, Peder 
(1992). Educational reform by experiment. The Norwegian experimental educational 
programme for the 6-year-olds (1986-1990) and the subsequent reform. Stockholm: 
HLS Förlag.

26 Thorsell, Siv (1979). Försök i förskolan. Lund: Liber Läromedel, s. 24; Johansson, 
Gunnel & Åstedt, Inga-Britt (1993). Förskolans utveckling-Fakta och funderingar. 
Stockholm: HLS Förlag, s. 227; Roos (1994), s. 22-23.
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kan också ses som en del i det "rationella reformparadigmet".27Kort
fattat uttrycks inom detta paradigm en stor tilltro till rationell planering 
och att politiska beslut fattas på rationella/vetenskapligt objektiva grun
der. På den centrala nivån skapades genom denna procedur försök till 
inbyggda konsensuslösningar på samhälleliga problem.28 En utökning 
av administrationen på den centrala nivån blev en annan följd av detta 
sätt att styra och reformera. Eftersom det förutsattes att den politiska 
makten utövades centralt, krävdes också en central administration som 
reglerade, fördelade och kontrollerade.

Problem med välfärdsstaten och dess styrstrategier

Senare ifrågasattes alltmer om den ovan beskrivna reformmodellen fun
gerade så som både forskare och politiska aktörer hade föreställt sig.29 
Trots alla goda avsikter med olika sociala och utbildningsmässiga re
former kritiserades resultaten just för att de inte infriade uttryckta för
hoppningar. Själva förfarandet, att använda utvärderingsresultat från 
centralt beslutade försöksverksamheter som mall för förändringar eller 
reformer som skulle en gälla en lokal verksamhet, kritiserades också.30 
En av de verksamheter och reformer som fick utstå mest kritik från 
flera olika politiska håll var grundskolereformen.31 Men inte bara 
grundskolan kritiserades. Kanske stod det i och med den så kallade 
oljekrisen 1973 klart att den ekonomiska expansionen och välfärds
bygget inte kunde fortgå i oändlighet. Kritik mot en tungrodd central 
administration, oförmögen till lokal och individuell anpassning, avfyra
des allt oftare. Praktiskt taget hela den offentliga sektorn stod under 
1980-talet i skottgluggen för genomgripande kritik från både politiskt 
höger- och vänsterhåll.

27 Wildavsky, Aaron (1979). Speaking Truth to Power. The Art and Craft o f Policy 
Analysis. Boston, Toronto: Little, Brown and Company, s. 8.

28 Vedung, Evert (1991). Utvärdering i politik och förvaltning. Lund: Studentlitteratur, 
s. 63; Karlsson, Ove (1995). Att utvärdera-mot vad? Om kriterieproblemet vid 
intressentutvärdering. Stockholm: HLS Förlag, s. 70-71; Lindensjö & Lundgren 
(1986), s. 70.

29 Lindensjö & Lundgren (1986). Ett exempel på en reform och försöksverksamhet i det 
rationella reformparadigmets anda som berör bamomsorg-skola i Norge finns redo
visat i Haug (1992).

30 Beträffande försöksverksamheterna i anslutning till barnstugeutredningen avges 
kritik mot det centralstyrda förfarandet i Thorsell (1979), s. 229-232.

31 Lundahl, Lisbeth (1993). Skolan, arbetsgivarna och fackföreningsrörelsen. Skola 
och yrkesutbildning i SAF:s och LO:s medlemsorgan 1945-1990. Pedagogiska 
rapporter Nr 40/1993. Umeå: Umeå universitet, Pedagogiska institutionen, s. 44-46; 
Isling (1984), t.ex. s. 202-206; Rothstein (1986), s. 99-102.
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Flera bidragande orsaker kan uppges som förklaring till attacken på 
välfärdsstaten och de ökande politiska kraven på förändring. Rothstein 
anför sju problem med välfärdsstaten som samtidigt kan utgöra förklar
ingar till kritiken:32 För det första ett växande budgetunderskott i stats
finanserna som hämmar en hög generell välfärdsnivå. Det andra prob
lemet är att överutnyttjande av välfärdsstatens bidragssystem uppstår 
genom ett högt offentligt ansvarstagande eftersom individers och civila 
gruppers ansvarstagande då riskerar att minska. Ett tredje problem är en 
tilltagande misstro angående det möjliga i att politiskt styra samhällsut
vecklingen. Ökad individualism och minskad lojalitet gentemot etable
rade organisationer och auktoriteter hos befolkningen samt ett ifråga
sättande av standardiserade lösningar anges som ett fjärde problem. Det 
femte problemet är ökningen av behovsprövade åtgärder som i sig 
ifrågasätter en generell välfärd. Ett sjätte problem är ett ifrågasättande 
och faktiskt uppluckrande av det offentliga huvudmannaskapet vilket 
gör det svårt att producera tjänster inom olönsamma områden såsom 
vård, omvårdnad och utbildning. Dessutom, vilket utgör det sjunde 
problemet, starka intressegruppers motstånd mot den svenska välfärds- 
modellen genom deras insikt i att en generell välfärd inte går att få utan 
höga skatter, oavsett om tjänsterna utförs av privata företag eller om 
stora effektiviseringar görs inom den offentliga tjänsteproduktionen. 
Dessa starka intressegrupper företräder i första hand kapitalet.33 Med 
ökande framgång propagerade de under 1980-talet för att samhällets 
problem skulle lösas med marknaden som norm.34 Balansen mellan 
arbete och kapital som den statliga nivån har att upprätthålla påverkades 
då ena partens argument blev påstridigare. Politiken försköts åt hö
ger.35 Som påtryckning för argumentationen har bland annat det statliga 
budgetunderskottet och hotet om att förlägga produktionen till andra 
nationer använts.

Kritiken av välfärdsstaten generellt innefattar också, genom proble
met med politisk styrning, kritiken av den rationella reformmodellen 
mer specifikt. De politiska intentionerna och förverkligandet av dem

32 Rothstein, Bo (1994). Vad bör staten göra? Om välfärdsstatens moraliska och poli
tiska logik. Stockholm: SNS Förlag, s. 29-36.

33 Olika gruppers syn på välfärdsstaten presenteras i Svallfors (1985). Där framkommer 
att SAF och moderaterna alltmer propagerade för privata lösningar medan allmänheten 
i stort understödde välfärdsstaten. Se s. 40-41, 44-45 och 51.

34 Boréus, Kristina (1994). Högervåg. Nyliberalismen och kampen om språket i svensk 
debatt 1969-1989. Stockholm: Tidens förlag. Här analyseras både press, TV, närings- 
livsorganisationer, partier och riksdagsdebatt.

35 Ibid. I analyser av dagspressens politiska rapportering framkommer att högern gjorde 
en framryckning under 1980-talet. Svallfors, Stefan (1995). Välfärdsstaten i pressen. 
En analys av svensk tidningsrapportering om välfärdspolitik 1969-1993. Umeå 
Studies in Sociology No 108. Umeå: Umeå universitet, Sociologiska institutionen, s. 
27 och 65-66.
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sammanfaller inte, vilket förutsattes i de tidigare reformerna. Förutom 
de mer övergripande problemen med välfärdsstaten i svensk tappning 
som redovisats ovan, kan den bristande överensstämmelsen mellan 
reformintentioner och genomförande också förklaras med brister inom 
själva den politiska styrprocessen.36 Några av de skäl som uppges är att 
riksdag och regering inte förmår att samla en sådan stark majoritet att 
det är möjligt att regera, eller samla sig kring ett reformbeslut eller en 
politisk inriktning. Tillfälliga koalitioner med olika partier och grupper i 
olika frågor gör riksdagsmajoriteten och/eller regeringen känslig för 
påtryckningar från flera håll. En annan förklaring är att statsorganisa- 
tionen splittras i olika sfärer för att kunna fatta beslut och styra olika 
sektorer på ett rationellt sätt. Dessa sfärer har skilda intressen, vilka 
mer grundar sig på vad som gynnar just den delen av den statliga orga
nisationen än på ett politiskt helhetsperspektiv. (Jämför med resone
manget ovan om de statliga verken.) Ytterligare en förklaring till brister 
i styrprocessen är att de intentioner som formuleras på den centrala 
nivån (formuleringsarenan), oberoende av om det skett genom mycket 
kompromissande eller i relativt gott samförstånd, mottas, omtolkas och 
sätts i verket av de som ska genomföra åtgärderna utifrån förutsätt
ningar på den lokala nivån (realiseringsarenan), varvid överensstäm
melsen minskar.371 offentliga verksamheter som har hand om männi
skor och bygger på relationer människor emellan, utförs dessutom 
handlingar dagligen och stundligen som grundar sig på bedömningar. 
Bedömningarna påverkas bland annat av situationen, relationen mellan 
exempelvis förskollärare och barn samt personalens personliga 
uppfattningar. Förutom det skall dessa handlingar genomföras med ett 
stort antal människor men ändå vara både jämlika och individualise

36 Samtliga förklaringar har jag hämtat ur Lindensjö & Lundgren (1986), s. 48-65. Där 
finns även fler orsaker presenterade som har med den politiska styrprocessen att göra. 
Jag tar endast upp några för att belysa ungefär vad det kan röra sig om. Se också 
Lundgren (1990), s. 28-30. Litteraturen om politiska styrprocesser, policy analyser 
och implementering är omfattande och det står inte alltid klart vad som är vad och hur 
dessa begrepp förhåller sig till varandra. Eftersom avhandlingen i första hand inte 
behandlar detta, låter jag det bero.

37 Lindensjö & Lundgren (1986), s. 41-42. En liknande terminologi används med av
seende på förskola och barnomsorg av Dahlberg och Åsén även om det snarare är 
textproduktion av styrande karaktär som avses. De använder sig av fler nivåer då de i 
huvudsak behandlar barnomsorg som en decentraliserad verksamhet. Dahlberg, 
Gunilla & Åsén, Gunnar (1986a). Perspektiv på förskolan. Några utgångs-punkter för 
en analys av den pedagogiska reformverksamheten i förskolan. Rapport 2/1986. 
Stockholm: Högskolan för lärarutbildning i Stockholm, Institutionen för pedagogik, 
s. 35-63; Dahlberg, Gunilla & Åsén, Gunnar (1986b). Förskolans styr-ning och 
ledning. Ett pedagogiskt perspektiv. Rapport 9/1986. Stockholm: Högskolan för 
lärarutbildning i Stockholm, Institutionen för pedagogik, s. 8 och 24. Se även 
Dahlberg, Lundgren & Åsén (1991), s. 48-49.
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rade.38 De bedömningar som görs för att kunna handla i de dagliga 
situationerna kan mycket väl innebära avsteg från de politiska inten
tioner som har formulerats på en annan nivå (eller till och med av en 
personalgrupp men inte kan efterlevas i varje situation). Detta kan 
också betyda att det vardagliga handlingsmönster som för exempelvis 
bamomsorgspersonal eller lärare ter sig realistiskt, för beslutsfattande 
politiker, centrala administratörer och allmänhet, kan synas strida mot 
intentionerna.39 Alla dessa problem, med diskrepanser mellan intention 
och verklighet, med en reformmodell som inte fungerade så rationellt 
som man hade föreställt sig, med sviktande tilltro till välfärdsstatens 
förmåga att lösa befolkningens sociala och utbildningsmässiga problem 
och önskningar, för över till frågan om bristande legitimitet.40

De statliga aktörerna i både den politiska beslutsapparaten, i dess 
centrala administrationer och i de offentliga serviceverksamheterna 
måste göra något för att lösa dessa problem och bemöta kritiken för att 
inte hamna i en legitimitetskris, det vill säga förlorat förtroende från 
medborgarnas sida. Dessutom krävdes aktioner för att reducera det 
ekonomiska underskottet i statsfinanserna. Man kan se den begynnande 
dekoncentrationen av politiska beslut inom kommunerna genom 
kommundelsnämnder, den förespråkade decentraliseringen av grund
skolan i SIA-utredningen och senare i 1980 års läroplan, tillsättandet av 
demokratiutredningen samt ramlagstiftning 1980 inom socialtjänstens 
områden, för att ta några exempel, som ett politiskt handlande som 
svarade mot dessa problembilder.

Decentralisering och målstyrning

Ett av problemen som berördes ovan var den brist på flexibilitet som 
den så kallade regelstyrningen utgjorde. Lokal och individuell anpass
ning blir med detaljreglerad lagstiftning och tillämpning i princip omöj
lig för den tillämpande myndigheten.41 Inom socialpolitiken skedde en 
övergång till ramlagstiftning genom socialtjänstlagen. En övergång till 
den typen av lagstiftning innebär att en politisk ambition uttrycks 
genom policydeklarationer. Själva lagstiftningen har alltså en tydligare 
politisk eller ideologisk framtoning.42 Vidare betyder det att ett stort an

38 Lipsky, Michael (1980). Street-Level Bureaucracy. Dilemmas of the Individual in 
Public Services. New York: Russell Sage Foundation.

39 Ibid.
40 Jfr. Dale (1989), s. 30, 47-48.
41 Hetzler, Antoinette (1984). Rättens roll i socialpolitiken. Lund: Liber Förlag, s. 38- 

39.
42 Ramlagar är således öppnare mot det omgivande samhällets moral än lagar som upp

rättas utifrån inomrättsliga grunder och ska garantera lagarnas självständighet
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svar för tillämpning och detaljreglering läggs på tillämpningsmyndighe- 
ten, vilken ges större frihet när det gäller att ta hänsyn till lokala och 
individuella behov och önskemål. (I barnomsorgens fall var det tidigare 
socialtjänsten i kommunerna. Nu är det den kommunala förvaltning 
som ansvarar för skolan.) Men tolkning och tillämpning av ramlagar är 
också beroende av lagens natur, av samhällets resurser, av tillämp- 
ningsmyndighetens struktur och befolkningens krav på att utlovade 
rättigheter förverkligas.43

När själva lagstiftningens intention är att ideologi, eller om man så 
vill policy, skall styra behövs någon form av ideologiproduktion riktad 
till den aktuella verksamheten. De statliga aktörerna har i det fallet 
framför allt texter till sitt förfogande, det vill säga olika sorters styr
dokument eller policy dokument. I dessa olika dokument anges den 
statligt sanktionerade övergripande ideologiska målsättningen. För både 
barnomsorgen och grundskolan har det skett genom att i allt mer 
övergripande ordalag ange innehåll och form för verksamheterna, 
samtidigt som större utrymme har givits för lokala variationer i 
utarbetandet av detaljerade planer och genomförandet av dessa. Regler, 
anvisningar och riktlinjer för det lokala genomförandet har successivt 
luckrats upp eller helt upphört.44 Med ramlagstiftning följer således att 
en verksamhet dekoncentreras så till vida att ett stort ansvar läggs på 
lokala nivåer och verksamhetsnivåer att tolka de nationella målen 
uttryckta i styrdokumenten och utforma egna styrdokument som tar 
hänsyn till lokala förhållanden. Flera arenor för formulering av 
intentioner uppkommer därför i ett politiskt dekoncentrerat system. 
Detta är intimt sammanbundet med decentralisering, vars innebörd är att

gentemot det politiska systemet. Schlytter, Astrid (1993). Om rättvisa i barnomsorg. 
Den kommunala barnomsorgens fördelningsregler ur ett vardagsperspektiv. (Ak. 
avh.) Stockholm: Nalkas Boken Förlag/Centrum för kvinnoforskning, Stockholms 
universitet, s. 29-35.

43 Hetzler (1984), s. 42; Schlytter, (1993), s. 31-36; Dahlberg, Lundgren & Åsén 
(1991), s. 45.

44 Detta syns när man lägger betänkanden och program för barnomsorgen från 1970- 
och 1980-talet bredvid varandra. Se t.ex. Bamstugeutredningens betänkanden SOU 
1972:26. Förskolan Del 1. Betänkande avgivet av 1968 års barnstugeutredning. 
LiberFörlag och SOU 1974:42. Barns fritid. Fritidsverksamhet för 7-12-åringar. 
Stockholm: Allmänna Förlaget, jämfört med de pedagogiska programmen för förskola 
och fritidshem Socialstyrelsen (1987) Pedagogiskt program för förskolan. Allmänna 
råd från socialstyrelsen 1987:3. Stockholm: Allmänna Förlaget AB samt Social
styrelsen (1988). Pedagogiskt program för fritidshem. Allmänna råd från socialstyrel
sen 1988:7. Stockholm: Allmänna Förlaget AB. En liknande förändring syns i de två 
senaste läroplanerna för grundskolan Skolöverstyrelsen (1980). Lgr 80. Läroplan för 
grundskolan. Allmän del. Stockholm: Liber Utbildningsförlaget och Utbildningsde
partementet (1994). Läroplan för det Obligatoriska Skolväsendet. I: Läroplaner för 
det Obligatoriska Skolväsendet och de Frivilliga Skolformerna. Lpo 94 Lpf 94. 
Stockholm: Utbildningsdepartementet, s. 1-22.
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aktörer på lokal politisk nivå och verksamhetsnivå ska få mer infly
tande.45 Till den statliga målstyrningen hör också grund-, fort- och 
vidareutbildning av den personal som ska vara verksam inom området. 
Denna form av statlig påverkan lämnas dock därhän i avhandlingen.

Teoretiskt kan olika decentraliseringsmodeller skapas beroende på 
vilka aktörer som ideologiskt anses som viktiga deltagare i den politiska 
processen.46 Man kan för det första urskilja en professionell modell, 
där ansvar för genomförande och utveckling av verksamheten ligger 
hos de professionella, vilka förutsätts ha någorlunda gemensamma 
värden. Värdegrund anges genom centralt beslutade nationella ramar 
och målsättningar samt i planer för den utbildning som leder fram till 
professionen. För det andra är det möjligt att skapa en korporativ 
modell, i vilken olika intressegrupper ansvarar för verksamheten och 
den direkta statliga styrningen inte är framträdande. En tredje modell är 
brukarmodellen, där verksamheten styrs av brukarna. Verksamhets
ansvar utkrävs i den modellen av brukarrepresentanter i styrelser och 
statlig styrning är möjlig på samma sätt som i den professionella 
modellen. En fjärde decentraliseringsmodell som kan konstrueras 
beroende på vilka aktörer som anses politiskt viktiga på den lokala 
nivån, är en politisk modell. I en sådan modell har de lokala politikerna 
ansvaret för verksamheten och det är genom den parlamentariska pro
cessen som ansvar utkrävs. Statlig styrning kan utövas på liknande sätt 
som i den professionella modellen. Det är också möjligt att urskilja 
ytterligare två modeller, en marknadsmodell och en "låt-gå-modell". I 
marknadsmodellen styrs verksamheten av tillgång och efterfrågan och 
en central statlig styrning är så att säga per definition inte önskvärd 
annat än i starkt begränsad omfattning. "Låt-gå-modellen" innebär att 
ingen speciell aktör har ansvar, utan den som vill och kan ha inflytande 
över en verksamhet blir den som styr. Att få någon att stå till svars för 
verksamheten tycks i princip vara avhängigt den inflytelserika aktörens/ 
aktörernas goda vilja.47

För närvarande kan man för Sveriges del säga att det råder både 
olika uppfattningar och finns oklarheter om vilken sorts decentralise-

45 Begreppet dekoncentration används knappt numer utan begreppet decentralisering har 
fått överta innebörden av båda dessa begrepp. Det synes mig ändå som om begreppen 
har olika ideologisk innebörd, vilket blir tydligare i den efterföljande beskrivningen 
av olika decentraliseringsmodeller. Begreppet dekoncentration förefaller ideologiskt 
inriktat på en decentralisering inom ramen för offentlig och därmed parlamentarisk 
styrning, politiskt sett. Begreppet decentralisering kan innefatta även andra icke par
lamentariska stymingsformer. Se också Lauglo, Jon (1990). A comparative perspec
tive with special reference to Norway. I: Granheim, Kogan & Lundgren (1990), s. 77.

46 Dahlberg, Lundgren &Åsén (1991), s. 60.
47 Samtliga decentraliseringsmodeller finns presenterade i Dahlberg, Lundgren & Åsén 

(1991), s. 59-65.
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ring det är som är önskvärd.481 riksdagen har politisk enighet kunnat 
uppnås när det gäller pedagogiska program och läroplaner och 
fortfarande sägs likvärdighetsprincipen vara rådande. Det betyder att 
decentraliseringsmodellema endast kan existera inom ramen för ett stat
ligt styrsystem. I sin tur innebär det att modellerna inte nödvändigtvis 
återfinns i den renodlade form som de har återgivits i här, utan i olika 
blandformer. Som exempel kan nämnas att olika kommuner har för
hållit sig olika i synen på enskilda huvudmän för barnomsorg.49

Utvärdering

Nästan oberoende av vilken decentraliseringsmodell eller olika bland- 
versioner av modellerna (utom möjligtvis "låt-gå-modellen") som blir 
realitet, krävs information för att styra verksamheten. Olika sorts infor
mation krävs för olika ändamål och för olika nivåer i det politiska 
beslutssystemet.50 Det innehåll i informationen som behövs måste 
också variera beroende på vilka grupper eller aktörer det är som 
efterfrågar informationen och i vilket syfte information efterfrågas. 
Detta informationsinhämtande och informationsspridande står bland 
annat utvärderingar för.51 Det är sannolikt ingen slump att mängden 
genomförda utvärderingar synes öka i decentraliserade verksamheter. 
Utvärderingar antar också andra former och har andra syften än de har i 
ett centraliserat styrsystem.52 En förklaring till utvärderingars framväxt

48 "...och vi står mitt i en ganska okontrollerad decentralisering som ingen riktigt vill 
ta ansvar för." säger Benny Hjem, professor i statsvetenskap, om grundskolan i en 
intervju med Lena Lindhé (1995). Håll huvudet kallt! I: Praxis I 1995. Tema: 
Utvärdering. Uppsala: Uppsala universitet, Pedagogiska institutionen, s. 4-5.

49 Bengtsson, Hans (1995). Förskoler ef ormen. En studie i implementering av svensk 
välfärdspolitik 1985-1991. Lund Political Studies 86. (Ak. avh.) Halmstad: Hög
skolan i Halmstad, Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap, s. 167-249.

50 Olika nivåers olika behov av information genom utvärderingar har klargjorts av Sig- 
brit Franke genom termerna horisontell och vertikal utvärdering. Franke-Wikberg, 
Sigbrit (1990). Utvärdering i och av gymnasieskolan - en principskiss. Arbetsrap
port Nr 86. Umeå: Umeå universitet, Pedagogiska institutionen, s. 14-22; Franke- 
Wikberg, Sigbrit (1992). Utvärderingens mångfald - några ledtrådar för vilsna utbil
dare. Projektrapport 1992:4. Stockholm: UHÄ, FoU-enheten, s. 19-21.

51 En analys när det gäller olika utvärderingsansatsers relevans för olika aktörer och 
syften finns i Franke-Wikberg, Sigbrit & Lundgren, Ulf P. (1980) Att utvärdera utbild
ning Del 1. Stockholm: Wahlström & Widstrand. En typologi av olika utvärderings- 
ansatser finns schematiskt presenterad av Ernest House under titeln "Grundförutsätt
ningar för olika utvärderingsmodeller" i Franke-Wikberg, Sigbrit & Lundgren, Ulf P. 
(Red.) (1981). Att värdera utbildning. Del 2. En antologi om pedagogisk utvärdering. 
Stockholm: Wahlström & Widstrand, s. 312-313.

52 Ett exempel som mig veterligen inte har förekommit tidigare i Sverige, men är van
ligt i U.S.A., är Expressens publicering av en rankinglista över olika högstadie
skolor i landet. Se Expressen, 5 februari, 1996. Så bra är din skola, s. 1 och 12-13.
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och ökning som ges, är att man i kapitalistiska samhällen nu söker 
andra auktoriteter i beslutsfattande än de som var gängse traditionellt, 
det vill säga Gud, familjeöverhuvudet och liknande.531 Storbritannien 
har forskare uppmärksammat en ökning av statligt initierade utvärde
ringar under 1980-talet som ett led i centralisering av politisk makt 
inom utbildningssystemet.54 Detta styrker i och för sig tesen om att 
utvärdering används som styrmedel, även om det också pekar på att en 
ökning av antalet utvärderingar inte måste ha med decentralisering att 
göra. Sna-rare verkar det troligt att utvärdering används som styrmedel 
vid för-ändringar när det antas vara ett verksamt sådant. Den form som 
utvär-deringama antar är alltså viktig att beakta i relation till vilken 
förändring i maktutövningens lokalisering som är vid handen.

Som instrument för information till allmänhet, till professionella och 
till beslutsfattare kan utvärderingar fungera som en del i styrningen av 
en verksamhet. Vilken sorts information som inhämtas och vidarebe
fordras av olika aktörer via utvärderingar är då av intresse, eftersom det 
förutom formen är just typen av information och det sätt på vilken den 
insamlas som styr och ger signaler till olika aktörer.55

Då likvärdighetsprincipen fortfarande anses gälla inom svenska of
fentliga verksamheter kommer en del av de utvärderingar som genom
förs att specifikt inrikta sig på insamlandet av information för de statliga 
aktörernas räkning.56 Utvärderingar kommer i det perspektivet att ha en 
kontrollerande funktion. Även av effektivitets- och produktivitetsskäl 
genomförs utvärdering i ett kontrollerande syfte. Detta är särskilt på
tagligt i en offentlig sektor med dålig ekonomi.57 På statlig nivå kan 
utvärderingar också fylla en förändrande funktion i så motto att de 
resultat som uppdagas genom utvärderingar kan ligga till grund för för
ändringar i program och/eller policy.

53 House, Ernest (1993). Professional Evaluation. Social Impact and Political Conse- 
quences. Newbury Park, London, New Delhi: SAGE Publications, s. 15-18.

54 Henkel, Mary (1991). Government, Evaluation and Change. London: Jessica Kings
ley Publishers.

55 Pettersson & Wallin (1995), s. 93-108, diskuterar utvärdering i grundskolan som en 
form av informativt styrmedel. Då det i första hand är aktörernas tankar och språk som 
antas påverkas av utvärderingar och deras språk, talar författarna om utvärderingar 
som diskursiv makt.

56 Två exempel inom pedagogiska verksamheter är Skolverkets nationella utvärdering 
av grundskolan. Se t.ex. Skolverket (1993). Bilden av skolan. Fördjupad anslags
framställning 1994195-1996197. Skolverkets rapport nr 32. Stockholm: Skolverket. 
Socialstyrelsen har genomfört utvärderingar av bamomsorgsverksamheter. Se Social
styrelsen (1994). Barns villkor i förändringstider. Slutrapport. Socialstyrelsen följer 
upp och utvärderar 1994:4. Stockholm: Socialstyrelsen.

57 Ett exempel på denna typ av utvärdering av barnomsorg är Statskontoret (1987). 
Barnomsorg i Norden. Kostnader-Kvalitet-Styrning. KRON-projektet. Stockholm: 
Statskontoret.
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Att utvärderingar skulle leda till förändringar av program eller policy 
genom att beslutsfattare och andra policyskapare direkt använder sig av 
de resultat som utvärderingar producerar är en tankefigur som hör hem
ma i det ovan beskrivna rationella reformparadigmet.58 Liksom reform
modellen, utsätts föreställningar om en sådan rationell användning av 
utvärderingar i policyprocessen för kritik.591 stället urskiljer kritikerna 
flera användningar och funktioner för utvärderingar i politiska proces
ser. Förutom att fungera som kontroll eller att syfta till förändring, kan 
utvärderingar fungera och användas upplysande.60 De aktörer som tar 
del av utvärderingar får helt enkelt mer kunskap. Är det politiska ak
törer, innebär det att ett program, utbildningssatsning eller liknande blir 
belyst och att aktörerna tar del av den informationen och får större in
sikt. Men det betyder inte att de använder sig av de rekommendationer 
som utvärderingen ger uttryck för i beslutsfattandet. Att utvärderingar 
används i legitimerande syfte är knappast okänt. Det kan antingen 
handla om att använda utvärderingar för att legitimera att något beslut 
eller förändring inte genomförs, eller att utvärderingar får backa upp 
redan fattade beslut och genomförda förändringar. En form av legitime
ring är då en utlovad utvärdering gör att ett beslut överhuvudtaget kan 
fattas eller att en förändring kan påbörjas vid en viss tidpunkt.61 Den 
information som utvärderingar ger kan också användas interaktivt.62 
Tillsammans med erfarenheter, sunt förnuft, andra vetenskapliga kun
skaper om en verksamhet ger utvärdering en samlad insikt som an
vänds. Vid rituell användning slutligen, används utvärderingar helt 
enkelt för att det ska vara så. Om, och i så fall hur olika aktörer sedan

58 Vedung kallar detta "ingenjörsmodellen för instrumentell utvärderingsanvändning" i 
sin genomgång av användning av utvärdering i politiskt beslutsfattande och policy- 
skapande. Vedung, Evert (1995). Utvärdering och de sex användningarna. I: Rombach 
& Sahlin-Andersson (Red.), s. 25-50.

59 Ibid. Se också Weiss, Carol H. (1991). Evaluation Research in the Political Context: 
Sixteen Years and Four Administrations Later. I: McLaughlin, Milbrey W. & Phillips, 
D. C. (Eds.), Evaluation and Education. At Quarter Century. Chicago: National Society 
for the Study of Education, s. 211-231.

60 Vedung (1995), s. 25-50.
61 Min egen erfarenhet från förändringar inom barnomsorg är att kommunala politiker i 

anslutning till beslutsfattande utlovade utvärderingar när personalens och föräldrarnas 
protester mot planerade förändringar blev för högljudda. Kanske en utlovad utvärde
ring endast gjorde ett snabbt beslut möjligt men att ett liknande hade fattats förr eller 
senare ändå? Denna variant av legitimering kallar Vedung för taktisk användning, 
eftersom han skiljer på om det är utvärderingsprocessen eller utvärderingsresultatet 
som är det viktiga. När resultatet är det viktiga i beslutsfattandet menar Vedung att det 
handlar om en legitimerande användning, annars en taktisk användning. Vedung 
(1995), s. 45.

62 Vedung, (1995), s. 45.
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använder en utvärdering kan variera beroende på vilka positioner de har 
i verksamheten.

Hur information från utvärderingar av olika reformer, program eller 
satsningar inom pedagogiska verksamheter används finns det idag 
ganska begränsad kunskap om när det gäller Sverige, kanske speciellt 
när det gäller användning på statlig nivå.63

Lokalt utvecklingsarbete

I en decentraliserad offentlig verksamhet är det på lokal politisk nivå 
och på verksamhetsnivå som förslag till förbättringar och förändringar 
av verksamheten ska initieras.64 Det är samtidigt möjligt att tänka sig att 
aktörer på den statliga nivån förbehåller sig rätten att initiera vissa för
ändringar som har med den ideologiska inriktningen och de nationella 
målen att göra, eller att de försöker att stimulera till förbättringar i ram- 
lagamas och målens anda.65 Ekonomiska skäl anges också av statsmak
terna som motiv för att sätta in förändringsstrategier.66 Så förutom de 
självinitierade utvecklingsarbetena inom kommuner och enskilda enhe
ter sätts olika statliga satsningar igång för att stimulera lokal utveckling 
inom vissa prioriterade områden.67 Många forskare som har undersökt

63 Hur resultaten av den nationella utvärderingen av grundskolan mottogs och användes 
vid en skola beskrivs i termer av utbud och efterfrågan på styrning av Sahlin-Anders- 
son, Kerstin (1995). Utvärderingars styrsignaler. I: Rombach & Sahlin-Andersson 
(Red.), s. 71-92.

64 I det pedagogiska programmet för förskolan sägs att kommunalt utvecklingsarbete på 
alla nivåer inom verksamheten behövs. Socialstyrelsen (1987), s. 82-83. För grunds
kolan är det tydligt framskrivet i läroplanen att varje skolas verksamhet "måste 
utvecklas så att den svarar mot uppställda mål." Utbildningsdepartementet (1994), s. 
8. Dessutom har rektor ett särskilt ansvar för utveckling inom vissa områden. Ibid., s. 
17.

65 I Sahlin-Andersson (1995), s. 74-75, beskrivs detta för grundskolans del.
66 Se t.ex. Regeringens proposition 1983/84:9 om statsbidrag till barnomsorg och so

cial hemhjälp, s. 4 och 10. Se också kapitel ett och referenserna till demokratibered
ningens betänkanden SOU 1984:83, SOU 1984:84, SOU 1985:28 och SOU 1985:30.

67 Se inledningskapitlet. Se också Roos (1994), s. 27-28. För grundskolans del analy
seras och utvärderas lokalt utvecklingsarbete initierat av staten i bl.a. Lindblad, Sver
ker (1980). Skola och förändring. Till frågan om utbildningspolitik-utbildnings
reformer och pedagogiskt utvecklingsarbete. Pedagogisk forskning i Uppsala 19. 
Uppsala: Uppsala universitet, Pedagogiska institutionen; Lindblad, Sverker (1982). 
Pedagogiska utvecklingsblock. Studier i en form av lokalt pedagogiskt utvecklings
arbete. Pedagogisk forskning i Uppsala 31. Uppsala: Uppsala universitet, Pedago
giska institutionen. Carlgren analyserar likaledes lokalt utvecklingsarbete i grund
skolan i Carlgren, Ingrid (1986). Lokalt utvecklingsarbete, (ak. avh.) Göteborg: Acta 
Gothoburgensis Universitatis. Lokalt utvecklingsarbete i näringspolitiken analyse
ras av Carlsson, Lars (1993). Samhällets oregerlighet. Organisering och policypro- 
duktion i näringspolitiken. (Ak. avh.) Stockholm/Stehag: Symposion Graduale.
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utvecklingsarbeten inom offentliga pedagogiska verksamheter utgår 
ifrån att de är förändringsstrategier, antingen finansierade, initierade 
och kontrollerade utifrån/uppifrån, eller initierade och kontrollerade ini
från verksamheten av dem som genomför utvecklingsarbetet.68 De förra 
benämns "externa" eller "särskilda" utvecklingsarbeten. De termer som 
givits de senare är "intema", "vardagliga" eller "personalens egna" ut
vecklingsarbeten.69 I de fall där så kallade "extema" utvecklingsarbeten 
har undersökts framkommer att de som bidrar med medel också strävar 
efter att dirigera förändringarna. Det kan därför antas att statliga aktörer 
uppfattar statliga satsningar på lokala utvecklingsprojekt som ett sätt att 
försöka styra en verksamhet.70 Det kan då tänkas att de statliga aktö
rerna hyser ett visst intresse för att ta reda på hur en statlig satsning på 
lokala utvecklingsarbeten fungerar.

Information om en satsning på lokala utvecklingsarbeten kan bland 
annat erhållas genom utvärderingar. Utvärderingar utgör därmed en del 
i det informationsinhämtande som antas ligga till grand för statliga ak
törers fortsatta agerande. För att få kännedom om utvärderingars funk
tioner när det gäller en statlig förändringssatsning och statlig styrning 
mer generellt måste frågor ställas om information insamlas i något spe
ciellt syfte. Andra frågor som bör ställas är huruvida den information 
som har erhållits genom utvärderingar har använts och i så fall hur. 
Ledtrådar till vilken sorts information om en utvecklingssatsning som 
efterfrågas bör kunna fås genom att ställa frågor om vilken typ av ut
värderingar som de statliga aktörerna vill ha och om vilken sorts utvär
deringar som har genomförts.

68 Roos (1994); Carlgren (1986); Lindblad (1980 och 1982); Lindblad, Sverker (1994). 
Lärarna - samhället och skolans utveckling. Stockholm: HLS Förlag; Hallerström, 
Helena (1989). Skolförändring och decentralisering. Perspektiv och resultat inom 
svensk pedagogisk forskning. (Lic. avh.) Pedagogiska rapporter 50. Lund: Lunds 
universitet, Pedagogiska institutionen.

69 Roos (1994), s. 36-38.
70 Jfr. Carlgren (1986), t.ex. s. 21-26; Lindblad (1980), spec. s. 92-93.
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Hur är det möjligt att förstå och förklara den statliga satsningen på 
lokalt utvecklingsarbete inom barnomsorgen? Svaret är delvis beroende 
av hur satsningen betraktas. Mina utgångspunkter för att studera sats
ningen har jag redogjort för i det föregående kapitlet. Där framkommer 
att jag relaterar den statliga satsningen till de styrprocesser som är under 
förändring när det gäller det statliga ansvaret för barnomsorgen. Den 
offentligt finansierade barnomsorgen är inte den enda verksamheten 
inom den offentliga sektom som har genomgått och fortfarande genom
går förändringar. Grund- och gymnasieskolan är andra pedagogiska 
verksamheter där den statliga styrningen har förändrats. Inom grand
skolan, liksom inom hemtjänsten har statliga utvecklingssatsningar 
initierats för att främja lokala förändringar. Det är därför fullt möjligt att 
se bamomsorgssatsningen som ett exempel på, eller ett fall av statliga 
satsningar på lokalt utvecklingsarbete. I detta kapitel behandlas fall
studier generellt och den som jag har genomfört specifikt. Här beskrivs 
också de metoder för informationsinsamling som har använts i denna 
fallstudie. En diskussion om validitet och generaliseringar avslutar 
kapitlet.

Varför fallstudie?

I litteratur som behandlar forskningsprocessen påpekas att forsknings
metoder idealt skall utgå ifrån problemformulering och frågeställningar. 
Därefter görs överväganden om vilken eller vilka metoder som bäst 
lämpar sig för att ta reda på det som frågorna inriktas mot.1 Egentligen 
har det omvända gällt för den här avhandlingen. Jag har utgått från nå
got jag redan hade kommit i kontakt med och hade viss kännedom om; 
den statliga satsningen på lokala utvecklingsprojekt inom barnom
sorgen. Därefter har ytterligare frågeställningar om just denna satsning 
lett till fler undersökningar. Jag hade således redan ett fall, vilket jag 
ville veta mer om.2

Ett annat motiv till att betrakta bamomsorgssatsningen som ett fall 
har att göra med satsningen som problemområde. Några utmärkande 
drag för den har varit komplexiteten, att den omfattat flera nivåer inom

1 Se exempelvis Alvesson, Mats & Sköldberg, Kaj (1994). Tolkning och reflektion. 
Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod. Lund: Studentlitteratur, s. 10-11; Denzin, 
Norman K. & Lincoln, Yvonna S. (Eds.) (1994). Handbook of Qualitative Research. 
Thousand Oaks, London, New Delhi: SAGE Publications, s. X.

2 Att det inte är ovanligt påpekar Stake. När det gäller utvärderingsuppdrag är fallet ofta 
redan givet. Stake, Robert E. (1995). The Art o f Case Study Research. Thousand Oaks, 
London, New Delhi: SAGE Publications, s. 3.
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bamomsorgsverksamheten (även om jag koncentrerar mig på den stat
liga i detta arbete), samt att den är ett samtidsfenomen. Det är samman
taget sådant som fallstudier är speciellt lämpade att hantera.3 Den typ av 
problem som är lämpliga att undersöka med hjälp av fallstudier samt 
styrkan med fallstudier beskrivs med följande citat:

"In general, case studies are the preferred strategy when 'how' or 
'why' questions are being posed, when the investigator has little 
control over events, and when the focus is on contemporary pheno
menon within some real-life context. "4

Mina frågeställningar, det utmärkande med den statliga satsningen på 
lokalt utvecklingsarbete inom barnomsorgen, samt fallstudiens fördelar 
när liknande företeelser ska studeras beskrivs väl i citatet.

Vad är ett fall?

Möjligheten att betrakta något som ett fall har att göra med hur avgrän
sat det är.5 Personer, organisationer, en händelse eller ett program kan 
utgöra ett fall. Det viktiga är om det undersökta är möjligt att avgränsa. 
Just gränserna, var fallet börjar och slutar, är emellertid inte alltid helt 
lätt att avgöra. Samtidigt påverkar avgränsningen påtagligt hur under
sökningen genomförs oavsett om det gäller ett eller flera fall.6 Den 
satsning på lokala utvecklingsprojekt som undersöks här är på flera sätt 
ganska väl avgränsad. Den fanns exempelvis initiait definierad som en 
viss summa statliga pengar för ett speciellt ändamål. De aktiviteter i 
form av lokala utvecklingsprojekt som satsningen har givit upphov till 
går att identifiera tämligen klart. Det fanns också speciella rutiner och 
handläggare för att administrera bamomsorgssatsningen på statlig nivå. 
Oklar och delvis problematisk är gränsdragningen däremot när det 
gäller vilka eventuella effekter som satsningen har haft på barnom
sorgen mer generellt. I avhandlingen undersöks den här statliga sats
ningen som fenomen i ett statligt stymingssammanhang. Det är dock 
ingen utvärdering av hur väl satsningen har fungerat som styrinstru
ment för förändring av den kommunala barnomsorgen. Utanför grän
sen för den här fallstudien faller därför frågor om hur effektiv eller

3 Patton, Michael Q. (1987). How To Use Qualitative Methods in Evaluation. Newbury 
Park, London, New Delhi: SAGE Publications, s. 19.

4 Yin, Robert K. (1989). Case Study Research. Design and Methods. Newbury Park, 
London, New Delhi: SAGE Publications, s. 13.

5 Stake (1995), s. 2; Yin (1989), s. 31; Merriam, Sharan B. (1991). Case Study Re
search in Education. A Qualitative Approach. San Francisco and Oxford: Jossey-Bass 
Publishers, s. 44-46.

6 Yin (1989), s. 31-33.
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genomslagskraftig utvecklingssatsningen har varit i det avseendet. 
Innanför gränsen faller däremot frågor om hur den lokala nivån "tog 
emot" satsningen i form av olika kommunala strategier, uppfattningar 
inom olika utvecklingsprojekt samt i gestaltningen av utvecklingspro
jekten.

Ett fall finns alltid i ett sammanhang och behöver därför också 
beskrivas och analyseras i förhållande till det.7 Vad som är att betrakta 
som sammanhang har att göra med vad som är ett fall. Jag har funnit 
det rimligt att placera in den statliga satsningen på lokalt utvecklings
arbete inom barnomsorgen både i ett statligt stymingssammanhang, 
men också i en något modifierad historisk kontext. Den tidsperiod som 
behandlas är nämligen i huvudsak efterkrigstiden. Den historiska bak
grunden har därvid tecknats så att styrfaktorer träder i förgrunden. Det 
statliga sammanhang som utvecklingssatsningen relateras till behand
lades i det föregående kapitlet. Det historiska sammanhanget redovisas i 
nästkommande kapitel.

Tillvägagångssätt

I en fallstudie används ofta flera olika datainsamlingsmetoder för att 
belysa komplexa processer och nå ökad förståelse. De undersöknings- 
sätt som jag har använt mig av är studier av offentligt tryck, det vill 
säga statliga utredningar, beredningstexter, statliga rapporter, riksdags
tryck och liknande. Rapporterna som producerades inom ramen för var 
och en av de utvärderingar som gjordes inom satsningen har också 
granskats. Förutom det har jag genomfört en intervjuundersökning med 
politiskt ansvariga och med dem som handlade satsningen på den stat
liga nivån. Ministrar, statssekreterare och handläggare vid Socialdepar
tementet, samt handläggare vid Socialstyrelsen har ingått i intervju
undersökningen. Dessutom kontaktade jag de personer som hade an
svarat för de sex utvärderingsuppdrag som utgör en del av min studie. 
För att teckna en historisk bakgrund till den statliga satsningen på 
lokala utvecklingsprojekt inom barnomsorgen har jag använt peda
gogisk forskning om barnomsorg och närliggande verksamheter samt 
riksdagstryck och andra offentliga texter.

Ibid., s. 23. Här för Yin ett resonemang om olika metoder i förhållande bl.a. till 
kontext.
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Sammanfattande tablå
I nedanstående tablå visas mer schematiskt vilka undersökningsmetoder 
och källor som korresponderar mot avhandlingens frågeställningar.

Tabell 1. Tablå över avhandlingens frågeställningar, undersökningsmetoder och käll
material.

Frågor

Hur har den statliga styrningen av barn
omsorgen förändrats över tid?

Kapitel 4

Hur genomfördes den statliga satsningen 
på den statliga nivån? Vilka intentioner 
fanns med satsningen och hur kom dessa 
till uttryck i inriktning, form och medels
tilldelning? Hur förändrades dessa aspekter 
över tid?

Kapitel 5

Hur mottogs och genomfördes den statliga 
satsningen på lokal nivå? Kan några föränd
ringar över tid konstateras?

Kapitel 6

Vilken/vilka funktioner fyllde de utvärde
ringar som genomfördes av den statliga 
satsningen?

Kapitel 7

Varför genomfördes en statlig satsning på 
lokalt utvecklingsarbete? Vilka problem var 
det som satsningen skulle bidra till att lösa?

Kapitel 8

Undersökningsmetod och källor

Dokumentstudier
Primärkällor: Offentliga utredningar, riks
dagstryck, Svensk författningssamling, 
Socialstyrelseskrifter 
Sekundärkällor: andra forskares arbeten

Dokumentstudier och intervjuer m. stati, 
aktörer
Primärkällor: Intervjusvar, riksdagstryck, 
Socialstyrelseskrifter, Socialstyrelsens 
råmaterial om utvecklingsprojekt, offent
liga utredningar
Sekundärkällor: Gunilla Roos' rapporter 
om satsningen 1984-89

Dokumentstudier, intervjuer m. stati, 
aktörer
Primärkällor: Intervjusvar 
Sekundärkällor: Rapporter från Umeå- 
utvärderingen av satsningen 1990-94, 
Gunilla Roos' arbeten om lokalt utveck
lingsarbete i kommuner 1984-89

Intervjuer m. stati, aktörer, dokumentstu
dier, liten enkät till utvärderama 
Primärkällor: Intervjusvar, enkätsvar, 
utvärderingsrapporter, Socialstyrelseskrif
ter, projektbeskrivningar och kontrakt för 
utvärderingsuppdrag

Sammanfattande diskussion utifrån 
referensram

Jag har försökt att beskriva och analysera agerande på statlig nivå i 
förhållande till en pedagogisk verksamhet. Dessutom har jag försökt att 
beskriva detta agerande under en viss tidsperiod och även få en översikt
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över olika stadier i bamomsorgssatsningen.8 Genom detta problemval 
skiljer sig mitt arbete ifrån de mer etnografiliknande fallbeskrivningar 
som numer är en etablerad tradition inom utvärderingsfältet och som 
också återfinns inom pedagogisk forskning.9 Sådana beskrivningar 
bygger ofta och till stor del på fältstudier i de miljöer där fallets aktörer 
verkar.10 Information om fallet samlas in på olika sätt under fältvistel
sen. Vanliga sätt att inhämta data i den typen av fallstudier är genom 
observationer, intervjuer och studier av dokument och artefakter.11 
Fallstudier av den sorten kännetecknas av försök att i forskningsrap
porterna förmedla en känsla av närhet till både miljö och människor 
genom detaljerade beskrivningar där ibland också forskarens upplevel
ser relateras.12 Att genomföra den typen av fallstudie bedömdes som 
orealistiskt både av tidsskäl och av ekonomiska skäl. Förmodligen hade 
dock en sådan studie kunnat tillföra intressant information om den hade 
kunnat genomföras (se vidare nedan).

Avgränsning i tid
Den statliga satsningen på utvecklings- och förändringsarbete inom 

barnomsorgen som undersöks i avhandlingen sattes igång 1984. Redan 
några år tidigare hade diskussioner förts som ledde fram till beslutet att 
avsätta medel till satsningen. Större delen av min undersökning kon
centrerar sig därför till åren 1984 och framåt. En tillbakablick under det 
gångna seklet med betoning på efterkrigstiden ger en bakgrund till 
förändringssatsningen och den statliga styrningen av barnomsorgen. 
Under intervjuperioden fick den under lång tid omdebatterade frågan 
om barnomsorgens politiska placering en ny lösning. Det politiska 
ansvaret för barnomsorgen flyttades över till Utbildningsdepartementet. 
En naturlig avgränsning för min undersökning kom därför att bli våren

8 När det gäller källor och typ av insamlad information liknar min fallstudie Roth- 
steins. Rothstein, Bo (1986). Den socialdemokratiska staten. Reformer och förvalt
ning inom svensk arbetsmarknads- och skolpolitik. (Ak. avh.) Lund: Arkiv. Se 
särskilt s. 62-63.

9 En utvärderingsrapport som belyser olika fall är: Stake, Robert; Bresler, Liora & 
Marby, Linda (1991). Custom and Cherishing: The arts in Elementary School. Urba
na, IL: National Arts Education Research Centre, School of Music. Se också Rönner- 
man, Karin (1993). Lärarinnor utvecklar sin praktik. En studie av åtta utvecklings
arbeten på lågstadiet. (Ak. avh.) Umeå: Umeå universitet, Pedagogiska institutionen.

10 Se föregående not för exempel på studier där fältstudier genomfördes samt Patton, 
Michael Q. (1990). Qualitative Evaluation and Research Methods. Second edition. 
Newbury Park, London, New Delhi: SAGE Publications, s. 199-276.

11 Stake (1995), s. 60-68; Merriam (1991), s. 71-118.
12 Ett engelsk uttryck är "thick descriptions". Merriam (1991), s. 194 med referens till 

Guba, Egon G. & Lincoln, Yvonna S. (1985). Naturalistic Inquiry. Newbury Park, CA: 
SAGE. Stake talar om "vicarious experience" för läsaren vilket förutsätter en ingående 
beskrivning. Stake (1995), s. 123.
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1996. Då ombildades den socialdemokratiska regeringen och den nya 
statsministern, Göran Persson, deklarerade att barnomsorgen fortsätt
ningsvis skulle tillhöra skolområdet.

Dokumentstudierna
Underlaget till den historiska beskrivningen av den statliga styrningen 
av barnomsorgen har utgjorts av offentligt tryck och av andra forskares 
arbeten. Svensk författningssamling, propositioner, offentliga utred
ningar av betydelse för barnomsorgen och policydokument från Social
styrelsen har varit viktigt material. Totalt rör det sig om drygt 40 
skrifter. Dessutom har andra forskares arbeten (cirka 15 publikationer) 
fått bidra till underlaget för beskrivningen. Att lita till skriftliga källor 
var ett val som gjordes utifrån det faktum att politiska uppfattningar och 
agerande på statlig nivå sätter tydliga spår i texter. Ideologi i form av 
uttalade politiska utsagor återfinns i offentliga utredningar, propositio
ner och i tillsynsmyndighetens publikationer. Resulterande regler och 
lagar återfinns i författningssamlingar.

De offentliga texter som har använts för en beskrivning av utveck
lingssatsningen valdes utifrån kriteriet att de skulle ge så mycket in
formation som möjligt om själva satsningen på statlig nivå. Genom ett 
förfarande som kan betecknas som systematiskt letande efter ledtrådar 
genomfördes en "totalundersökning" av riksdagsmaterial för åren 1981 
-1996. Med hjälp av riksdagsindex samt genom referenser i andras 
arbeten identifierades ett 40-tal regeringspropositioner, ett knappt 10-tal 
socialutskottsbetänkanden och några riksdagsskrivelser som behand
lade barnomsorg och utvecklingsarbete inom barnomsorg.

Till grund för en beskrivning av vilka prioriteringar som har gjorts 
när det gäller den statliga satsningens inriktning, innehåll och form, 
ligger till största delen så kallat råmaterial som jag har fått direkt från 
Socialstyrelsen. Projektkataloger, publicerade årligen av Socialstyrel
sen, med korta beskrivningar av de olika lokala utvecklingsprojekt som 
fick medel har också använts i det sammanhanget. (En mer detaljerad 
genomgång av hur jag har använt det materialet finns i bilaga 1.)

De offentliga texterna visar huvudsakligen de spår i en parlamenta
risk berednings- och beslutsprocess som en viss fråga sätter. Det är 
praktiskt taget omöjligt att utifrån den information som finns i sådana 
texter rekonstruera hur en idé uppkom, hur diskussionerna om sak
frågan har förts, varför och av vilka, förutom de officiella partipolitiska 
representanterna. Det som går att utläsa är vilka de avgörande politiska 
frågorna och ståndpunkterna har varit. Bland annat syns det genom 
antalet och typen av texter som en fråga genererar. Det är också möjligt 
att i regeringens äskanden om medel göra en bedömning av en speciell 
frågas eller ett speciellt områdes prioritet. Vidare framkommer vilka 
uttalade, officiella förslag och intentioner som har arbetats fram. Detta
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innebär att flera bidragande eller avgörande motiv eller intentioner 
kanske inte alls återfinns i dessa dokument. Samtidigt, vilket också kan 
vara ett problem, har dessa texter en ideologisk laddning som jag tycker 
är svår frigöra sig ifrån. Mycket av det skrivna framstår som lovvärt 
vilket gör att det politiska spelet är svårt att genomskåda. Syftet med 
avhandlingen är dock inte att förklara varför olika politiska argument 
och ståndpunkter tar sig de uttryck de gör i offentligt tryck vid olika 
tidpunkter. Att tyda outtalade ståndpunkter är inte heller aktuellt. Någon 
kritisk textanalys i Selanders anda har således inte genomförts och 
ovanstående problem har därigenom inte varit speciellt framträdande.13 
I mitt fall beskrivs de parlamentariska spåren av det som uttryckts om 
den statliga satsningen på lokalt utvecklingsarbete inom barnomsorgen 
tillsammans med de åtgärder som har vidtagits när det gäller den statliga 
styrningen av barnomsorgen, det vill säga det klart uttalade.

De texter som har använts för beskrivning och analys av mottagan
det av satsningen på realiseringsarenan är utvärderingsrapporter och 
forskningsrapporter som har behandlat utvecklingssatsningen. En stor 
del av dessa rapporter utgörs av de som jag själv producerade. Det 
innebär att material från Umeå-utvärderingen av satsningen också ingår 
i avhandlingen. Att använda eget arbete kan innebära vissa problem. 
Problemet handlar huvudsakligen om att kunna distansera sig så pass 
mycket ifrån materialet så att en mer objektiv bedömning kan göras. I 
fråga om att beskriva bamomsorgssatsningen på realiseringsarenan 
menar jag att en sådan distansering till mitt eget utvärderingsarbete är 
mindre viktig. Det handlar inte om att granska utvärderingsmaterialet i 
sig (se nedan), utan om att göra en beskrivning av hur den statliga 
satsningen mottogs och gestaltades på den lokala nivån. Just detta 
behandlas i de delar av mitt utvärderingsmaterial som används i detta 
sammanhang.

Rapporter från de utvärderingsuppdrag angående satsningen som 
har initierats på statlig nivå analyseras som en särskild del av bamom
sorgssatsningen. Urvalet av dessa uppdrag har gjorts genom samtal 
med ansvariga handläggare och utifrån en genomgång av rapporter av 
uppdrag som har anknutit till utvecklingssatsningen. Kvar blev sex 
utvärderingsuppdrag med ett 10-tal tillhörande rapporter, vilka också 
var de uppdrag som ingick i analysen. Projektbeskrivningar av utvärde
ringarna och kontrakt har i några fall också bidragit till framställningen. 
Endast uppdrag och rapporter som behandlar hela satsningen på lokalt 
utvecklingsarbete eller delar av den har tagits med. Sådana uppdrag och

13 Att gå bakom texten i den bemärkelse som Selander beskriver har alltså inte varit mitt 
syfte. Se Selander, Staffan (1990). Till kritiken av läroplansteorin. Om pedagogisk 
textanalys och "tyst läroplan". Paper presenterat vid den IV:e PEXU-konferensen, 
Härnösand 27-28 sept. 1990. Högskolan i Sundsvall/Härnösand (Mitthögskolan): 
Institutet för pedagogisk textforskning, s. 9-12.
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rapporter där enskilda eller ett fåtal lokala utvecklingsprojekt inom 
satsningen har utvärderats finns inte med i analysen.14

I utvärderingsrapporter behandlas oftast utvärderingsobjektet, ge
nomförandet och syftet med utvärderingen, det vill säga den typ av 
uppgifter som jag sökte för att kunna uttala mig om utvärderingarnas 
funktion. Användningen av eget utvärderingsmaterial i den här delen av 
avhandlingsarbetet var därför mer problematisk. Att försöka studera sitt 
eget arbete på samma villkor som andras är svårt. Något som talar för 
att en viss distans dock har varit möjligt att upprätthålla är att jag inte 
deltog i uppdraget när projektplanen skrevs. Därmed hade jag inget 
större inflytande på uppläggningen. Utvärderingsuppdraget avslutades i 
augusti 1994. Den tid som har förflutit sedan dess bidrar också till att 
det personliga engagemang som kan fördunkla omdömet har hunnit 
avta. När det gäller frågan om vilken funktion utvärderingarna har haft 
uppfattar jag mig därför i det närmaste lika utanförstående i förhållande 
till mitt uppdrag som jag är i förhållande till de andras uppdrag.

Intervjuundersökningen
Eftersom undersökningen praktiskt taget helt och hållet koncentreras på 
den statliga nivån, så var de ansvariga för satsningen på den nivån 
självklara intervjupersoner. Endast de kan uttrycka vad de hade tänkt 
med satsningen och de tillhörande utvärderingsuppdragen, samt hur de 
uppfattar utvärderingar och statliga satsningar i ett statligt stymings- 
sammanhang. En strävan efter att erhålla så mycket information om 
satsningen som möjligt, ledde till att de personer som sades ha god 
kännedom om satsningen valdes ut för intervjuer. Jag ville genom valet 
av intervjupersoner försöka täcka hela den tid som den statliga sats
ningen hade funnits (1984-1996). Dessutom hade jag ett önskemål om 
att företrädare för både en socialdemokratisk och en borgerlig regering 
skulle delta. Genom samtal med de handläggare vid Socialstyrelsen 
som hade längst erfarenhet av bamomsorgssatsningen, samt med en av 
Socialdepartementets handläggare kom jag fram till nio personer som 
jag tillfrågade om de var villiga att delta i en intervjuundersökning. 
Intervjupersonerna var ministrar, statssekreterare och tjänstemän som 
handlade satsningen vid Socialdepartementet och Socialstyrelsen.

Åtta intervjuades med hjälp av telefon och bandspelare. Intervjuerna 
kunde inte genomföras på plats då inga medel för resor till och vistelse i 
Stockholm fanns. En person skrev svar på intervjufrågorna. Frågorna 
hade skickats i god tid före det avtalade intervjutillfället. (Intervjufrå
gorna återfinns i bilaga 2.) Tanken var att intervjupersonerna skulle ha 
tid att förbereda sig och försöka komma ihåg vad som hade hänt och

14 När min undersökning genomfördes var ett utvärderingsuppdrag inte avslutat och har 
därför inte ingått i min undersökning.
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hur de hade tänkt och agerat när det gällde förändringssatsningen. Fler
talet av de intervjupersoner som hade varit verksamma vid Socialdepar
tementet var vid tidpunkten för intervjuerna sysselsatta med annat än 
barnomsorgsfrågor. En arbetade fortfarande vid departementet men 
med andra frågor och en hade flyttat till en annan statlig arbetsplats och 
arbetade där med barnomsorgsfrågor. Eftersom flera hade lämnat bam- 
omsorgsvärlden föreföll det viktigt att väcka minnen till liv och att 
stimulera till återblickar. Av de tre personer från Socialstyrelsen som 
intervjuades, slutade en innan intervjuundersökningen genomfördes. 
De övriga arbetade vid intervjutillfället med bamomsorgssatsningen, 
som då fortfarande administrerades av Socialstyrelsen. Intervjuerna 
genomfördes i maj och april 1996 och varade mellan 60 och 90 minu
ter. Samtliga bandade intervjuer skrevs ut av mig.

Erfarenheter som finns redovisade av att för forskningsändamål 
intervjua personer som innehar eller har innehaft maktpositioner på 
nationell nivå ger vid handen att det kan uppstå särskilda problem.15 
Politiska och administrativa aktörer är ofta väl tränade i att argumentera 
och föra fram en bild som de anser värd att framföra i intervjusamman
hang. Detta gör att intervjuer med makteliter (för att använda ett något 
tillspetsat begrepp) oftast sker på intervjupersonens villkor och med ett 
ovanligt litet mått av kontroll över intervjun för intervjuarens del.16 
Flera forskare beskriver sina intervjuer med makthavare som en balans
akt mellan att vara naiv och samtidigt påläst och kunnig. Naiviteten 
gagnar tillgång till information, och att vara påläst är nödvändigt för att 
kunna följa upp och stämma av i sakfrågor såväl som i hur olika aktörer 
har förhållit sig i olika politiska frågor.171 stället för att uppträda som 
den initierade okunnige, kan intervjuer med inflytelserika aktörer också 
genomföras så att deras ställningstaganden utmanas. Intervjupersonens 
grundläggande värderingar kan därigenom blottläggas. Kunskap om 
sakförhållanden kan också förmedlas medvetet av intervjuaren i syfte 
att påverka aktören i en för intervjuaren politiskt viktig fråga.18

Min intervjuundersökning skiljer sig i vissa stycken från de erfaren
heter, som företrädesvis brittiska men även nordamerikanska forskare 
har gjort. Det var till exempel inte alls svårt att få till stånd intervjuer,

15 De erfarenheter av sådana undersökningar som olika brittiska och nordamerikanska 
forskare har gjort beskrivs i Walford, Geoffrey (Ed.) (1994). Researching the powerful 
in education. London: UCL Press.

16 Fitz, John & Halpin, David (1994). Ministers and mandarins: educational research in 
elite settings. I: Walford (Ed.), s. 42, 44-45.

17 Fitz & Halpin (1994), s. 39; McHugh, J. Daniel (1994). The Lords' will be done: 
interviewing the powerful in education. I: Walford (Ed.), s. 63; Kogan, Maurice
(1994). Researching the powerful in education and elsewhere. I: Walford (Ed.), s. 74.

18 Mickelson, Roslyn Arlin (1994). A feminist approach to researching the powerful in 
education, I: Walford (Ed.), s. 142-145.
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utom i ett fall men då gavs svar skriftligt. Samtliga intervjuade har varit 
generösa med tid och sett till att ingenting störde under intervjutill
fället.19 Generellt sett anser jag att jag också har haft relativt god kon
troll över intervjuerna, vilket kan ha berott på att intervjuområdet inte 
uppfattades som politiskt kontroversiellt. Det fanns således inte så 
många spörsmål som måste behandlas speciellt varsamt av intervjuper
sonerna. En del av kontrollen kan säkert också tillskrivas intervjufor
men, som kan beskrivas som halvstrukturerad med öppna frågor. Jag 
såg till att frågorna behandlades, men intervjufrågorna behövde inte 
följas i någon speciell ordning. Det som liknar andra forskares erfaren
heter är känslan av att befinna sig i okänd terräng, även om jag var i 
mitt arbetsrum när telefonintervjuerna genomfördes. Min ringa känne
dom om Socialdepartements- och Socialstyrelsearbete och dessa arbets
platser gjorde att jag kände mig okunnig. Samtidigt tyckte jag att jag 
hade "läst på" när det gällde sakfrågorna och fick ibland en känsla av att 
jag behövde hålla tillbaka sådan kunskap för att inte hindra intervju
förloppet. Intervjustrategin att utmana de intervjuades föreställningar 
var inte aktuell eftersom mitt syfte var att få fram så mycket information 
som möjligt och dessutom få ta del av de intervjuades uppfattningar om 
barnomsorg, den statliga satsningen och fenomenet utvärdering.

De skriftliga källor som jag har valt kan sägas ha hög relevans när 
det gäller sanktionerad statlig bamomsorgspolitik. Eftersom man kan 
förutsätta att aktörerna inom de olika statliga sfärerna, åtminstone till 
viss del, utvecklar självständiga politiska handlingsmönster och dess
utom fattar vissa beslut utanför de sanktionerande politiska organen, 
har andra källor behövts. Intervjuerna med dem som ansvarade för 
satsningen har givit den sortens kompletterande information som inte 
stått att finna i de offentliga källorna, det vill säga hur de själva tänkte 
om satsningen på lokalt utvecklingsarbete och om utvärderingar.20 Det 
bör dock poängteras att intervjusvaren berodde på hur väl en del av 
dessa personer kunde minnas vad de gjorde samt hur de tänkte och 
tyckte för 10-15 år sedan. Min uppfattning är att de intervjuade var väl 
förberedda för intervjun. Några av dem som inte längre var verksamma 
inom barnomsorgen hade friskat upp minnet genom att fundera på 
frågorna och titta igenom sparat material. Själva intervjun stimulerade i 
vissa fall också till att återuppliva minnena.

19 Liknande erfarenheter rapporteras av Gewirtz, Sharon & Ozga, Jenny (1994). Inter- 
viewing the education policy elite. I: Walford (Ed.), s. 192-195. De påpekar också att 
det många gånger kan vara betydligt svårare att genomföra intervjuer med politiskt, 
ekonomiskt och socialt missgynnade personer, som genom att vara föremål för forsk
ning kan känna sig ifrågasatta och utlämnade.

20 Jfr. Lundahls diskussion om källors tyngd och representativitet i Lundahl, Lisbeth 
(1997). Efter svensk modell. LO, SAF och utbildningspolitiken 1944-90. Umeå: 
Boréa, s. 16-17.
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Ulla enkätundersökningen
Till de ansvariga utvärderama skickade jag frågor angående deras upp
drag. (Se bilaga 3.) I de fall jag hade en e-postadress användes den 
kommunikationsvägen och övriga tillskrevs per post. Samtliga fem 
uppdragstagare svarade skriftligt med hjälp av post, fax eller e-post. Att 
antalet personer inte stämmer med antalet uppdrag beror på att en 
person genomförde två uppdrag. Några bifogade uppdragskontrakt 
eller citerade sådana dokument i svaren.

Analys
I analysen av dokumenten och intervjuerna har avhandlingens fråge
ställningar och referensram använts för att rikta sökarljuset och foku
sera stymingsaspektema. Särskilt när det gäller att förstå och förklara 
materialet, har utgångspunkterna och begreppen i kapitel två samt den 
historiska dimensionen fungerat som förståelseraster och katalysator till 
möjliga förklaringar. En utförligare presentation av utgångspunkterna 
för analysen av utvärderingsuppdragen görs i det kapitel där uppdragen 
behandlas, kapitel sju.

Jag har använt mig av flera analysmetoder, i varierande grad, både 
sådan analys som gäller att söka mönster och att notera antal, mängd 
och liknande, och sådan analys som handlar om att finna förklaringar. 
Då har det främst handlat om att infoga detaljerna i ett större mönster, 
att konstruera en logisk förklaring genom att sammanfoga delar och 
relatera dem till gjorda antaganden, och att utifrån de teoretiska ut
gångspunkterna försöka få materialet att bli begripligt.21

Validitet

Att det finns flera likartade fenomen eller ting gör att det går att betrakta 
ett fall, som ett fall av något. Det vill säga som en variant av något mer 
generellt. Men ett fall kan också vara det enda i sitt slag. I spännvidden 
mellan det generella och det unika rör sig fallstudier. Ett fall är alltid 
unikt på något sätt, men kan också ha gemensamma drag med andra fall 
som behandlar liknande fenomen.22 Möjligheten att generalisera från ett 
fall till andra liknande fall finns alltså.23 Generaliseringar kan också

21 Huberman, A. Michael & Miles, Matthew B. (1994). Data Management and Analysis 
Methods. I: Denzin & Lincoln (Eds.), s. 432.

22 Stake, Robert E. Anteckningar från en forskarutbildningskurs "Case Studies" med 
Robert Stake i Umeå, 1993-06-07 till 06-18. Se också Yin (1989), s. 46-60.

23 Generalisering kan uppnås genom att förse läsaren med en så god inblick i fallet så att 
det gränsar till en egen upplevelse. Utifrån den kan sedan personen generalisera till 
andra liknande fall eller fenomen som hon kommer i kontakt med: Stake använder
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göras gentemot de utgångspunkter och antaganden som görs om både 
fallet och fallets kontext.24 Av inledningen till detta kapitel framgår att 
liknande statliga satsningar har genomförts även inom andra verksam
hetsområden. En del beröringspunkter borde därmed finnas och göra 
vissa generaliseringar utifrån jämförelser möjliga. Jag har inte i första 
hand haft syftet att undersöka det generella fenomet "statliga satsningar 
på lokala utvecklingsarbeten". I stället har mitt syfte varit att undersöka 
en speciell satsning, en i huvudsak så kallad "intrinsic case study".25 
Det utesluter inte att de frågeställningar som undersökningen har sökt 
att besvara även är av intresse och kan bidra till förståelse av liknande 
satsningar inom andra områden eller att resultaten i denna undersökning 
diskuteras i förhållande till mer generella fenomen. Min studie kan 
därför också sägas ha inslag som kännetecknar en "instrumental case 
study".26 Att studera satsningen på ett sådant sätt att det ger läsaren en 
känsla av att själv ha gjort erfarenheterna som beskrivs och möjliggjort 
den typen av generaliseringar hade krävt en annan sorts studie. Det är 
när siktet främst är inställt på social kultur, mellanmänskliga relationer, 
handlingsmönster, samtalsmönster och liknande som mer etnografiska 
undersökningsmetoder är relevanta och också kan leda till den typen av 
generaliseringar. En möjlighet som alltid finns är att läsaren kan göra en 
form av validering gentemot sina egna erfarenheter. I min undersök
ning har validitet mer att göra med hur trovärdiga mina slutsatser fram
står för läsaren i förhållande till den beskrivning av satsningen som 
görs och i förhållande till de teorier som jag använder för att tolka, 
förstå och förklara.27 Kan min studie dessutom bidra till en fördjupad 
förståelse för läsaren av denna och liknande statliga satsningar, kan det 
också ses som en form av validitet.28

De ovan beskrivna sätten att inhämta information om den statliga 
satsningen på lokalt utvecklingsarbete inom barnomsorgen har tjänat 
syftet att få en så välgrundad beskrivning som möjligt. Flera olika 
informationskällor har använts och när det gäller intervjuundersök
ningen har personer med både olika arbetsuppgifter och positioner

begreppet "naturalistic generalizations". Stake, Robert E. (1978). The Case Study 
Method in Social Inquiry. I: Educational Researcher, 7 (2), s. 5-8, spec. s. 6; Stake
(1995), s. 85-88; Sharan (1991), s. 173-177.

24 Yin kallar detta för "analytical generalizations" Yin (1989), s. 38, s. 43-45. Se även 
Hamel, Jaques with Dufour, Stéphane & Fortin, Dominic (1993). Case Study Methods. 
Newbury Park, London, New Delhi: SAGE Publications, s. 34-40.

25 Stake (1995), s. 3
26 Ibid.
27 "Analytical generalizations" enligt Yin (1989), s. 38 och s. 43-45. Se också Kvale, 

Steinar (1989). To Validate Is to Question. I: Kvale (Ed.), Issues of Validity in Quali
tative Research. Lund: Studentlitteratur, s. 81-83.

28 Kvale (1989), s. 74.
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deltagit.29 Det innebär att flera perspektiv finns representerade och 
också har bidragit till min framställning och analys. Vidare innebär det 
att det vid ett flertal tillfällen har varit möjligt att jämföra dokument med 
utsagor från flera personer och olika personers utsagor med varandra 
och på så vis komma fram till en trovärdig beskrivning. Utkast till de 
kapitel där intervjuutsagoma har använts i beskrivningen har skickats 
till samtliga deltagande för rättelser och synpunkter. De har också sänts 
till dem som genomförde utvärderingsuppdragen för kontroll och kom
mentarer. I tolknings- och analysarbetet har olika förklaringar och möj
liga tolkningar prövats i förhållande till utgångspunkterna men också i 
förhållande till den samlade informationen. Kronologin i beskrivningen 
har både upprättats och också kontrollerats i förhållande till dokument 
och intervjuer.30

I den historiska beskrivningen har det varit en fördel att använda 
flera sekundärkällor och på så vis triangulera en del av skeendena.31 
Jag kunde emellertid inte helt förlita mig på dessa källor och gick då till 
primärkälloma för att få en så god uppfattning om vissa förlopp som 
möjligt.

Något som ytterligare kunde ha ökat trovärdigheten, är om observa
tioner hade genomförts. Detta gäller den del av studien som rör utvär
deringsuppdragen. Att under en viss tid ha vistats i de arbetsmiljöer 
som de intervjuade var verksamma i hade förmodligen lett till att ett 
bättre underlag för beskrivning och analys av hur utvärderingar kom
mer till användning på den statliga nivån hade funnits. Av både tidsskäl 
och ekonomiska skäl försökte jag aldrig att genomföra en sådan obser- 
vationsstudie. Huruvida det är möjligt att få tillträde för att genomföra 
observationsstudier i departement och statliga verk i Sverige känner jag 
inte till. De erfarenheter som forskare i andra länder rapporterar tyder 
på att det inte är helt lätt.32 Det är möjligt att min framställning hade 
präglats av mer "närhet" till skeendena på den statliga nivån om jag 
hade vistats i dessa miljöer. Som det nu är har jag inte beskrivit mil
jöerna.

29 Detta ligger helt i linje med de strategier som många forskare anger för att försöka 
höja den intema validiteten under insamlandet av information. Sharan (1991), s. 166- 
170; Stake (1995), s. 108-116.

30 Yin menar att den intema validiteten också kan stärkas i analysarbetet, bland annat 
genom att pröva rivaliserande förklaringar, "explanation-building" samt analys av 
kronologin. Även om författaren ställer andra krav på operationalisering och kausala 
förklaringar än vad som finns representerat i min fallstudie, anser jag att själva idén 
har tillämpats. Yin (1989), s. 41, 111-113 och 118-119.

31 Huberman & Miles (1994), s. 438.
32 Se exempelvis Fitz & Halpin (1994), s. 35.
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Kapitel 4. Barnomsorg och statlig styrning

Vilka statliga insatser har gjorts när det gäller barnomsorgen? Hur har 
de statliga aktörerna försökt att styra barnomsorgen? Vilka förändringar 
har skett över tid? Först i kapitlet behandlas kortfattat bakgrunden till ett 
statligt engagemang i barnomsorgen. Därefter beskrivs och analyseras 
hur de statliga åtgärderna för att styra barnomsorgen har förändrats 
över tid. Detta görs i syftet att placera in den statliga satsningen på 
lokalt utvecklingsarbete i ett historiskt sammanhang där statlig styrning 
fokuseras. De förändringar som har ägt rum diskuteras sist i kapitlet 
med hjälp av olika styrbegrepp. Den statliga satsningen behandlas 
också i det sammanhanget.

Framställningen struktureras utifrån vilka olika former styrningen 
kan anta, det vill säga ekonomisk, juridisk och ideologisk styrning. (Se 
kapitel två.) Ekonomisk styrning behandlas som en fråga om statsbi
dragens förändring över tid. Juridisk styrning avser lagstiftning och de 
förändringar som har ägt rum i det avseendet. Till ideologisk styrning 
räknar jag olika dokument som har producerats på statlig nivå och som 
uttrycker statlig policy angående den offentliga barnomsorgen. När det 
gäller beskrivning och analys av de olika policydokumenten riktas upp
märksamheten på de idéer om statlig styrning av bamomsorgsverksam- 
heten som kommer till uttryck i dessa texter. Statlig styrning i form av 
utbildning av bamomsorgspersonal är också en del av den ideologiska 
styrningen, men den delen behandlas inte här.11 beskrivningen av den 
ekonomiska, juridiska och ideologiska styrningen integreras en redogö
relse av de statliga tillsynsuppgiftema och kontrollen, till vilka utvärde
ring kan räknas.

Att beskriva statlig styrning på det sätt som görs här är inte oproble
matiskt. Det finns inga vattentäta skott mellan de olika formerna för 
statlig styrning, eftersom ideologi genomsyrar både lagstiftning och 
statsbidrag.2 Trots detta har jag valt detta framställningssätt eftersom 
jag inte har kunnat finna något mer överskådligt sätt att granska och 
belägga förändringen av statlig styrning över tid.

1 En studie som bl.a. behandlar förskollärarutbildningen och studenternas förändringar 
av vissa föreställningar under utbildningstiden är Henckel, Boel (1990). Förskol
lärare i tanke och i handling. En studie kring begreppen arbete, lek och inlärning. 
(Ak. avh.) Umeå: Umeå universitet, Pedagogiska institutionen.

2 Jfr. Johansson, Göran (1989). Statens styrning av kommunernas barnomsorg. I: De
legationen för social forskning. Barnomsorgen i ett samhällsekonomiskt perspektiv. 
En seminarier apport. Stockholm: Socialdepartementet, s. 168.
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Barnomsorg och statlig styrning

Barnomsorg blir offentlig barnomsorg3

Offentligt finansierad barnomsorg i Sverige är ett tämligen nytt feno
men. Institutioner för att tillgodose både tillsynsbehov och pedagogiska 
ambitioner har funnits i landet i över hundra år, i Stockholm, ända 
sedan 1600-talet. Där fanns de så kallade malmskoloma i kyrkans regi, 
det vill säga barnskolor för fattiga pojkar med syfte att begränsa deras 
lösdrivande.4 Från mitten av 1800-talet fanns i storstäderna också bam- 
krubbor för förskolebarn till fattiga och förvärvsarbetande mödrar.5 
Kindergarten eller bamträdgårdar skapades likaledes främst i de större 
städerna från slutet av 1800-talet. Dessa besöktes företrädesvis av barn 
från bättre bemedlade hem.6 För barn och mödrar från arbetarhem öpp
nades folkkindergarten i början av 1900.7 Arbetsstugor och bamaväm 
startades i Stockholm runt 1890-talet och tog emot skolbarn utanför 
skoltid.8 För den tidens förskole- och skolbamsinstitutioner (exklusive 
folkskolan) svarade stiftelser, privatpersoner, välgörenhetsorganisatio
ner och företag.9 Ingen statlig inblandning i dessa verksamheter före
kom. Ett statligt engagemang lät vänta på sig till 1944, då statliga bi
drag började utbetalas för den så kallade halvöppna barnavården (bam
trädgårdar och daghem) och då Kungliga Socialstyrelsen blev tillsyns
myndighet.10 Men vad var det som bidrog till att ett statligt engagemang 
så småningom kom till stånd? I det följande ges några olika förklaringar 
till det statliga engagemanget för att om möjligt belysa de komplexa 
processer som bidrar till att ett speciellt område i samhället blir föremål 
för statligt agerande.

3 Barnomsorg är ett begrepp som inte används förrän relativt sent. Jag har valt att an- 
vända begreppet eftersom jag anser att det förenklar framställningen. Med barnom
sorg avses även skolbarnsomsorg.

4 Sandin, Bengt (1986). Hemmet, gatan, fabriken eller skolan. Folkundervisning och 
barnuppfostran i svenska städer 1600-1850. (Ak. avh.) Lund: Arkiv, s. 84-113.

5 Holmlund, Kerstin (1996). Låt barnen komma till oss. Förskollärarna och kampen om 
småbarnsinstitutionerna 1854-1968. (Ak. avh.) Umeå: Boréa Bokförlag, s. 49-79; 
Nordin, Inga (1970). Förskolan i samhället. En utvecklingsstudie. SFR, s. 7-8; 
Johansson, Gunnel & Åstedt, Britta (1993). Förskolans utveckling-fakta och funde
ringar. Stockholm: HLS Förlag, s. 15.

6 Holmlund (1996), s. 80-88. Samt samma referenser som i föregående fotnot.
7 Tallberg-Broman, Ingegerd (1991). När arbetet var lönen. En kvinnohistorisk studie 

av barnträdgårds ledar innan som folkuppfostrare. (Ak avh.) Stockholm: Almqvist & 
Wiksell International, s. 257-258.

8 Johansson, Jan-Erik (1985). Från arbetsstuga till fritidshem. Ett bidrag till fritids
hemmets historia. Stockholm: Liber Allmänna Förlaget, s. 11-12.

9 Se tidigare historiska referenser.
10 Riksdagsbeslut grundat på betänkandet SOU 1943:9. Utredning och förslag angående 

statsbidrag till daghem och lekskolor m.m. avgivna av 1941 års befolknings- 
utredning. Stockholm: Socialdepartementet; Holmlund (1996), s. 114.
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Under tiden från sekelskiftet och fram till 1930-talet utvecklades 
tankar och ideologier om nödvändigheten av ett samhälleligt ansvars
tagande när det gällde barn och föräldrar.11 Dessa tankar odlades under 
seklets första decennium framför allt utomparlamentariskt, i Svenska 
fattigvårds- och bamavårdsförbundet. Idéerna hade även några an
hängare i riksdagen. Förbundet bestod av politiskt radikala personer 
hemmahörande i kooperationen, kvinnorörelsen, folkbildnings- och 
nykterhetsrörelsen och andra ideella organisationer. Med det allmännas 
bästa och en liberal ekonomi för ögonen, menade man inom förbundet 
att fattiga familjer och arbetarfamiljer måste få goda sociala och ekono
miska villkor för att företagsamheten skulle blomstra. Fattigdom sågs 
också som orättvist och som en orsak till brottslighet. Man ansåg att en 
aktiv socialpolitik var det hjälpmedel med vilket dessa problem skulle 
lösas och föreställde sig ett ekonomiskt blomstrande samhälle där 
fattigdom och nöd inte längre existerade. Tanken var också att olika 
sociala skikt gemensamt skulle ta ansvar för att barnen inte skulle växa 
upp i nöd.

Genom stor aktivitet lyckades idéerna om behovet av politiska ingri
panden få mer stöd i riksdag och regering. Olika lagar stiftades för att 
förbättra för barn och familjer, men perspektivet förändrades och idéer
na inriktades alltmer på samhällets behov av att ha friska och välmående 
barn. Lagen om samhällets barnavård som antogs 1924, kan sägas 
markera att samhället genom statlig försorg skulle ta ansvar för barnens 
vård, uppfostran och utbildning.12 Inom den dominerande diskursen 
värderades detta positivt.13

Rent generellt präglas tiden från 1900 och framåt idémässigt av ett 
skifte i synen på barnet.14 Från att i böijan av seklet ha sett barnet som 
övertagare av samhällets normer och värderingar, sågs barnet efter 
andra världskriget som den som bär framtiden i sina händer. Framtiden 
blir då beroende av hur barnet har behandlats under uppväxtåren. Det 
begreppsliga innehållet i "barnet" förändrades så att barnet blev en till

11 Följande beskrivning av den diskurs som utvecklades och som föregick 30-talets 
statliga utredningar som bl.a. behandlade barnomsorg bygger uteslutande på material 
från Ohrlander, Kajsa (1992). I barnens och nationens intresse. Socialliberal reform
politik 1903-1930. (Ak. avh.) Stockholm: Almqvist & Wiksell International, fr.a. s. 
292-301.

12 SFS 1924 Nr 361. Lag om samhällets barnavård.
13 Jag har inte för avsikt att utreda diskursbegreppet utan hänvisar till den refererade 

texten av Kajsa Ohrlander s. 22-30.
14 Barnet som idé under detta sekel beskrivs av Hultqvist, Kenneth (1990). Förskole

barnet. En konstruktion för gemenskapen och den individuella frigörelsen. (Ak. avh.) 
Stockholm: Symposion. Jag har använt mig av hans beskrivning här.
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gång för framtiden, en tillgång som det gällde att ta vara på. Dessa idéer 
närdes framför allt av en framväxande borgerlighet.15

En grupp som också var starkt pådrivande för att få till stånd ett stat
ligt engagemang i bamomsorgsinstitutionema var de professionella.16 
Med professionella avses här i första hand bamträdgårdslärarinnoma 
som var den yrkesgrupp med arbete inom barnomsorgen som tidigt 
organiserade sig i en förening och senare (1944) i ett yrkesförbund, 
Sveriges Bamträdgårdslärarinnors Riksförbund.17 Genom att organi
sera sig kunde de samlas och gemensamt dra upp riktlinjer för hur de 
på bästa sätt skulle främja arbetet för barnen. Vid uppvaktningar och 
genom att författa resolutioner som överlämnades till ansvariga politiker 
försökte bamträdgårdslärarinnoma att få gehör för sina krav på statsbi
drag till institutionerna, samt statlig inspektion av dessa.18 Att upp
muntra statlig kontroll och styrning kan inte uteslutande ses som en 
kamp för barnens väl och ve. Det kan också tolkas som en form av pro- 
fessionaliseringsstrategi även om den inte alltid var så medvetet uträk
nad, och periodvis verkade i deprofessionaliserande riktning.19

Barnläkare var en annan grupp som tidigt uppmärksammade politi
ker på behovet av ett statligt engagemang i bamomsorgsverksamhe- 
tema.20 Dessutom påpekade redan 1918 statens inspektör för fattigvård 
och barnavård, Gerhard H. von Koch, genom en motion till riksdagen 
att bamträdgårdama var ett angeläget statsintresse då de kunde bidra till 
uppfostran av barnen.21

15 Jfr. Halldén, Gunilla (1992). Föräldrars tankar om barn. Stockholm: Carlsson. Föräld- 
rar med arbeten inom service- och undervisningssektorerna visade sig i hennes under
sökning betrakta barnen mer som "ett projekt" (framtidsinriktning), till skillnad från 
föräldrar med arbeten inom industri, jordbruk och flera deltidsarbetande mödrar, som 
såg barnen "som varande" (här och nu inriktning).

16 Holmlund (1996), s. 185-186.
17 Ibid., s. 179.
18 Ibid., s. 185-186; Johansson & Åstedt (1993), s. 16, 242-243; Nordin (1970), s. 15

och 19.
19 Så var t.ex. fallet när bamomsorgsinstitutionema och förskoleseminariema med sin 

kvinnliga professionella kultur, skulle inordnas i de statliga och kommunala struk
turerna under senare delen av 1940-talet, strukturer som dominerades starkt av män 
och deras värdering av barnomsorg. I slutet av 1960-talet, omformulerades relatio
nerna mellan kvinnor och män i och med kvinnornas emancipationssträvanden. 
B amomsorgspersonalens (förskollärarnas) bamideologi kunde segla mer i medvind 
sedan även jämlikhet sbegreppet integrerades i professionens ideologi. Se Tallberg-
Broman, Ingegerd (1994). "För barnets skull". En studie av förskolan som ett kvinn
ligt professionaliseringsprojekt. Pedagogisk-psykologiska problem Nr 593. Lund: 
Lunds universitet, Institutionen för pedagogik och specialmetodik i Malmö, s. 130- 
133. Se också Holmlund (1996), s. 286-287.

20 Ohrlander (1992), s. 139-140; Tallberg-Broman (1994) menar att barnläkare period
vis försökte styra hela bamomsorgsfältet, s. 127.

21 Holmlund (1996), s. 113; Johansson & Åstedt (1993), s. 241.
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Inom den parlamentariska politiken under 1930-talet kom befolk- 
ningsperspektivet att i hög grad påverka diskussionen om barnom
sorgen.22 Liksom när det gäller dominerande diskurs om barnet (se 
ovan), så samlades flera olika politiska intressen i synen på befolk
ningsfrågan. Alla partier var inte eniga om att detta var ett stort problem 
när frågan först togs upp i riksdagen. Alla partier var inte heller helt 
eniga om den problembild som så småningom en stor majoritet ställde 
sig bakom, nämligen att landet gick mot förtvining eftersom det föddes 
så få barn.

Att befolkningsfrågan överhuvudtaget kom upp i riksdagen verkar 
till stor del bero på den rädsla som företrädesvis högern kände för en 
befolkningsminskning. Alva och Gunnar Myrdal publicerade vid den 
tidpunkten boken "Kris i befolkningsfrågan" (1934) som appellerade 
mycket till unga socialdemokrater. Även om man i stort sett hade en ge
mensam problembild att utgå ifrån, skilde sig olika politiska företrädare 
radikalt från varandra när det gällde vilka lösningar som ansågs lämp
liga.23 En befolkningskommission tillsattes 1935 för att utreda vad som 
kunde göras. En av de åtgärder som föreslogs var utbyggnad av dag
hem och lekskolor, vilken till stor del motiverades med pedagogiska 
och sociala skäl. Det var alla barn man hade i åtanke, både förvärvs- 
och hemarbetande mammors barn.24 Nu ledde inte kommissionens 
arbete till någon handling utan snarare till att debatten fördes in i riks
dagen.25 När 1941-års befolkningsutredning lade förslag, som i stort 
sett grundade sig på den tidigare kommissionens förslag, godtogs näs
tan samtliga förslag av riksdagen, däribland förslaget om ett blygsamt 
statsbidrag till daghem och lekskolor (1944).

Rera grupper har som synes bidragit till att driva bamomsorgsde- 
batten upp på den formellt politiska dagordningen. Enskilda aktörer kan 
antas ha tillhört flera av dessa grupper och så att säga stått för en 
spridning av bamomsorgsfrågor både mellan olika grupper och mellan 
grupper och regering och riksdag. Att barnomsorgen slutligen blev en 
statlig angelägenhet har också med behov av arbetskraft att göra. Under 
kriget behövdes kvinnorna som lönearbetare eftersom männen var 
inkallade.

22 Beskrivningen av befolkningspolitiken och barnomsorgen är hämtat från Hatje, 
Ann-Katrin (1974). Befolkningsfrågan och välfärden. Debatten om familjepolitik 
och nativitetssökning under 1930- 1940-talen. (Ak. avh.) Stockholm: Allmänna För
laget.

23 Något jag finner intressant i Hatjes redogörelse är de starka nationella inslag som 
fr.a. högern hade i sina förslag. De månade om medelklassernas kulturella anlag (läs 
intelligens) som ansågs extra värdefulla att ta vara på i ett nationellt perspektiv.

24 Förutom Hatje se också Johansson & Åstedt (1993), s. 37-38.
25 Ett till försök att få till stånd statsbidrag gjordes 1939, utan framgång. Holmlund 

(1996), s. 114.

46



Barnomsorg och statlig styrning

Statliga åtgärder

Efter krigets slut tog en högkonjunktur vid och den kvinnliga arbets
kraften efterfrågades även fortsättningsvis. Trots detta dröjde en or
dentlig statlig satsning ända till slutet av 1960-talet, då arbetsmarknads- 
argumenten slog igenom.26 Att en statligt understödd utbyggnad dröjde 
så pass länge kan förklaras med det utbredda motstånd mot småbams- 
mödrars förvärvsarbete som fanns hos både män och kvinnor.27 Perio
den efter krigsslutet och fram till 1970-talet var ideologiskt sett 
hemmafruarnas gyllene tid. Men i slutet av 1950-talet böljade kvinnors 
krav på utbildning och arbete att ta fart. Denna jämställdhetsdebatt, blev 
förutom behovet av arbetskraft under 1960-talets ekonomiska högkon
junktur, en pådrivande faktor för utbyggnad av den offentliga barnom
sorgen.28 Den stora gruppen kvinnliga 40-talister gjorde sig ordentligt 
hörda i politiken och krävde daghem och annan barnomsorg för att 
kunna studera och förvärvsarbeta.29 Överhuvudtaget kan den demogra
fiska expansionen under 1940-talet vara en bidragande orsak till det 
genomslag som en utbyggnad av offentliga välfärdsinstitutioner kom att 
få. Politiska debatter om uppkomst och utbredning av olika välfärds- 
inrättningar har efter kriget tyckts följa 40-talistemas livscykel.30

Utbyggnaden av den offentliga barnomsorgen fortsatte under 1970- 
och 1980-talen. Den allmänna politiska debatten under 1970-talet gäll
de, förutom generella krav på utbyggnad, mycket vilken bamomsorgs-

26 Ibid., s. 271-274.
27 Även inom socialdemokratin fanns bland både män och kvinnor ett utbrett hemma- 

fruideal. Detta synsätt skilde sig från det Myrdalska som mer propagerade för 
kvinnans jämställdhet i produktionen. Hirdman, Yvonne (1989). Att lägga livet till
rätta. Studier i svensk folkhemspolitik. 1993 års tryckning. Stockholm: Carlssons 
Bokförlag, s. 193; Lundahl, Lisbeth (1997). Efter svensk modell. LO, SAF och utbild
ningspolitiken 1944-90. Umeå: Boréa Bokförlag, s. 197; Kyle, Gunhild (1979). 
Gästarb eter ska i manssamhället. Studier om industriarbetande kvinnors villkor i 
Sverige. Stockholm: LiberFörlag Publica, s. 197.

28 Hatje, Ann-Katrin (1989). Samhället och barnomsorgen sett ur ett kvinnohistoriskt 
perspektiv ca 1900- 1960. Bidrag presenterat vid 3:e nordiska kvinnohistorikermötet 
13-16 april 1989; Dahlberg, Gunilla; Lundgren, Ulf P. & Åsén, Gunnar (1991). Att 
utvärdera barnomsorg. Stockholm: HLS Förlag, s. 13-14; Broberg, Anders & Hwang, 
Carl Philip (1991). Day care for young children in Sweden. I: Melhuish, Edward C. & 
Moss, Peter (Eds.), Day Care For Young Children. International Perspectives. 
London: Routledge, s. 93. Kyle (1979), menar att jämställdhetsargument framfördes 
men var inte så utvecklade med avseende på jämställdhetens innehåll och syfte, s. 
192-193.

29 Hatje (1989), s. 4.
30 Rasmusson, Ludvig (1985). Fyrtiotalisterna. Norstedts Faktapocket, s. 147-170; 

Engberg, Jan (Red.) (1992). Ideologiska skiften. En kvalitativ fallstudieanalys av 60- 
70- och 80-talens ideologiska svängningar. Metodkursen Vt 92. Stencil. Umeå: Umeå 
universitet, Statsvetenskapliga institutionen.
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form som skulle prioriteras bidragsmässigt.31 Under 1980-talet domi
nerade frågor om huvudmannaskap, effektiviseringar, vårdnadsbidrag 
och föräldrars valfrihet. Innevarande decennium har kännetecknats av 
mindre debatt men av stora förändringar: ny kommunallag, nytt statsbi
dragssystem, decentralisering samt ett statsfinansiellt och kommunal- 
ekonomiskt läge präglat av nedskärningar. Den senaste i raden av för
ändringar av relationen stat-barnomsorg är beslutet att flytta ansvaret 
för hela detta område från Socialdepartementet till Utbildningsdeparte
mentet.

På olika sätt har de statliga aktörerna försökt att styra och förändra 
barnomsorgen. Det har kommit till uttryck genom olika statsbidrags- 
konstruktioner, offentliga utredningar, pedagogiska program och lagar. 
Till denna styrning kan läggas tillsynsmyndighetens kontrollutövande. 
Som en del av offentlig sektor med kommunerna som huvudman har 
barnomsorgen också styrts och förändrats genom de generella för
ändringar som flera andra offentliga och kommunala verksamheter har 
genomgått; exempelvis decentralisering och ramlagstiftning. (Se kapitel 
två.) Nedan beskrivs de statliga insatsernas inriktning och omfattning 
från 1940-talet och framåt.

Statsbidrag
Statliga bidrag utgick första gången för den halvöppna barnavården 
(daghem, lekskolor och eftermiddagshem) 1944 och samtidigt blev 
Kungliga Socialstyrelsen tillsynsmyndighet.32 Bidragen utgick till kom
muner, stiftelser, föreningar eller industriföretag.33 Beslutet om stats
bidrag innebar bidrag i form av lönebidrag och kostbidrag, vilket för 
daghemmens del betydde att även de måste ha utbildade bamträdgårds- 
lärarinnor. Detta hade inte varit nödvändigt tidigare.34 För att få stats
bidrag krävdes att en utbildad föreståndarinna fanns, att lokaler och 
plan för verksamheten godkänts av Socialstyrelsen och att regelbunden 
läkarkontroll skulle genomföras.351 samband med att statsbidragen in
rättades påbörjades en kommunalisering av de privata bamkrubbor/ 
daghem och bamträdgårdar/lekskolor som fanns. Vid den tidpunkten

31 Från 1977 till 1990 var jag själv verksam förskollärare och refererar här till hur jag
uppfattade den politiska debatten i dagspressen under den tiden. För en redogörelse
över riksdagsdebatten under 70-talet och början av 80-talet se Henckel, (1990), s. 8- 
1 2 .

32 SFS 1944:1. Kungliga Socialstyrelsens kungörelse med föreskrifler och anvisningar 
rörande statsbidrag till driften av institutioner inom den halvöppna barnavården; 
Johansson & Åstedt (1993), s. 19; Holmlund (1996), s. 114.

33 SFS 1944:1.
34 Holmlund (1996), s. 119-121.
35 Johansson & Åstedt (1993), s. 217-218 och 244.
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hade också kommunerna själva börjat inrätta barnomsorg sinstitu
tioner.36 Det positiva bemötande som förslaget om statsbidrag från 
1941 års befolkningsutredning fick, kan ha berott på att kvinnorna 
behövdes i arbete utanför hemmen i större utsträckning än tidigare, 
eftersom flera män var inkallade under kriget.37 Statsbidraget motivera
des framför allt av arbetsmarknadsskäl då det endast utgick till de 
institutioner som startades med den motiveringen.38

Några år senare, 1945, debatterades statsbidragen igen i anslutning 
till Befolkningsutredningens förslag om att barnomsorg av arbetsmark
nadsskäl (daghem), och pedagogiskt motiverad barnomsorg (leksko
lor), skulle likställas i statsbidragshänseende.39 De tidigare statsbidra
gen hade visat sig gynna daghemmen och hämma lekskoleutbygg- 
naden. Riksdagsbeslut fattades enligt förslaget. Samma år tillkom 
också statsbidrag för seminarierna.40

Under resterande delen av 1940-talet och under hela 1950-talet 
förhöll sig riksdagsmajoriteten mer kallsinnig till de propåer om utvid
gade statsbidrag, långsiktig planering och kvalitetsförbättringar för 
bamomsorgsinstitutionema som gjordes.41

Två statliga beredningar med anknytning till familje- och bamom- 
sorgsfrågor tillsattes under 1960-talet.42 Den första beredningens för
slag ledde efter riksdagsbehandling fram till att statsbidragen ändrades 
196343 Trots att daghem efterfrågades hade platsantalet inte ökat sär
skilt mycket. Kommunerna planerade inte heller att ändra på förhål
landena. Statsbidragen konstruerades därför så att anordningsbidrag 
skulle utgå till daghem och fritidshem. Driftsbidragen skulle inte längre 
vara beroende av att utbildad personal fanns anställd, utan kom att utgå 
per plats och år. Bidragsbeloppet höjdes radikalt för daghemmens del.

36 Ibid., s. 19.
37 Holmlund (1996), s. 118-119.
38 Ibid., s. 120.
39 Ibid., s. 120-121.
40 Schyl-Bjurman, Gertrud (1982). Central styrning och lokal verklighet. (Ak. avh.) 

Lund: Liber Förlag, s. 21.
41 Holmlund (1996), s. 190-192. Tre grupper lade fram förslag angående barnomsorgen: 

1946 års kommitté för den halvöppna barnomsorgen, 1954 års familjeutredning samt 
1956 års familjeberedning.

42 Det var 1962 års familjeberedning, som avgav betänkandet SOU 1967:8. Barnstugor, 
barnavårdsmannaskap, barnolycksfall. Familjeberedningen. Stockholm: Socialde
partementet, samt 1968 års bamstugeutredning som bland annat avgav betänkandena 
SOU 1972:26 och 27. Förskolan del 1 och 2. Betänkande från 1968 års barnstugeut- 
redning. Stockholm: Liber och Allmänna Förlaget; SOU 1974:42. Barns fritid. Fri
tidsverksamhet för 7-12-åringar. Betänkande avgivit av 1968 års bamstugeutredning. 
Stockholm: Liber Förlag; SOU 1975:67. Utbildning i samspel. Betänkande från 1968 
års bamstugeutredning. Stockholm: Allmänna Förlaget.

43 Holmlund (1996), s. 247-261; Johansson & Åstedt (1993), s. 245-246.
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För fritidshemmen höjdes också driftsbidraget. Ingen höjning för 
förskolornas/lekskolornas del genomfördes och familjedaghemmen fick 
inget statsbidrag alls.44 Några år senare, 1966, var det dags för 
ytterligare statsfinansiell förstärkning till daghemmen och fritidshem
men.45 Åter var det huvudsakligen arbetsmarknadsskäl som framfördes 
för att motivera de ökade statliga ekonomiska insatserna för de båda 
bamomsorgsverksamhetema. Tankar om en integrering av heldagsom
sorg och lekskola väcktes också. Genom att införa den så kallade två- 
tredjedelsregeln skulle en sådan integration stimuleras. Regeln innebar 
att en avdelning där minst två tredjedelar av barnen vistades minst fem 
timmar per dag fick bidrag även för barn med kortare vistelsetid.46 
Lekskolorna fick fortsättningsvis klara sig utan statsbidrag men kunde, 
liksom tidigare, söka medel från Allmänna arvsfonden.47 Statsbidrag till 
familjedaghemmen började utgå 1969.48 Förutom ett grundbelopp per 
barn bestod bidraget av 35% täckning för kommunens kostnader för 
dagbamvårdares lön, sociala avgifter, etc.49

Statsbidragsstödet till daghemmen och fritidshemmen fortsatte under 
början av 1970-talet att öka.50 Riksdagen fattade 1973 beslut om att 
införa allmän förskola från 1975 där daghemsplatsema prioriterades.51 
Med förskola avsågs pedagogisk verksamhet och omsorg både under 
heldag och deltid.52 Driftsbidrag till deltidsförskolan infördes temporärt 
men avskaffades helt 1977.53 Ett utbyggnadsmål sattes också upp. 
Debatter om kvalitet och statsbidragskonstruktioner för att garantera en 
viss nivå på barnomsorgen fördes 1973 i anslutning till behandlingen 
av propositionen om allmän förskola och förslag lades om att knyta 
statsbidragen till en minimiytnorm.54 En ny statsbidragsförordning såg 
dagens ljus och tillämpades senare så att en miniminorm angående

44 Ibid.
45 Holmlund (1996), s. 271-274; Johansson & Åstedt (1993), s. 246.
46 Johansson & Åstedt (1993), s. 246; Johansson (1989), s. 173.
47 Holmlund (1996), s. 271-274 och 277.
48 SFS 1968:236 Kungl. May.ts kungörelse om statsbidrag till kommunal familjedag- 

hemsverksamhet.
49 Johansson (1989), s. 173.
50 Henckel (1990), s. 8-9.
51 Johansson & Åstedt (1993), s. 247. Där finns en detaljerad beskrivning.
52 Samlingsbegreppet förskola för daghem och lekskolor/förskolor infördes av Bamstu- 

geutredningen, SOU 1972:26.
53 Johansson & Åstedt (1993), s. 247-248.
54 Kungl. Maj:ts proposition nr 136 år 1973. Kungl. May.ts proposition om förskole

verksamhetens utbyggnad och organisation; given Stockholms slott den 25 maj 
1973, s. 29-30; SoU 1973:30. Socialutskottets betänkande i anledning av propo
sitionen 1973:136 om förskoleverksamhetens utbyggnad och organisation jämte 
motioner.
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lokalytor måste vara uppfylld för att anordningsbidrag skulle utgå.551 
kommunerna centraliserades ekonomisk redovisning, materialinköp, 
anställningar, köhantering och liknande uppgifter till den kommunala 
förvaltningen.56 Socialstyrelsen angav ytnormema och tog emot de 
planer för barnomsorgens utbyggnad som kommunerna var skyldiga att 
upprätta.57 År 1977 krävdes ökat öppethållande för daghemmen för att 
få statsbidrag och hemspråksstöd för sexåringar infördes.58 Med en ny 
regering (borgerlig), oljekris och kommunal oförmåga att uppnå ut- 
byggnadsmålet, ändrade den politiska diskussionen inriktning i mitten 
av 1970-talet. Andra bamomsorgsformer än daghem och fritidshem 
föreslogs samtidigt som innehåll och arbetssätt lyftes fram av de bor
gerliga partierna.59

Hösten 1981 fattades åter ett nytt riksdagsbeslut om statsbidragen.60 
Det skulle träda i kraft först 1983 och innebära att ytnormen slopades 
och att kommunerna fick en 40-procentig täckning för de totala bam- 
omsorgskostnadema. Till barnomsorg räknades daghem, fritidshem, 
deltidsgrupper, kommunala familjedaghem och öppna förskolor. Med 
denna form av statsbidrag kunde kommunerna utforma bamomsorgs- 
verksamhetema efter eget huvud. Vidare skulle Socialstyrelsens uppgift 
att administrera bidragen avvecklas. I stället skulle kommunerna och 
bamomsorgspersonalen ges mer stöd när det gällde själva verksam
heten.61 Socialstyrelsen fick i uppdrag av regeringen att föreslå hur ett 
sådant stöd skulle utformas. I en utvecklingsplan redovisades uppdra
get och det är i den planen idéerna till lokala utvecklingsprojekt först 
presenteras.62 Efter vad jag kan förstå kom detta statsbidragssystem 
aldrig att införas, utan den socialdemokratiska regeringen som tillträdde 
hösten 1982 upphävde beslutet.63

55 SFS 1973:1207 Kungl. Maj:ts kungörelse om statsbidrag till förskolor och fritids
hem', Socialstyrelsen (1975a). Meddelandeblad Nr 22/75, s. 3-5; Johansson & Åstedt 
(1993), s. 204-205.

56 Johansson & Åstedt (1993), s. 226.
57 Ibid., s. 204-205.
58 Johansson & Åstedt (1993), s. 248.
59 Henckel (1990), s. 10
60 Ibid., s. 11.
61 Ibid.
62 Socialstyrelsen (1982). Utvecklingsplan för barnomsorgen. Socialstyrelsens rapport 

till regeringen den 14 maj 1982. Stockholm: Socialstyrelsen.
63 Bengtsson, Hans (1995). Förskolereformen. En studie i implementering av svensk 

välfärdspolitik 1985-1991. Lund Political Studies 86. (Ak. avh.). Halmstad: Hög
skolan i Halmstad, Institutionen för samhälls- och beteende vetenskap, s. 90. Henckel 
menar dock att det nya förslaget infördes 1983, Henckel (1990), s. 11. Detta för
anledde mig att kontrollera Svensk författningssamling åren 1981-1984. Jag fann 
ingen ny förordning om statsbidragen och drar därför slutsatsen att de aldrig infördes.
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En omläggning av statsbidragen föreslogs igen hösten 1983 av en 
socialdemokratisk regering.64 Statsbidrag utgick nu som personalbidrag 
samt per barn och var beroende av barnets vistelsetid. Bidraget per barn 
gällde samtliga bamomsorgsverksamheter, även enskilda, ej vinstgi
vande verksamheter.65 Motivet till bidrag per barn i stället för per plats 
var en önskan om effektivisering och större flexibilitet i kommunerna.66 
Personalbidraget utgick till daghem och fritidshem.67 Ett schablon
belopp för barn med behov av särskilt stöd infördes. Dessutom avsattes 
30 miljoner av statsbidragen till lokalt utvecklings- och förnyelsearbete 
inom barnomsorgen som ett stöd till kommunerna och personalen.68 
Detta var således den statliga satsningen på lokalt utvecklingsarbete 
inom barnomsorgen som skulle stimulera både till bättre resursutnytt
jande och till en innehållslig förnyelse. (Se nästa kapitel.) Nästa år var 
det dags för en förändring igen i samband med den socialdemokratiska 
regeringens proposition "Förskola för alla barn".69 Den här gången 
innebar förändringen att personalbidrag utgick till deltidsgrupper, öp
pen förskola, familjedaghem och till enskilda bamomsorgsverksamhe
ter utan vinstsyfte. För att uppmuntra en utbyggnad förlängdes anord- 
ningsbidraget som infördes 1963.70

Detta styrks av propositionstexten i budgetpropositionen 1983/84:100 Regeringens 
proposition nr 100 med förslag till statsbudget budgetåret 1984/85, bilaga 7, s. 87.

64 Regeringens proposition 1983/84:9 om statsbidrag till barnomsorg och social hem
hjälp; I sin självbiografi skriver Sten Andersson: " Som socialminister hade jag att 
infria tre av de fyra löften som socialdemokraterna avgivit i 1982 års val, nämligen: 
-att riva upp beslutet om karensdagar i sjukförsäkringen -att återställa värdesäkringen 
av pensionerna -att riva upp beslutet om en försämring av statens bidrag till den kom
munala barnomsorgen." Andersson, Sten (1993). /  de lugnaste vattnen. Stockholm: 
Tidens Förlag, s. 341.

65 Johansson & Åstedt (1993), s. 248-249; Bengtsson (1995), s. 83-84; Prop. 1983/ 
84:9 s. 11; Regeringens proposition 1983/84:177 om statsbidrag till alternativa 
barnoms org sformer ; Regeringens proposition 1983/84:100, bilaga 7, s. 88.

66 Prop. 1983/84:9 s. 2, 4, spec. s. 5.
67 Johansson & Åstedt (1993), s. 249 anger att personalbidraget även utgick för 

deltidsgrupp och öppen förskola. I SFS 1983:943. Förordning om statsbidrag till 
kommunal barnomsorg har jag endast funnit att daghem och fritidshem omnämns i 
samband med personalbidraget. Detta och tidigare rapporterade diskrepanser i det 
material jag har använt leder osökt till en reflektion om problemen med att använda 
sekundärmaterial som källor. För mitt syfte är egentligen inte de exakta detaljerna 
avgörande men problemet bör ändå uppmärksammas.

68 Johansson & Åstedt (1993), s. 250; Prop. 1983/84:9, s. 11; Prop. 1983/84:100, 
bilaga 7, s. 93. Regeringens proposition 1984/85:209 om förskola för alla barn, s. 
19-20.

69 Prop. 1984/85:209. Bengtsson (1995), s. 83.
70 Bengtsson (1995), s. 84. En detaljerad beskrivning av innehållet i och behandlingen 

av propositionen finns i Bengtsson (1995), s. 83-102; Budgetproposition 1985/ 
86:100 Regeringens proposition nr 100 med förslag till statsbudget budgetåret 
1986/87, bilaga 7, s. 115-116.
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Ännu en ändring i statsbidragssystemet genomfördes i slutet av 
1980-talet.71 Bidraget utgick nu per 15 inskrivna barn i daghem, del- 
tidsgrupp och fritidshem.72 För öppna förskolor utgick statsbidrag per 
enhet och till familjedaghemmen lämnades bidrag per genomsnittligt 
antal barn.73 Nyheter med statsbidragen denna gång var att en viss del 
av statsbidraget till daghem, deltidsgrupper och fritidshem skulle an
vändas till personalens fortbildning.74 Statsbidrag till nattöppna daghem 
och till fritidshemsverksamhet utan krav på inskrivning av barn intro
ducerades.75 De huvudsakliga motiven till förändringarna var att kom
munerna hade anpassat sig till det tidigare systemet med bidrag i 
proportion till vistelsetiden och skrivit in fler heltidsbam vilket gav mer 
i bidrag.76 Detta ansågs leda till dåligt resursutnyttjande, då regeringen 
samtidigt hade satt upp målet förskola för alla barn. Fortsatt stöd till 
utbyggnad var alltså ett annat viktigt motiv.

De enskilda verksamheter som var bidragsberättigade utökades till 
att även gälla personalkooperativ.77 År 1991 fick också de statsbidrag 
med motiveringen att fortsatt utbyggnad var nödvändig för att klara av 
det stora antalet förskolebarn som behövde barnomsorgsplats på grund 
av ökat barnafödande.78

Vid regeringsbytet hösten 1991 fick valfrihetsfrågan en framskjuten 
plats inom bamomsorgsdebatten och fri etableringsrätt föreslogs av den 
borgerliga regeringen.79 Möjligheten för vinstgivande företag att be
driva dag- och fritidshemsverksamhet med lika ekonomiska villkor som 
kommunal barnomsorg, öppnades genom riksdagsbeslut och ändring i 
förordningen.80 Avsikten var att ändra familjepolitiken så att familjerna 
skulle få större frihet att välja mellan olika bamomsorgsformer.81 Att

71 Johansson & Åstedt (1993), s. 250-251.
72 SFS 1987:860. Förordning om statsbidrag till kommunerna för barnomsorg; 

Johansson, & Åstedt, (1993), s. 250.
73 SFS 1987:860.
74 Ibid.; Johansson & Åstedt (1993), s. 250-251.
75 Ibid.
76 Regeringens proposition 1986/87:117 om nytt statsbidragssystem för barnom- 

sorgen, s. 3.
77 Johansson & Åstedt (1993), s. 251.
78 Ibid. samt Regeringens proposition 1990/91:38 Proposition om statsbidrag till per

sonalkooperativ barnomsorg, s. 2-4.
79 Regeringens proposition 1991/92:65 om valfrihet i barnomsorgen; Johansson & 

Åstedt (1993), s. 251.
80 Riksdagens protokoll 1991/92:47, s. 119-120; SFS 1991:1973 Förordning om änd

ring i förordningen (1987:860) om statsbidrag till kommunerna för barnomsorg.
81 Prop. 1991/92:65, s. 4.
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klara full behovstäckning och öka effektiviteten anfördes som andra 
motiv.

Den senaste i raden av förändringar av statsbidragssystem är den 
som infördes i samband med en ny kommunallag. Lagen ger bland 
annat kommunerna rätt att bestämma nämndsorganisation och att lämna 
över vården av en kommunal verksamhet till bolag eller föreningar.82 
Den borgerliga regeringen föreslog senare också att kommunerna skulle 
vara skyldiga att ge bidrag till enskilda förskolor och fritidshem.83 
Statsbidrag utgår nu som ett generellt bidrag till kommunerna (statligt 
utjämningsbidrag) och de politiska och ekonomiska prioriteringarna 
mellan olika kommunala verksamheter görs på kommunal nivå.84 Som 
motiv till dessa förändringar anfördes i propositionen bland annat att de 
specialdestinerade statsbidragen inte längre hade den styreffekt och 
utjämnande funktion mellan kommuner som tidigare hade varit fallet.85 
Syftet var att i en krympande ekonomi öka kommunernas ansvar och 
handlingsfrihet för sina verksamheter, så att större effektivitet kunde 
fås. Eller, som jag tolkar det, att skjuta ansvaret för politiska priori
teringar ifrån den statliga nivån när det ekonomiska utrymmet inte 
längre medgav en expansion av offentliga tjänster och den statliga 
legitimiteten var på fallrepet. Ett annat syfte som angavs var att öka det 
politiska engagemanget bland medborgarna.86 Det påpekades också i 
denna proposition att ett generellt statsbidrag innebär ett annat

"synsätt när det gäller statsmakternas styrning av kommunerna. " 87 
"De krav och önskemål som staten vill ställa på verksamheten bör i 

första hand uttryckas i lagstiftning eller genom andra ställnings
taganden från statsmakternas sida, exempelvis i samband med upp
följning och utvärdering av kommunernas och landstingens 
verksamhet. "88

De medel som avsattes inom ramen för statsbidraget till satsningen på 
utvecklings- och förnyelsearbeten var ett av de specialbidrag som 
undantogs från avvecklingen.891 princip uttrycktes ståndpunkten att

82 SFS 1991:900 Kommunallag.
83 Regeringens proposition 1993/94:100 Regeringens proposition nr 100 med förslag 

till statsbudget för budgetåret 94/95, bilaga 6, s. 18.
84 Regeringens proposition 1991/92:150, del II med förslag om slutlig reglering av 

statsbudgeten för budgetåret 1992/93, m.m. (kompletteringsproposition), s. 43-54; 
Riksdagsskrivelse 1991/92:345.

85 Prop. 1991/92:150, del II, s. 43-44.
86 Ibid., s. 45
87 Ibid.
88 Ibid.
89 Ibid., s. 49. Se vidare i kapitel fem i denna avhandling.
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utvecklingsarbeten med den kommande ansvarsfördelningen mellan stat 
och kommun skulle bekostas av ansvarig kommun. Samtidigt sades att 
möjligheterna för statlig styrning via utvecklingsarbeten även fortsätt
ningsvis måste stå öppna.90 Bidraget till lokala utvecklingsarbeten 
överfördes till Socialstyrelsen.91

Inga större förändringar ägde rum när den socialdemokratiska rege
ringen tillträdde hösten 1994. En markering angående bidragen till 
enskilda förskolor och fritidshem gjordes dock. Den borgerliga re
geringens förslag om kommunernas skyldighet att ge dessa institutioner 
bidrag trädde aldrig i kraft.92

Den tämligen detaljerade beskrivningen av statsbidragens föränd
ringar över åren visar att detta styrmedel har använts flitigt och med 
olika motiv. Beskrivningen visar också de många olika konstruktioner 
av statsbidrag som har skapats under årens lopp för att försöka få till 
stånd en förändring i önskvärd riktning. Ett gemensamt motiv för alla 
regeringar har varit utbyggnaden, men andra motiv har rört omsorgen 
om de svaga barnen och familjerna, innehåll och kvalitet i verksam
heterna, och i början av 1990-talet, friheten för familjerna att agera 
konsumenter. Detta avspeglas i att normer för personalens utbildning, 
lokalernas storlek, platsantal i barngrupperna, öronmärkta pengar för 
hemspråksträning, barn med behov av särskilt stöd och för personalens 
fortbildning och bidrag till icke-kommunala institutioner successivt har 
införts. I stort sett kan man säga att detta centrala statliga styrmedel har 
varit verkningsfullt, med några undantag.93 En utbyggnad har skett. 
Genom att de förmånligaste bidragen utgick till daghemmen94 kom en 
utbyggnad av dessa till stånd, trots att denna form ideologiskt har haft 
svårast att vinna gehör.95 Från 1970-talet och framåt har den offentliga 
barnomsorgen fortsatt att expandera. Arbetsmarknadens behov av 
kvinnlig arbetskraft och kvinnornas kamp för lönearbete och barnom
sorg har funnits med i debatten om ökade statsbidrag vilket har bidragit 
till fler barnomsorgsplatser. Med de specialdestinerade statsbidragens

90 Ibid., s. 50.
91 Regeringens proposition 1992/93:100 Regeringens proposition nr 100 med förslag 

till statsbudget budgetåret 1993/94, bilaga 6, s. 20.
92 Regeringens proposition 1994/95:100 Regeringens proposition nr 100 med förslag 

till statsbudget för budgetåret 95/96, bilaga 6, s. 27.
93 Se ovanstående beskrivning av hur kommunerna använde bidragen på ett sätt som inte 

var avsett; Prop. 1986/87:117, s. 3 och 11.
94 Se beskrivningen ovan. Samma slutsats dras av Lindh-Munther, Agneta (1986). Stöd 

och stimulans i förskolan? (Ak. avh.) Lund: Studentlitteratur, s. 21.
95 Detta har att göra med den föreställning om barnuppfostran och kvinnans plats som 

dominerade fram till ca. 1970. Enligt den uppfattningen mår barn bäst av att fostras 
av sina mödrar och barnomsorgen skulle fr.a. hjälpa mammorna att vara bättre 
mammor. Se t.ex. Hatje (1974) och (1989); Tallberg- Broman (1991).
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försvinnande har den centrala statliga ekonomiska styrningen upphört 
eller om man så vill förändrats. Öronmärkta statsbidrag används inte 
längre som styrinstrument för att få kommunerna att genomföra det 
samhälleliga bamomsorgsuppdraget på ett speciellt sätt. De statliga 
medel som har varit avsatta speciellt för barnomsorgen sedan de gene
rella statsbidragen till kommunerna infördes, är de utvecklingsmedel 
som avsattes inom ramen för statsbidraget från och med 1984. Dessa 
medel villkorades senare till att gälla vissa prioriterade områden och 
överfördes till Socialstyrelsen. I kommande kapitel behandlas den 
statliga satsningen på lokalt utvecklingsarbete inom barnomsorgen.

Lagstiftning
Bamavårdslagen var den lag som reglerade barnomsorgen då det första 
statsbidraget utbetalades.96 Det var en allmänt hållen lag som reglerade 
kommunernas ansvar för att hålla uppsikt över rådande förhållanden för 
barns vård och fostran, och skyldighet att ingripa om missförhållanden 
upptäcktes.97 Kommunerna skulle också enligt lagen verka för utveck
lingen av anstalter till stöd för hemuppfostran.98 Ar 1960 ersatte lagen 
om samhällets vård av barn och ungdom den tidigare lagen.991 och med 
denna lag, även den kallad bamavårdslagen, införlivades barnstugor i 
kommunernas ansvar för bamavårdsanstalter.100 Med barnstugor av
sågs lekskolor, daghem och fritidshem. Där lagfästes Socialstyrelsens 
uppgift att meddela ett maximalt barnantal för vaije barnstuga.101 Därtill 
markerades barnavårdsnämnders, länsstyrelsers och Socialstyrelsens 
uppgift att kontrollera att inga missförhållanden fanns i barnstugorna 
och att om så var fallet, vidta åtgärder.102

Bamstugeutredningens betänkande om förskolor ledde fram till att 
en ny lag antogs. Det var en lag som kallades förskolelagen och om
fattade barn i förskoleåldrarna.103 Lagen innebar att en allmän förskola 
för sexåringar omfattande 525 timmar per år inrättades.104 Med förskola

96 SFS 1924 Nr 361.
97 Ibid., 1 kap., 2§.
98 Ibid., 1 kap., 2§ 2 mom. Vilken sorts anstalter som avsågs har jag inte kunnat utröna. 

Främst behandlar lagen barnhem, fosterhem och skyddshem. Kanske är det 
barnträdgårdar, arbetsstugor, bamkrubbor och liknande institutioner som avses med 
anstalter till stöd för hemuppfostran.

99 SFS 1960 Nr 97. Lag om samhällets vård av barn och ungdom (bamavårdslagen).
100Ibid„ 8 kap., 55§.
101Ibid„ 8 kap., 58§.
102Ibid„ 8 kap., 60, 61, 62 och 63§§.
103SFS 1973:1205. Lag om förskoleverksamhet.
104Ibid„ 4§.
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avsågs daghem och deltidsgrupp.105 Undantag från det stipulerade tim
antalet gjordes för vissa kommuner, till exempel glesbygdskommuner. 
Barn till förvärvsarbetande eller studerande föräldrar skulle genom 
kommunens försorg få tillsyn genom förskola eller familjedaghem, om 
inte behovet kunde tillgodoses på något annat sätt.106 Förskolelagen 
slog också fast kommunernas skyldighet att erbjuda barn med behov av 
särskilt stöd förtur samt att barn på sjukhus eller annan anstalt erbjöds 
förskoleliknande verksamhet.107 Kommunerna gjordes skyldiga att 
upprätta femåriga planer för förskoleverksamheten i förskolelagen.108 
Liksom tidigare slogs länsstyrelsernas och Socialstyrelsens tillsyns
ansvar fast. Socialstyrelsens uppgift var också, enligt förskolelagen, att 
ge vägledande information till kommunerna.109 Lagens ikraftträdande 
var första januari 1975.

Endast två år senare, 1977, skulle ännu en ny lag börja att gälla. 
Denna gång handlade det om en lag som reglerade hela barnomsor
gen.110 Där införlivades fritidshemsverksamheten och en viss expan
sion i vistelsetiden för daghemsbamen stipulerades.111 Till kommuner
nas skyldighet att utifrån behov beräkna antal platser för förskoleverk
samheten lades samma ansvar för fritidshemsverksamheten.112 Som 
fritidshemsverksamhet räknades fritidshem och verksamhet i anslutning 
till dessa samt familjedaghem.1131 övrigt gällde i stort sett samma regler 
som i förskolelagen.

Ytterligare tre år senare instiftades socialtjänstlagen för att träda i 
kraft i januari 1982.114 Lagen ersatte bamomsorgslagen och fem andra 
lagar som reglerade kommunernas uppgifter i vissa sociala frågor. I 
varje kommun skulle finnas en socialnämnd som ansvarade för barn
omsorgen.115 Några specifika regleringar om vilka bamomsorgsformer 
som avsågs i lagen mer än barnens ålder gjordes inte.116 Barnom
sorgslagen fördes med andra ord in i socialtjänstlagen utan några större 
förändringar.

105Ibid„ 2§.
I06Ibid., 7§.
107Ibid., 5 och 8§§.
108Ibid„ 10§.
109Ibid„ 12 och 13§§.
110SFS 1976:381. Lag om barnomsorg.
l n Ibid„ 1, 2 och 3§§.
112Ibid„ 8§.
113Ibid„ 3§.
114SFS 1980:620. Socialtjänstlag. 76§.
115Ibid„ 2, 4, 5, 12 och 13§§.
116Ibid„ 13§.
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Den senaste juridiska markeringen när det gäller barnomsorg började 
att gälla första januari 1995. Det är det tillägg i socialtjänstlagen som 
reglerar alla barns lagliga rätt till någon form av barnomsorg under 
förskoleåldrarna antingen med utgångspunkt från föräldrarnas behov 
eller barnets eget behov.117 Det kan ses som en statlig försäkran om att 
kommunerna tar sitt ansvar när det gäller antalet barnomsorgsplatser då 
statsbidragen inte längre är destinerade till barnomsorgen, och då rikt
linjer för organisationen av bamomsorgsverksamhetema inte längre är 
bjudande.1181 denna förändring av lagen finns också ett krav på viss 
minimikvalitet.119 Möjligheten för annan än kommun att anordna barn
omsorg och regler för bidrag till dessa stadgas.120 Vid undersöknings
periodens slut utövades den centrala tillsynen av Socialstyrelsen. I och 
med barnomsorgens flyttning från socialpolitiken till det skolpolitiska 
området är lagfrågan åter aktuell och ett införlivande i skollagen har 
genomförts.121 Ny tillsynsmyndighet är Statens skolverk.

Den statliga styrningen av barnomsorgen genom lagar avspeglar en 
förändrad syn över tid på vem omsorgen är till för. Den första bama- 
vårdslagen uttrycker tämligen klart att lagen skulle skydda barn från 
missförhållanden och vanvård. Senare, när det statliga engagemanget 
genom statsbidrag var ett faktum, kommer föräldrarnas behov av tillsyn 
för barnen fram i lagtexten. I förändringen av socialtjänstlagen 1994 
skrivs barnomsorg för "barnets eget behov" in. Föräldrarnas och bar
nets behov beaktas i en tid då kommunerna äger rätt att fördela de 
generella statsbidragen efter eget gottfinnande. Lagarna och lagänd
ringarna ger också uttryck för den faktiska förändring som har skett. 
Jag menar då att de statliga åtagandena för bamomsorgsverksamhetema 
har expanderat och därmed blivit ett självständigt politikområde med 
tillhörande lagstiftning. Samtidigt har det under hela den här perioden 
pågått en debatt om förskolans och skolbarnsomsorgens förhållande till 
den obligatoriska skolan.122 Till debatten har hört frågan om barnom
sorgen ska tillhöra Socialstyrelsens eller Skolöverstyrelsens domän. 
Under 1990-talet tycks barnomsorgens politiska betydelse alltmer ha att

117SFS 1994:11. Lag om ändring i socialtjänstlagen (1980:620), 14a§.
118SFS 1991:900, 3 kap. 3 och 4§§. Prop. 1991/92:150, del II, s. 43-54; Finans- 

utskottets betänkande 1992/02: FiU 29, s. 1; Riksdagsskrivelse 1991/92:345.
119SFS 1994:11, 13b§.
120Ibid„ 14 och 18§§.
121Ds 1997:10. Samverkan för utveckling. Om förskolan, skolan och skolbarnsom- 

sorgen. Stockholm: Fritzes; Skolverket (1998). Nyhetsbrev Nr 1/98. Stockholm: 
Skolverket, s. 1.

122Se t.ex. Rohlin, Malin (1996). Skolbarnsomsorg - en samhällsfråga? Den offentliga 
skolbarnsomsorgen ur ett nutidshistoriskt perspektiv. Stockholm: HLS Förlag, fr.a. 
s. 85 ff.
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göra med inlärning och undervisning.123 Att barnomsorg och skola hör 
till samma politiska område med gemensam lagstiftning kan då tyckas 
vara en logisk förändring. I ett ekonomiskt kärvt läge kanske det också 
handlar om att göra rationalitetsvinster genom att föra barnomsorgen 
och skolan under samma tak såväl statligt som kommunalt.

Policy dokument
Den ideologi eller de ideologier som kommer till uttryck i statliga 
policydokument för barnomsorgens verksamheter kan i sig förstås som 
en del av en mer omfattande ideologi. En sådan generell ideologi hand
lar både om relationen mellan stat, arbete och kapital, om relationen 
mellan stat, samhälle och individ, om relationen mellan män och 
kvinnor i vid bemärkelse och om kvinnans del i lönearbete och mödra- 
skap.124 Den förhärskande synen på dessa relationer förändras över tid 
och jag menar att den är beroende av de sociala, ekonomiska och 
politiska styrkeförhållanden som råder i samhället. Dessa maktrela
tioner kommer också till uttryck i synen på "barnet".125 Förutom det 
sagda uttrycker de statliga policydokumenten också en tanke om statlig 
styrning per se. Med det menar jag att de uttrycker hur den statliga 
styrningen är tänkt att utövas.

En stor del av den mer övergripande ideologiska förändring som har 
påverkat barnomsorgen har redan behandlats ovan i genomgången av 
statsbidragen. Där framträder hur kapitalets behov av arbetskraft har 
haft stor inverkan på expansionen av den offentliga barnomsorgen och 
på vilka institutioner som fick bidrag. Att en stark hemmaffuideologi 
inom flera sociala skikt och flertalet politiska partier gjorde att 
daghemmen inte vann gehör under 1950-talet trots att behov av tillsyn 
fanns för barn till lönearbetande kvinnor har också beskrivits. Hur 
ideologier om barnets väl har satt sina spår i bamomsorgsdebattema har 
antytts. Av intresse för denna framställning är främst vilken syn på 
statlig styrning dessa dokument ger uttryck för. Nedanstående beskriv
ning inriktas därför på de tankar om styrningens form och inriktning 
som policydokumenten uttrycker.

I det betänkande från 1943 där statsbidrag föreslogs första gången är 
den form för statlig styrning som prioriteras just statsbidrag.126 Den

123Se SOU 1994:45. Grunden för livslångt lärande. En bammogen skola. Betänkande av 
Utredningen om förlängd skolgång. Stockholm: Fritzes; SOU 1997:21.

124Synen på kvinnor, lönearbete och moderskap och relationen till småbamsinstitu- 
tionema och förskollärarna beskrivs av Holmlund (1996). Se speciellt s. 291-308.

125Hultqvist (1990).
126SOU 1943:9. Utredning och förslag angående statsbidrag till daghem och lekskolor 

m.m. avgivna av 1941 års befolkningsutredning. Stockholm: Socialdepartementet, s. 
40-74.
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föreslagna styrningen (statsbidrag) inriktades således framför allt på att 
få till stånd en utbyggnad. Men även kontrollinstanser som skulle god
känna institutionerna innan statsbidrag utbetalades samt kontinuerlig 
medicinsk och pedagogisk kontroll föreslogs. Barnavårdsnämnderna 
föreslogs vara den lokala nivå som tillstyrkte statsbidragsansökningar 
och ansökningar kunde göras av både kommunala institutioner, före
ningar, stiftelser och industriföretag. Socialstyrelsen tänktes vara den 
centrala myndighet som hade att godkänna de institutioner som bidrag 
utbetalades till. Lokalernas storlek och utformning, personalens utbild
ning, kosten och den löpande medicinska bedömningen är det styr
ningen framför allt avsågs att inriktas mot. I betänkandet framkom 
också önskemål om kommunalisering så att en god och jämn standard 
lättare kunde nås och upprätthållas.

Några år senare, 1945, utgav Socialstyrelsen de första pedagogiska 
anvisningarna.127 De vände sig direkt till dem som arbetade i barn
grupperna. Vid en närmare granskning av dessa anvisningar framstår 
de som tämligen detaljerade och tydliga när det gäller personalens/ 
lärarinnornas relation till barnen.128 Innehåll och form för verksamheten 
behandlades också om än inte så ingående som i pedagogiska styrdo
kument av modernare snitt.

Nästa policy dokument som behandlade barnomsorgen var betän
kandet från 1946 års kommitté för den halvöppna barnavården.129 Här 
skärptes tonen angående en kommunalisering av bamomsorgsverksam- 
hetema genom att kommittén förordade kommunerna som huvud
man.130 Någon central statlig styrning av vilka bamomsorgsformer som 
kommunerna i huvudsak skulle satsa på ansågs inte önskvärd, men i 
betänkandet uttrycks ändå åsikten att daghem skulle vara kärnan i den 
kommunala planeringen.131 Statsbidrag var den styrning som även fort
sättningsvis lyftes fram med syftet att utöka antalet barnomsorgsplatser.

127Johansson & Åstedt (1993), s. 72.
128Ibid„ s. 72-73.
129SOU 1951:15. Daghem och förskolor. Betänkande om barnstugor och barntillsyn 

avgivet av 1946 års kommitté för den halvöppna barnavården. Stockholm: Social
departementet. Flertalet av de forskare som jag refererar till här behandlar detta 
betänkande ganska utförligt och menar att det hade betydelse trots att förslagen inte 
ledde till något riksdagsbeslut.

130Ibid., s. 425. Det kan vara av intresse att notera att andelen daghem och lekskolor med 
kommunalt huvudmannaskap 1941 uppgick till 7 %, 1961 till 65% och 1970 till 96 
% (Johansson & Åstedt (1993), s. 72-73). År 1981 drevs nästan samtliga bamom- 
sorgsverksamheter av kommunerna (SCB/Socialstyrelsen (1993). Socialtjänsten och 
omsorgerna i Sverige 1993. Stockholm: SCB/Socialstyrelsen, s. 34). Mindre än 1 % 
drevs av privat huvudman. En noterbar svängning hade ägt rum 1992 då 92 % var 
kommunala och 8 % icke-kommunala, varav flertalet drevs som föräldrakooperativ 
(Ibid.).

131SOU 1951:15, s. 429-431.

60



Barnomsorg och statlig styrning

utbyggnad inriktades den tänkta styrningen liksom tidigare mot lokaler, 
personalens utbildning, och hälsofrågor. Beroende på hur organisatio
nen och tillsynsansvaret skulle lösas för bamomsorgsverksamhetema, 
föreslogs lagändringar. Dessa skulle utformas olika beroende på om 
barnomsorgen skulle inordnas under Socialstyrelsen eller Skolöversty
relsen.132 Trots uteblivet politisk stöd i riksdagen, fick betänkandet stor 
betydelse som "rättesnöre" inom förskollärarutbildningama och inom 
de kommunala förvaltningarna.133

Vid tidpunkten för nästkommande statliga dokument som behand
lade barnomsorgens styrning (1955) hade kommunaliseringen fått stor 
genomslagskraft.134Det statliga intresset i stymingsfrågor inriktas här 
mot att få kommunerna att samla barnomsorgen under en enhetlig kom
munal ledning.135 Nämndsstyrelse föreslogs som ledningsorgan så att 
bamomsorgsbehov lättare skulle gå att identifiera och planera för. I 
detta betänkande uttrycks framför allt en önskan om att styra vilka 
bamomsorgsformer som skulle finnas i olika typer av kommuner.136 
För landsbygdskommuner föreslogs bland annat jordbrukardaghem för 
omsorg under delar av året. Storstadskommunerna bedömdes ha behov 
av förskoleverksamhet och familjedaghem.137

Statsbidragen och vilken bamomsorgsform som skulle åtnjuta detta 
stöd behandlades också av nästa beredning, den familjeberedning som 
tillsattes 1962.138 Men det betänkande som beredningen lämnade hand
lade främst om det inre arbetet och olika bamomsorgsformer. Statsbi
drag eller lagstiftning var inte den form av styrning som lyftes fram. De 
aspekter av den inre organisationen och arbetet som betänkandet in
riktades mot var gemensamma barnstugor, föräldraavgifter och det så 
kallade inre arbetet.139 Styrning genom central pedagogisk tillsyn och 
kommunala konsultorganisationer föreslogs.140 Tanken var att en cent
ral pedagogisk konsult hos tillsynsmyndigheten, Socialstyrelsen, skulle 
sprida information och vara en länk mellan forskning och praktik. Det
samma gällde de kommunala konsulenterna med tillägget att de också

132Ibid„ s. 437-438.
133Johansson & Åstedt (1993), s. 22 och 52; Nordin (1970), s. 27.
134SOU 1955:29. Samhället och barnfamiljerna. Betänkande av 1954 års familjeutred- 

ning. Stockholm: Socialdepartementet, s. 231.
135Ibid„ s. 232.
136Ibid.
137Ibid.
138SOU 1967:8, s. 3-4.
139SOU 1967:8.
140Ibid„ s. 24-26 och 36.
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skulle uppmuntra bamstugepersonalen.141 Vidare ansågs att kommu
nerna borde kartlägga behovet av fritidshemsplatser samt göra en 
angelägenhetsbedömning beträffande lekskolor och daghem.142 När det 
gällde det inre arbetet, lyftes förutom kontroll av barnens fysiska hälsa, 
även vikten av lösningar för psykiskt instabila barn fram.143 Dessutom 
berördes föräldrasamverkan med rekommendationer om att ett sådant 
samarbete skulle ingå i bamstugepersonalens arbetstid.144 Även behovet 
av en mer organiserad samverkan mellan barnstuga och skola under
ströks.145

Redan året efter publicerandet av detta betänkande tillsattes 1968 års 
bamstugeutredning. Det är kanske den statliga utredning som fått mest 
ideologisk genomslagskraft när det gäller pedagogiska verksamheter i 
modem tid. Utredningen publicerade sina första betänkanden i början 
av 1970-talet. Den form av styrning som föreslogs var en ny lag, 
förskolelagen, som reglerade allmän förskola för sexåringar samt ett 
tillägg i bamavårdslagen för att lagfästa kommunernas skyldigheter när 
det gällde fritidsverksamheter för 7-12-åringar och barn med särskilda 
behov.1461 lagarna skulle även kommunernas skyldighet att utarbeta 
bamomsorgsplaner framgå. Dessa planer skulle innefatta prognoser för 
tillsynsbehovet utarbetade enligt centrala normer.147 Statsbidragen och 
organiserandet av barnomsorgen i olika bamomsorgsformer var andra 
former för styrning. Dessutom framlade utredningen också ett betän
kande som behandlade utbildning av bamstugepersonal.148

En tredje form för styrning var försök att utforma pedagogiska pro
gram. Två av betänkandena var att betrakta som förslag till pedagogiska 
program för att ge mål och riktning åt det praktiskt pedagogiska arbetet 
i barngrupperna.149 Där utreddes både psykologiska teorier av relevans 
för svensk barnomsorg av 1970-talssnitt, och hur omsorgen borde 
organiseras. Föräldrainflytande och samverkan med andra institutioner, 
främst skolan behandlades. Där fanns rekommendationer om hur stora 
barngrupperna skulle vara, vilka aktiviteter som var viktiga och hur 
förhållningssättet mellan personal och barn, och inom personalgruppen 
skulle vara. Den svenska förskolan skulle bli en pedagogiskt samman
hållen verksamhet oavsett om det gällde heldags- eller deltidsvistelse

141Ibid.
142Ibid„ s. 37.
143Ibid„ s. 27-29.
144Ibid., s. 29-32 och 36.
145Ibid., s. 32-34 och 37.
146SOU 1972:27, s. 265-268 och 293 samt SOU 1974:42, s. 15 och 378-381.
147SOU 1972:27, s. 423 samt SOU 1974:42, s. 253.
148SOU 1975:67.
149SOU 1972:26 och SOU 1974:42.
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för barnen. Daghemmen och lekskolorna blev förskolan. Fritidsverk
samheten skulle utvidgas och ha sitt lokalmässiga säte i skolorna. En 
gemensam pedagogik tänktes genomsyra alla verksamheter: dialogpe
dagogiken.150

En annan form för styrning som föreslogs, var att förändringen av 
det praktiskt pedagogiska arbetet borde ske med hjälp av organiserat 
utvecklingsarbete vars resultat samlades centralt och spreds via kom
munala pedagogkonsulenter till personalen i barngrupperna.151 Social- 
styelsen föreslogs både initiera och följa dessa utvecklingsarbeten.152 
Även barnomsorgens förändring i övrigt förutsattes till viss del kunna 
styras av utvecklingsarbeten initierade och kontrollerade av Socialsty
relsen.153

Den kommunala styrningen av och ansvaret för barnomsorgen 
skulle skötas av barnavårdsnämnd eller social centralnämnd då barnom
sorgen ansågs vara en socialpolitisk angelägenhet.154 Socialstyrelsen 
var även fortsättningsvis tillsynsmyndighet och länsstyrelsernas till
synsansvar behandlades också.155 Förslag om hur Socialstyrelsen bor
de utöva den centrala styrningen och sitt tillsynsansvar gavs.156 För
utom att initiera och dokumentera olika sorters utvecklings- och 
förändringsarbeten skulle pedagogiska anvisningar, program och råd 
utarbetas. Ett stort ansvar för att sprida information om betydelsen av 
förskolelagen och fritidshemsverksamheten (ny lag och ny inriktning 
på arbetet i barngrupperna) föreslogs ligga på Socialstyrelsen.157

En stor mängd skriftligt material utarbetades också under 1970- och 
1980-talen av Socialstyrelsen, ofta i samarbete med forskare.158 Under 
slutet av 1970-talet publicerades en serie kallad "Arbetsplan för för
skolan". Dessa böcker vände sig i ett första skede direkt till den 
praktiskt pedagogiska personalen och sades vara en konkretisering av 
dialogpedagogiken.159 De första åren på 1980-talet markerade Social
styrelsen att denna serie fortsättningsvis vände sig till politiker och

150Dialogpedagogiken presenteras också i: Schyl-Bjurman, Gertrud & Strömberg-Lind, 
Karin (1976). Dialogpedagogik. Lund: LiberLäromedel.

151SOU 1972:27, s. 537-541 och 547-551.
152Ibid„ s. 554-555 och 558.
153Ibid„ s. 559-560.
154Ibid„ s. 541-545.
155Ibid„ kap. 23.
156Ibid.
,57Ibid.
158Vid en genomgång av de publikationer som finns i Universitetsbiblioteket vid Umeå 

universitet kom jag fram till att det rör sig om minst ett 25-tal skrifter.
159Se till exempel Socialstyrelsen (1975b). Vi lär av varandra. Om samspel och plane

ring i förskolan. Arbetsplan för förskolan 2. Stockholm: Liber förlag, s. 7.
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ledningsansvariga för barnomsorgen i kommunerna.160 Där sade man 
sig redovisa de erfarenheter som gjorts i tidigare utvecklingsarbeten. 
Bland annat hade dialogpedagogiken mött kritik både från bamstuge- 
personal och forskare som individualistisk och ett mer grupporienterat 
arbetssätt förordades.161 Den kommunala ledningens ansvar betona
des.162 Den pedagogiska styrningen inriktades också mot samverkan 
med grundskolan.163 Samtidigt kom en ny Socialstyrelsepublikation 
"Arbeta i förskolan" och "Arbeta i fritidshem", där enskilda författare 
vände sig till personalen i barngrupperna.164 Dessutom utgavs genom 
Socialstyrelsens försorg också serien "Kompletterande material till 
Pedagogiskt program för förskolan", där författarna var pedagogiska 
forskare.165

I och med barnomsorgens införlivande i socialtjänstlagen blev samt
liga bamomsorgsverksamheter under 1980-talet föremål för styrning 
genom ramlag.166 Socialtjänstlagen är en ramlag och skall verka genom 
att målen för en verksamhet anges på den centrala politiska nivån. 
Beslut om att nationella pedagogiska mål för bamomsorgsverksamhe- 
tema skulle utarbetas antogs av riksdagen 1985.167 Den statliga ideo
logiska styrningen av det praktiskt pedagogiska innehållet tydliggjordes 
och sanktionerades således. Samtidigt påpekades att styrningen av 
barnomsorgen framgent skulle ske på flera nivåer: en statlig, en kom

160Socialstyrelsen (1981a). Förskolans pedagogiska verksamhet - mål och inriktning. 
Arbetsplan för förskolan. Stockholm: Liber Förlag, försättsblad, förord och baksides
text.

161Ibid., s. 14-15, 19 och 26-30. Forskare som kritiserade dialogpedagogiken både som 
medelklassideologi och utifrån beskrivningar av en praktik som inte stämde med 
intentionerna var Kallös, Daniel (1980). Den nya pedagogiken. En analys av den s k 
dialogpedagogiken som svensk samhällsfenomen. Stockholm: Wahlström & Wid
strand; Köhler, Eva-Mari (1978). Blågul fostran. Stockholm: Liber Förlag, s. 109- 
128; Lindh-Munther (1986). Som verksam förskollärare vid den tiden vet jag att vi 
var många som var kritiska och fann det svårt att omsätta den individinriktade peda
gogiken i barngrupper som blev större.

162Socialstyrelsen (1981a), förord. Se också Socialstyrelsen (1981b). Förskola - 
lågstadium. Samverkan för kontinuitet. Arbetsplan för förskolan. Stockholm: Liber 
Förlag, s. 7 och 44-47.

163Den samverkan behandlades i en egen skrift i serien: Socialstyrelsen (1981b).
164I praktiken kom de flesta skrifterna att handla om förskolan och i ett par fall användes 

båda namnen på samma skrift.
165Ulla-Britta Bruun, Jan-Erik Johansson, Gunni Kärrby, Eva Norén-Bjöm och Ragnhild 

Söderbergh är författare till de exemplar i serien som jag fann i Umeå universitets
bibliotek.

166Lagen trädde i kraft i januari 1982. SFS 1980:620.
167Bengtsson (1995), s. 85-101. Där redovisas behandling och beslut som rör förslaget 

om pedagogiska program.
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munal och en institutionsnivå.168 Kommunerna hade att utarbeta kom
munala riktlinjer som personalen i barngrupperna i sin tur tänktes utgå 
ifrån tillsammans med de nationella målen.169

Statsbidragen fortsatte att vara en dominerande form för statlig 
styrning under 1980-talet och inriktades liksom tidigare mot att öka 
antalet barnomsorgsplatser. Differentieringen och öronmärkningen för 
speciella ändamål fortsatte (se ovan). En statlig stymingsform som 
underströks tydligare var utvecklingsarbeten, nu med betoning på det 
lokala kommunala ansvaret och inriktade mot utbyggnad samt pedago
giskt innehåll och arbetssätt.170 Till detta avsattes också statliga medel. 
Kopplat till den satsningen var också krav på utvärdering av de lokala 
utvecklingsprojekten. Utvärderingarna tänktes leda till att erfarenheter 
samlades och spreds (se vidare kapitel sju). I de pedagogiska program
men, vilka gäller i skrivande stund, inriktas styrningen också på vad de 
kommunala riktlinjerna ska innehålla.171 Det sägs till exempel att rikt
linjerna skall vara politiskt antagna och behandla bamomsorgsorganisa- 
tionens olika funktioner och ansvarsfördelning, principer för personal
täthet och tilldelning av extra resurser, samverkan med andra verksam
heter, fortbildning och utvecklingsarbeten.172

Med den nya kommunallagen avfördes statsbidragsformen för styr
ning. I dess ställe betonas lagen och de pedagogiska styrdokumenten 
samt kommunernas ansvar för styrningen och för kvaliteten i bam- 
omsorgsverksamhetema med hjälp av utvärdering.173 Socialstyrelsens 
tillsynsfunktion understryks genom ett nationellt utvärderings- och 
uppföljningsansvar.174 Socialstyrelsen startade en ny skriftserie under 
1990-talet: "Socialstyrelsen följer upp och utvärderar". I den rappor
teras resultat från regeringsuppdrag och andra självinitierade utvärde-

168Socialstyrelsen (1987). Pedagogiskt program för förskolan. Allmänna råd från 
socialstyrelsen 1987:3. Stockholm: Allmänna Förlaget AB, 9-10; Bengtsson (1995), 
s. 86-87.

169Ibid„ s. 16-17.
170Socialstyrelsen (1983a). Förslag till pedagogiskt program för förskolan. Stockholm: 

Liber Förlag, s. 24 och 51-52; Socialstyrelsen (1987), kap. 6, spec. s. 82-83; 
Socialstyrelsen (1988). Pedagogiskt program för fritidshem. Allmänna råd från 
socialstyrelsen 1988:7. Stockholm: Allmänna Förlaget, kap. 5., spec. s. 76.

171Förslag till ett nytt gemensamt pedagogiskt styrdokument för barnomsorgen och 
skolan finns i SOU 1997:21.

172Socialstyrelsen (1987), s. 85-86; Socialstyrelsen (1988), s. 82-83.
173Kommunema åläggs utvärderingsansvar i socialtjänstlagen. Socialstyrelsen (1995b). 

Barnomsorgen i socialtjänstlagen. Allmänna råd från Socialstyrelsen 1995:2. 
Stockholm: Socialstyrelsen, s. 66.

174Se Regeringens proposition 1993/94:11. Utvidgad lagreglering på barnoms or g som
rådet m.m., s. 24; Socialstyrelsen (1995b), s. 13 och 66-71.
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ringar. Serien vänder sig till både politiker och personal.175 En nationell 
utvärdering föranledd av förändringarna i böijan av 1990-talet genom
fördes också på regeringens uppdrag.176

I framställningen ovan om statsbidrag, lagar och policydokument 
har skolbarnsomsorgen och familjedaghemsomsorgen varit något un- 
derrepresenterade. Detta beror till största delen på att materialet som 
använts har en slagsida åt daghem och deltidsgrupper. Kanske är 
underrepresentationen också ett tecken på att framför allt familjedag- 
hemomsorgen haft en undanskymd plats i bamomsorgsdebattema på 
den statliga nivån.

Sammanfattande diskussion

Idéerna om den statliga styrningens form och inriktning har gradvis 
förändrats. Stymingsidéema byggde från 1940-talet fram till 1980-talet 
på den centrala politiska maktens försök att få kommunerna att ta ett 
aktivt ansvar för planering och utbyggnad av barnomsorgen. Vidare 
tänktes detta i hög utsträckning ske genom användandet av statsbidrag. 
Vilken form av barnomsorg som kommunerna skulle satsa på skulle 
dirigeras från den statliga nivån. Från en tid av stor kommunal frihet 
övergick den verkliga styrningen under perioden från 1960- till och 
med större delen av 1980-talet till en mer centralt kontrollerad statlig 
styrning. Detta märks särskilt tydligt när det gäller statsbidragen och 
hur användningen av olika sorters öronmärkta statsbidrag ökade under 
denna period. Statsbidragen inriktades framför allt på att få till stånd en 
expansion av antalet barnomsorgsplatser, företrädesvis daghemsplatser 
och senare även fritidshemsplatser. I detta avseende märks också de 
partipolitiska skillnaderna där de borgerliga regeringarna företrätt tankar 
om privata, vinstgivande initiativ. Socialdemokraterna har motarbetat 
och visat skepsis för en sådan inriktning.

En liknande förändring har den ideologiska styrningen genom olika 
sorters policydokument genomgått. Den centralistiska rörelsen när det 
gäller styrningen av det inre pedagogiska arbetet kulminerade i och med 
de pedagogiska programmen, fastställda av riksdagen. Samtidigt syns i 
dessa program och genom socialtjänstlagen en decentralistisk motrö- 
relse genom det större lokala ansvar för tolkning och genomförande av 
tillsynsuppdraget som uttrycks. Tidigare lagstiftning gick snarare ut på 
att klargöra att barnomsorgen var ett viktigt offentligt område och att

175Den första rapporten som behandlade barnomsorgen var Socialstyrelsen (1993a). 
Förskolan och det pedagogiska programmet. Socialstyrelsen följer upp och utvärderar 
1993:3. Stockholm: Socialstyrelsen/Fritzes.

176Socialstyrelsen (1994). Barns villkor i förändringstider. Slutrapport. Socialstyrelsen 
följer upp och utvärderar 1994:4. Stockholm: Socialstyrelsen/Fritzes.
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kommunerna skulle axla ansvaret för ett genomförande i enlighet med 
gällande statliga rekommendationer angående ytor, platsantal personal
täthet och liknande. När det gäller det pedagogiska innehållet och 
arbetssättet har barnomsorgen alltid haft stor lokal frihet. Några speci
fika kunskapsmål eller kursplaner i olika ämnen har aldrig förekommit. 
Det nya med de pedagogiska programmen var att de sanktionerades av 
riksdagen samt angav pedagogiska innehållsområden.

Styrmedlen var således något i otakt med varandra under en stor del 
av 1980-talet eftersom de specialdestinerade statsbidragen fanns kvar 
trots att lagstiftning och stymingsideologi talade om lokalt, kommunalt 
ansvar för genomförande. Pengarna kunde inte utan vidare användas 
utifrån kommunernas egna tolkningar av lagar och mål. Det är möjligt 
att de motstridiga styrsignalerna också avspeglar den större konflikt 
mellan generella välfärdslösningar och utrymme för privata alternativ, 
som på allvar gjorde sig gällande i den så kallade offentliga debatten 
under 1980-talet.

I slutet av 1980-talet blev den begynnande uppluckringen av den 
centrala statliga styrningen tydligare för att i böijan av 1990-talet åter ge 
plats för större kommunal frihet. Speciellt tydligt blev förändringarna i 
relationen mellan stat och kommuner genom den nya kommunallag som 
genomfördes under den borgerliga regeringen. Det kommunala själv
styret stärktes och möjliggjorde olika lokala lösningar som även 
innefattade skattesubventionerade enskilda/privata bamomsorgsinstitu- 
tioner. De öronmärkta statsbidragen som inriktats på att tillgodose både 
vissa former av barnomsorg men också vissa specialbehov (hem- 
språksstöd, etc.) samt personalens fortbildning, avskaffades. Samtidigt 
lagfästes ansvaret att ge alla förskolebarn barnomsorgsplats. Både 
idéerna om styming och de faktiska åtgärderna handlade om att bryta 
den statliga nivåns inflytande över hur kommunerna skulle genomföra 
bamomsorgsuppdraget. Det krav som ställdes var att lagen skulle följas 
och en viss minimikvalitet upprätthållas. Någon större förändring ägde 
inte rum när socialdemokraterna övertog regeringsmakten 1994. En 
markering att kommunerna inte skulle vara skyldiga att ge de enskilda/ 
privata bamomsorgsinstitutionema bidrag gjordes.

Likvärdighet betyder numer inte alla barns rätt till likvärdig standard. 
Statsmakterna försöker inte längre jämna ut den skiftande kvaliteten 
mellan olika kommuner med hjälp av riktade medel. Inte heller olik
heterna mellan olika grupper av barns och familjers utgångspunkter 
försöker man komma tillrätta med genom statsbidragen. I stället är 
ambitionen att en lägsta nivå för standarden på barnomsorgen skall 
upprätthållas. Det är tänkt att nationella utvärderingar och uppföljningar 
samt informationsspridning och stöd till lokala utvecklingsarbeten skall 
vara de instrument med vilka denna minimikvahtet upprätthålls. Sådana
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utvärderingar och satsningar på lokala utvecklingsarbeten genomfördes 
också. De är, förutom lagstiftning, 1990-talets statliga styrmedel.

Förändringen av den statliga styrningen av barnomsorgen kan också 
beskrivas som att allt fler direkta styrmedel användes fram till och med 
1980-talet. Detsamma kan sägas om indirekta och informativa styr
medel, där 1980-talet framstår som exceptionellt. Det är tänkbart att 
användningen av fler och fler statliga styrmedel har att göra med 
svårigheter att styra. Det behövdes fler och bättre stymingsinstrument. 
Det är också tänkbart att användningen av så många styrmedel är ett 
uttryck för en ökning av barnomsorgens domäner. Uttryckt på ett annat 
sätt handlade det om att barnomsorgen förväntades ta ett större ansvar 
för olika bamomsorgsbehov, nattöppet, hemspråk, med fler uppgifter.

Under den period av 1990-talet som jag har undersökt minskade 
användningen av de direkta styrmedlen genom avskaffandet av de 
öronmärkta statsbidragen. De informativa styrmedlen har kvarstått i 
form av rapportserier som "Socialstyrelsen följer upp och utvärderar", 
"Allmänna råd från Socialstyrelsen" samt forskningsrapporter. Ett indi
rekt styrmedel som de statliga aktörerna använt var den statliga sats
ningen på lokalt utvecklingsarbete. Reaktiva styrmedel har använts i 
ringa utsträckning men i och med den svängning som ägt rum på 1990- 
talet kan man förvänta sig att de ökar. Socialstyrelsens förtydligade 
uppföljnings- och utvärderingsansvar är tecken som tyder på det.177 De 
sanktioner eller reaktioner riktade mot verksamheten som tillgrips uti
från resultat av sådana utvärderingar och uppföljningar handlar bland 
annat om ett offentliggörande av de kommuner som inte lever upp till 
lagstiftningens intentioner.178 En annan form av reaktiv styrning är de 
juridiska processer som en del kommuner varit indragna i när föräldra
grupper har stämt dem för att de inte följer lagen. Den reaktiva styrning 
som sådana processer kan leda till initieras och genomförs inte i första 
hand av de statliga aktörerna, vilket är ett skäl till att jag inte har 
undersökt omfattningen och utgången av dessa juridiska processer. 
Därför kan jag inte heller uttala mig om vilka styrande reaktioner riktade 
till verksamheten det har rört sig om.

En liknande utveckling av den statliga styrningen kan konstateras 
när det gäller grundskolan.179 Det som framför allt skiljer skolan från 
barnomsorgen är de tydligare instrument för styrning som läroplaner,

177För skolans och numer även barnomsorgens del sköts den nationella tillsynen av 
Skolverket genom nationell utvärdering och uppföljning.

ll%Dagens Nyheter, 21 augusti 1994. Daghem i Stockholm bäst, s. D 12. Liknande 
artiklar har publicerats angående grund- och gymnasieskolan.

179Se Wennås, Olof (1994). Så styr vi vår skola Skolans nya ansvarsfördelning, ledning 
och styrning. Göteborg: Förlagshuset Gothia; Du Rietz, Lars; Lundgren, Ulf P. & 
Wennås, Olof (1987). Ansvarsfördelning och styrning på skolområdet. Ett bered
ningsunderlag DsU 1987:1. Stockholm: Utbildningsdepartementet.
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betygskriterier och nationella prov utgör. En annan skillnad är att an
svaret för det pedagogiska innehållet och arbetssättet har decentralise
rats i grundskolan. I barnomsorgen är det rimligare att tala om en mild 
centralisering genom riksdagens sanktionering av de pedagogiska pro
grammen. Eftersom barnomsorgen huvudsakligen bygger på tillsyns- 
behov är ett pedagogiskt program inte en läroplan. Det lokala utiymmet 
för olika pedagogiska inriktningar är därför i realiteten mycket stort.

Den statliga satsningen på lokalt utvecklingsarbete startades 1984. 
Vid den tidpunkten fanns statsbidrag av olika slag, vilka under sats
ningens första femårsperiod differentierades än mer och omfattade fler 
bamomsorgsformer. Under denna period producerades flera policy- 
skrifter och aktiviteterna i riksdag och regering var betydande när det 
gällde barnomsorgen. Både det pedagogiska innehållet och arbetssättet 
samt innebörden i det lokala ansvaret för barnomsorgen som social
tjänstlagen stipulerade behandlades. Utvecklingssatsningen var ett av 
flera styrmedel varav statsbidragen förmodligen var det mest verk
ningsfulla, om man ser till hur fort kommunerna anpassade sig till nya 
statsbidragssystem.

På 1990-talet ingick förändringssatsningen i ett sammanhang av 
statliga styrmedel där de direkta styrmedlen reducerats och därigenom 
gjort de indirekta och informativa styrmedlen synligare. Det politiska 
intresset för barnomsorgen i regering och riksdag hade svalnat jämfört 
med 1980-talet. Bamomsorgsfrågoma gav inte upphov till lika många 
propositioner, motioner och liknande. De styrmedel som fanns till 
hands för de statliga aktörerna var utvärderingar för att kontrollera 
kommunernas laguppfyllelse, information genom skriftserier samt de 
statliga medlen avsatta för att stimulera lokalt utvecklingsarbete. Att 
styra genom utbildning av bamomsorgspersonal var, liksom tidigare, 
också ett ideologiskt styrmedel som kunde användas.

Den olikformiga inriktningen, formen och lokaliseringen av styr
ningen kan också relateras till konflikten mellan arbete och kapital, och 
till den statliga nivåns vågmästarroll. Arbetsmarknadens krav har haft 
stort inflytande på vilka bamomsorgsformer som har fått förmånligast 
statsbidrag. Men de arbetande kvinnornas kamp för att kunna förena 
förvärvsarbete med föräldraskap tycks också ha påverkat inriktningen 
på styrningen. Emellertid framträder ingen enhetlig bild av hur konflik
ten mellan arbete och kapital påverkat de statliga insatserna inom barn
omsorgen. Som exempel på svårigheterna att påvisa något kausalt sam
band mellan kapitalets behov av arbetskraft och utbyggnaden av den 
offentliga barnomsorgen kan nämnas hur synen på kvinnan och mödra- 
skapet hindrade en utbyggnad under 1950-talet trots att arbetskraft 
behövdes.
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I det här kapitlet ska frågan om hur barnomsorgs satsningen genom
fördes på statlig nivå behandlas. Hur hanterades förändringssatsningen 
på den statliga nivån? Vilka motiv fanns? Hur kom intentionerna med 
bamomsorgssatsningen till uttryck i medelstilldelning, form och inrikt
ning på de lokala utvecklingsprojekt som satsningen till stor del utgjor
des av?

Kapitlet inleds med en kort beskrivning av den statliga satsningens 
tillkomst. Därefter belyses de organisatoriska förändringar inom Social
departementet och Socialstyrelsen som ägde rum under den tid som den 
statliga satsningen pågick. Tanken är att förändringar i det avseendet 
påverkade förutsättningarna för hur bamomsorgssatsningen kunde han
teras av de olika statliga aktörerna. Hur satsningen förändrades över tid 
med avseende på medelstilldelning, form och inriktning redovisas där
efter. Sist i kapitlet diskuteras förändringarna av den statliga sats
ningens genomförande över tid, i förhållande till förändringen av den 
statliga styrningen av barnomsorgen.

I detta kapitel beskrivs således en del av aktiviteterna angående den 
statliga satsningen på lokalt utvecklingsarbete på formuleringsarenan. 
Uppdragen att utvärdera den statliga satsningen är andra aktiviteter som 
rörde bamomsorgssatsningen på formuleringsarenan. Till dessa åter
kommer jag i kapitel sju.

Tillkomsten

Som framgått av föregående kapitel så var lokalt utvecklingsarbete 
något som föreslogs mer allmänt inom offentliga verksamheter i böljan 
av 1980-talet. I barnomsorgens och skolans fall tog dessutom statliga 
aktörer på sig ett administrativt och ekonomiskt ansvar för att lokala 
utvecklingsarbeten verkligen kom till stånd. Att både riksdagen, rege
ringen och Socialstyrelsen intresserade sig och aktivt verkade för att en 
statlig satsning skulle komma till stånd kan man sluta sig till av att flera 
propositioner och socialutskottsbetänkanden berörde frågan. Vid So
cialstyrelsen utarbetades dessutom planer för forsknings- och utveck
lingsverksamhet i vilka föreslogs att styrelsen skulle administrera sats
ningen.1 Åtgärder för att få till stånd en satsning tycks ha växt fram i

1 I Regeringens proposition 1981/82:106 om forskning m.m. anges att den offentliga 
barnomsorgen skulle utgöra ett prioriterat forskningsområde. Se s. 46. I Socialut
skottets betänkande 1981/82:1 om barnomsorg uppdrog man åt Socialstyrelsen att 
ge klarare riktlinjer för vilket innehåll barnomsorgen skulle ha. Samtidigt begärde ut
skottet att regeringen inför riksdagen skulle redovisa tidigare forskning om barnom
sorg samt en plan för fortsatt forsknings- och försöksverksamhet. Se s. 16 där det
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partipolitiskt samförstånd, även om det var under en socialdemokratisk 
regering som beslut fattades i frågan.2 En anledning till partipolitisk 
konsensus kan ha varit att medlens storlek var ringa, 30 miljoner av en 
statlig bamomsorgsbudget om cirka 6,5 miljarder.3 Ett annat skäl kan 
ha varit det faktum att anslaget hölls inom ramen för det nya statsbi
dragssystem som trädde i kraft 1984. Man höll kvar en del av stats
bidraget för kommunal barnomsorg på statlig nivå. Kommunerna fick 
sedan ansöka om projektanslag från statsbidraget. På så sätt framstod 
förmodligen inte utvecklingsanslaget som speciellt partipolitiskt kontro
versiellt i ekonomisk bemärkelse. Både den borgerliga regering som 
verkade de första åren under 1980-talet och den socialdemokratiska 
regering som sedan tog vid, såg en offentligt understödd barnomsorg

också antyds att riksdagen kunde komma att bedöma om särskilda åtgärder behövdes 
för att tillgodose personalens behov av riktlinjer. Socialstyrelsen utarbetade en redo
visning av forskning på uppdrag av regeringen Socialstyrelsen (1982). Utvecklings
plan för barnomsorgen. Socialstyrelsens rapport till regeringen den 14 maj 1982. 
Stockholm: Socialstyrelsen. Förutom forskningsredovisningen föreslogs där ett pro
gram för lokalt utvecklingsarbete. I Regeringens proposition 1982/83:34 om arbete 
med att ta fram pedagogiskt program för förskola och fritidshem uppdrog regeringen 
åt Socialstyrelsen att utforma en plan för forsknings- och försöksverksamhet, s. 109. 
På försommaren redovisade Socialstyrelsen uppdraget. En satsning på lokala utveck
lingsprojekt beskrevs här mer elaborerat än i den tidigare redovisningen. Socialsty
relsen (1983b). Plan för forsknings- och försöksverksamhet inom barnomsorg sområ
det. Socialstyrelsens rapport till regeringen den 6 juni 1983. pm 49/83. Stockholm: 
Socialstyrelsen, s. 18-25. I Regeringens skrivelse 1983/84:11 Om forsknings- och 
försöksverksamhet på barnoms or g sområdet m.m. redovisade regeringen för riksdagen 
de uppgifter som beslutades enligt SoU 1981/82:1. På hösten 1983 föreslog rege
ringen i propositionen 1983/84:9 om statsbidrag till barnomsorg och social hem
hjälp att medel skulle avsättas för lokalt utvecklings- och förnyelsearbete, s. 4 och 
10-11. Socialutskottet behandlade regeringens redovisning om planen för forskning 
och försöksverksamhet senare på hösten i Socialutskottets betänkande 1983/84:11 
om forsknings- och försöksverksamhet på barnomsorgsområdet m.m., s. 4-6. Slut
ligen finns satsningen också i Budgetproposition 1983/84:100 Regeringens propo
sition nr 100 med förslag till statsbudget budgetåret 1984/85, Bilaga 7, s. 88 och 94.

2 En borgerlig regering uppmärksammade barnomsorgen i prop. 1981/82:106, s. 46. 
Socialutskottet under samma period, ställde sig i sitt betänkande SoU 1981/82:1, s. 
14-16, positiv till socialdemokraternas motion om tydligare riktlinjer för barnom
sorgen och tog intryck av både Socialstyrelsens nyutkomna arbetsplan för förskolan 
och familjestödsutredningens betänkande där en satsning på lokalt utvecklingsarbete 
betonades. Socialstyrelsen (1981a). Förskolans pedagogiska verksamhet - mål och 
inriktning. Stockholm: Liber Förlag samt SOU 1981:25 Bra daghem för små barn. 
Betänkande från familjestödsutredningen. Stockholm: Liber Förlag/Allmänna Förla
get, s. 145-146. Under en socialdemokratisk regering fattades beslut om medel till 
satsningen på utvecklings- och förnyelsearbete inom barnomsorgen (den statliga 
satsningen på lokalt utvecklingsarbete) i enlighet med prop. 1983/84:9, s. 10-11.

3 Se Roos, Gunilla (1994). Kommunerna och det pedagogiska utvecklingsarbetet inom 
barnomsorgen. Omfattning, inriktning och villkor. (Ak. avh.) Acta Universitatis 
Upsaliensis. Uppsala Studies in Education 57. Stockholm: Almqvist & Wiksell Inter
national, s. 27; Regeringens proposition 1983/84:100, Bilaga 7, s. 94.
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som en betydelsefull förutsättning för ett svenskt välfärdssamhälle och 
en väl fungerande arbetsmarknad. Det rådde däremot partipolitiska 
skiljaktigheter om vilka bamomsorgsformer som skulle prioriteras (pri
vata eller offentliga, huvudsakligen daghem eller andra alternativ) och 
huruvida utbyggnaden skulle tillgodose alla barn med någon form av 
barnomsorgsplats, eller om vårdnadsersättning skulle utgå. Samtliga 
oppositionspartier reserverade sig därför på olika punkter mot det före
slagna statsbidragssystemet, men inte mot förslaget att avsätta medel 
för en satsning på "utvecklings- och fömyelseverksamhet" inom barn
omsorgen.4

Det är svårt att i efterhand ge en beskrivning av motiven till att sats
ningen på lokalt utvecklingsarbete inom barnomsorgen kom upp på den 
politiska dagordningen. Vilka som drev frågan och vilka motiv som an
fördes innan förslaget kom på pränt kan naturligtvis delvis rekonstrue
ras genom att ta reda på vilka personer i olika positioner som var aktiva 
och efterfråga deras bevekelsegrunder för att få till stånd en satsning. 
Med alltför stora ambitioner av det slaget fokuseras emellertid det som 
av policy analytiker ibland benämns "agenda setting", vilket inte är av
sikten med det här arbetet.5 Min beskrivning ovan har därför koncen
trerats till en redogörelse av de spår i den parlamentariska processen 
som satsningens tillblivelse har avsatt. Men vilken förändring var 
bamomsorgssatsningen tänkt att leda till? Och vilka förutsättningar för 
att driva och hantera satsningen fanns?

Organisatoriska förutsättningar

Som antyddes inledningsvis så kan de förändringar som ägde rum 
inom Socialdepartementet och Socialstyrelsen tänkas ha påverkat hante
ringen av satsningen. De organisatoriska förutsättningarna för sats
ningen förändrades med andra ord över tid, vilket kan vara viktigt att ha 
i åtanke i den kommande beskrivningen. Olika organisationer ger bättre 
eller sämre förutsättningar för olika typer av uppgifter. Det är till 
exempel möjligt att föreställa sig att en organisation genom att skapa en 
utvecklingsavdelning ger större utrymme och fäster mer vikt vid aktivi
teter som förutsätts stimulera utveckling.

Administrationen av den statliga satsningen och fördelningen av 
medel till lokala utvecklingsprojekt förlädes under tiden 1984 till 1989 
till Socialdepartementet. Det var ett sätt att visa det politiska engage

4 Prop. 1981/82:106 s. 45-46; SoU 1981/82:1, s. 7; Proposition/Skrivelse 1982/ 
83:34 om socialstyrelsens fortsatta arbete med innehållet i barnomsorgen, s. 4-5; 
Prop. 1983/84:9 s. 3-4; SoU 1983/84:12 om familjepolitiken, s. 57-72.

5 Se t.ex. Kingdon, John W. (1984). Agendas, Alternatives, and Public Policies. USA: 
Harper Collins Publishers, s. 206-208.
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mang som regeringen hade i frågan.6 Vid tiden för igångsättandet av 
bamomsorgssatsningen hade Socialdepartementet en enhet för barnom
sorg och familjeekonomi. Där behandlades och bereddes samtliga bam- 
omsorgsfrågor för regering och riksdag, även satsningen på lokalt 
utvecklingsarbete inom barnomsorgen. De jag intervjuade tillskriver 
satsningen stor politisk betydelse som "igångsättare" samt som en 
ovanlig företeelse vid departementet. De anser också att det vid den 
tiden fanns en ambition att rusta upp bamomsorgskompetensen inom 
departementet. I intervjuerna framkom dessutom att samtliga ansvariga 
ministrar under hela perioden fram till 1994 var mycket engagerade i 
bamomsorgsfrågoma. Som förklaringar till ett mindre engagemang 
därefter uppgav en av de intervjuade vid Socialdepartementet att frågor 
angående transfereringssystem tog större delen av uppmärksamheten i 
anspråk. En annan bidragande orsak till ett mindre engagemang i bam
omsorgsfrågoma som anfördes var att lagtillägget om rätten till barn
omsorg för förskolebarn innebar att det inte längre var lika angeläget 
med någon aktiv bamomsorgspolitik.

När det gäller departementsarbetet generellt skulle handläggningen 
av ansökningar om medel från olika kommuner till lokala utvecklings
projekt samsas med andra mer tidskrävande arbetsuppgifter som exem
pelvis propositionsskrivande om statsbidrag och lagförslag. Trots det 
föredrogs samtliga ansökningar med förslag till prioriteringar direkt 
inför ansvarig minister fram till 1989. Enligt intervjuerna var det aldrig 
meningen att ansvaret för att administrera satsningen skulle ligga kvar 
på Socialdepartementet någon längre tid och 1989 flyttades således den 
statliga satsningen och större delen av anslaget över till Socialstyrelsen. 
Hösten 1995 lades enheten för barnomsorg och familjeekonomi vid 
Socialdepartementet ner och i regeringsförklaringen 22 april 1996, 
meddelade statsministern att ansvaret för barnomsorgen skulle flyttas 
till utbildningsdepartementet.

När Socialstyrelsen övertog ansvaret handlades satsningen vid bam- 
och ungdomsenheten, senare barn- och familjeenheten. Liksom vid 
Socialdepartementet hade handläggarna vid Socialstyrelsen också ett 
flertal andra arbetsuppgifter. De intervjuade vid Socialstyrelsen uppger 
att fler och större regeringsuppdrag lades på Socialstyrelsen vilket 
inverkade på handläggningen av satsningen på lokalt utvecklingsarbete. 
Den politiska styrning som ägde rum från regeringens håll skedde 
genom ett årligt regleringsbrev från Socialdepartementet. I intervjuerna 
berättades att det fördes en dialog om innehållet i regleringsbrevet vid 
årliga sittningar med Socialdepartementet och Socialstyrelsen. Där 
avhandlades vilken sorts lokala utvecklingsprojekt som främst skulle 
prioriteras. Det engagemang som initiait ägnades bamomsorgssats-

6 Roos (1994), s. 28.
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ningen från politiskt håll kan utifrån informationen i intervjuerna sägas 
ha avklingat successivt för att under den borgerliga regeringstiden 1991 
till 1994, i det närmaste helt ha upphört. De bamomsorgsfrågor som, 
enligt de intervjuade, engagerade de politiskt ansvariga vid departemen
tet under den perioden, var i stället tillägget i socialtjänstlagen om alla 
förskolebarns rätt till barnomsorg och en förändring av lagen för att 
underlätta enskild/privat barnomsorg. Genom överflyttningen av den 
statliga satsningen till Socialstyrelsen minskades det politiska inflytan
det och tjänstemannainflytandet ökade.

Av intervjuerna framgår till exempel att regeringens styrning av 
Socialstyrelsen förändrades stegvis under de senare åren som bamom- 
sorgssatsningen pågick, mot alltmer generella och övergripande direk
tiv. När intervjuerna genomfördes, våren 1996, fick Socialstyrelsen en 
rambudget där en minimisumma som skulle användas för kvalitets- och 
fömyelseverksamhet i hela socialtjänsten angavs. Satsningen riktades 
därmed mot socialtjänstens samtliga verksamheter, inte bara barnom
sorgen. Enligt handläggarna vid Socialstyrelsen betydde den nya styr
ningen att de hade frihet att själva ange innehåll och form för den 
statliga satsningen.7 De kunde dessutom inom ramen för Socialstyrel
sens budget välja att lägga mer pengar totalt på denna satsning än vad 
som föreskrevs i regleringsbrevet. Möjligheten fanns också att priori
tera vilken av socialtjänstens verksamheter som skulle åtnjuta utveck
lingsmedel. Våren 1996 var den statliga satsningen helt och hållet en 
myndighets- och tjänstemannaangelägenhet.

Vid Socialstyrelsen genomfördes på personalens initiativ en omorga
nisation i juli 1995. Enligt de intervjuade skulle den underlätta arbetet 
med både förändringssatsningen och det tydligare uppföljnings- och 
utvärderingsansvar som regeringen hade ålagt styrelsen.8 Våren 1996 
fanns där en enhet för utveckling som ansvarade för satsningen.9 En 
separat enhet för nationell uppföljning och utvärdering av socialtjänsten 
skapades också med omorganisationen.

Motiv for en statlig satsning på lokalt utvecklingsarbete

En huvudtanke som återfinns i de dokument som föregick satsningen 
var att kommunerna skulle ta ett större ansvar för barnomsorgens

7 Se också Regeringens proposition 1992/93:100. Regeringens proposition nr 100 
med förslag till statsbudget för budgetåret 1993/94, Bilaga 6, s. 165-166. Medlen för 
barnomsorgssatsningen ingår i ett ramanslag till Socialstyrelsen.

8 Regeringens proposition 1993/94:11. Utvidgad lagreglering på barnomsorgsområdet 
m.m., s. 24.

9 Socialstyrelsen (1996). Kvalitet och förnyelse i socialtjänsten med hjälp av projekt
medel 1995-96. Reviderad upplaga. Broschyr. Stockholm: Socialstyrelsen.
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pedagogiska arbete. Ett sätt att stimulera kommunernas intresse för 
pedagogiska frågor och kvalitetsaspekter antogs vara att förlägga an
svaret för utvecklingsarbeten på den kommunala ledningen. För att axla 
det ansvaret ansågs kommunerna behöva bättre betingelser att själva 
följa och dokumentera egna utvecklingsprojekt.10 Genom att bedriva 
utvecklingsprojekt som grundades på den pedagogiska personalens ini
tiativ och den kommunala ledningens stöd förutsattes att en kommunal 
kompetens att bedriva utvecklingsarbeten kunde befrämjas.11 Med hän
visning till den snabba utbyggnaden och en ambition att förbättra 
resursutnyttjandet uttrycktes också en förhoppning att satsningen på 
lokalt utvecklingsarbete skulle bidra till förändrade bamomsorgsformer 
utan att likvärdighetsprincipen äventyrades.12 En spridning av informa
tion om resultaten och erfarenheterna av utvecklingsprojekten tänktes 
dessutom äga rum och sågs som värdefull, eller rent utav som poängen 
med satsningen.13 Tanken var också att bamomsorgssatsningen på sikt 
skulle bidra till ett utvecklingsinriktat förhållningssätt både hos den 
kommunala förvaltningspersonalen och personalen i verksamheten.14 
Ytterligare ett skäl var att den statliga satsningen sades kunna fungera 
som stöd och uppmuntran till personalens eget utvecklingsarbete.15

Den tecknade bilden stämmer väl överens med de intervjuades upp
fattningar om vad man politiskt sade sig vilja med satsningen. I inter
vjuerna med handläggare och politiskt ansvariga vid Socialdepartemen
tet framkom dessutom att man från socialdemokratiskt håll var ange
lägen om att göra barnomsorgen till ett tydligare politikområde. Det 
politiska intresset för den offentliga barnomsorgen var enligt intervju- 
utsagorna, vid denna tid stort.16 Åtgärder för att stimulera både till 
fortsatt utbyggnad enligt propositionen "Förskola för alla barn" och till 
en god pedagogisk verksamhet sades i intervjuerna därför ha varit 
väsentliga ambitioner med satsningen.171 detta inledande skede såg

10 SoU 1981/82:1, s. 16; Socialstyrelsen (1982), s. 80., Socialstyrelsen (1983b), s.
21-22; Skr. 1983/84:11. Regeringens skrivelse om forsknings- och försöksverksam
het på barnomsorgsområdet m.m., s. 37-38.

11 Socialstyrelsen (1983b), s. 22; Skr 1983/84:11, s. 37-38.
12 Prop. 1983/84:9, s. 2 och 10.
13 Prop. 1983/84:9, s. 10; SoU 1983/84:11, s. 4; Socialstyrelsen (1986). Förslag an-

gående lokalt utvecklingsarbete inom barnomsorgen. Redovisning av uppdrag från 
regeringen, pm 129/86. Stockholm: Socialstyrelsen, s. 6.

14 Socialstyrelsen (1986), s. 4-5 och 9.
15 Ibid., s. 7.
16 Se också Bengtsson, Hans (1995). Förskoler ef ormen. En studie i implementering av 

svensk välfärdspolitik 1985-1991. Lund Political Studies 86. (Ak. avh.) Halmstad: 
Institutionen för samhällsvetenskap och beteende vetenskap, s. 74-77.

17 Regeringens proposition 1984/85:209 om förskola för alla barn.
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man också satsningen som ett mjukare sätt att styra barnomsorgen på, 
enligt de intervjuade vid Socialdepartementet.

En sådan uttalad idé om utvecklingssatsningen som ett politiskt 
styrmedel gav inte de borgerliga representanterna uttryck för i inter
vjuerna. Däremot menar Socialstyrelsens företrädare att de använde den 
statliga satsningen medvetet för att om möjligt styra kommunernas in
riktning av förändringen inom barnomsorgen. Men några större skill
nader när det gäller intentionerna med satsningen över tid är det inte 
fråga om. Skillnaderna handlar i stället om hur de intervjuade bedömer 
satsningen som stymingsinstrument.

De förändringar av bamomsorgssatsningen som de talade om, rör 
form och innehåll (se nedan) men inte grundidén med satsningen. 
Möjligen kan en mindre förändring i intentioner förnimmas i uttalanden 
som rör den senare tiden, när Socialstyrelsen mer autonomt ansvarade 
för satsningen. Förändringen bestod, enligt handläggarna vid Social
styrelsen, i att lyfta fram sådana områden som de uppfattade hade hal
kat efter i lagstiftningen. Det kunde också handla om att utifrån ett 
nationellt perspektiv förstärka områden som handläggarna uppfattade 
att kommunerna hade brister inom. En annan intention som nämndes i 
intervjuerna var att en kunskapsutveckling förväntades äga rum genom 
utvecklingsprojekten. Hur alla dessa intentioner kom till uttryck be
skrivs i det följande.

Ekonomiskt utrymme

Ett sätt att uttrycka hur viktig en förändring, en reform, ett program 
eller liknande är, är genom den mängd pengar som man är beredd att 
avsätta för att förverkliga intentionerna. I budgetpropositionerna från 
budgetåret 1983/84 fram till och med budgetåret 1992/93 finns den stat
liga satsningen omtalad som anslaget till utvecklings- och förnyelse
arbete inom barnomsorgen.181 den sistnämnda propositionen som en 
upplysning om att anslaget i och med ett nytt statsbidragssystem 
överförs till anslaget till Socialstyrelsen.19 För budgetåret 1984/85 och

18 Budgetpropositionerna 1983/84:100, Bilaga 7 F, s. 88, 93-94; 1984/85:100, Bilaga 
7 F, s. 112 och 117; 1985/86:100, Bilaga 7 F, s. 112 och 116; 1986/87:100, Bilaga 
7 F, s. 101 och 103; 1987/88:100, Bilaga 7 F, s. 102, 104 och 106; 1988/89:100, 
Bilaga 7 F, s. 111, 114 och 115; 1989/90:100, Bilaga 7 F, s. 118; 1990/91:100, 
Bilaga 7 F, s. 134 och 135; 1991/92:100, Bilaga 6 F, s. 154 och 155; 1992/93:100, 
Bilaga 6 F, s. 20.

19 Det nya statsbidragssystemet innebar att de specialdestinerade statsbidragen ersattes 
med ett generellt statsbidrag till kommunerna. I samma budgetproposition 1992/93: 
100 Bilaga 6 F, s. 165-166 finner man att medlen till utvecklings- och fömyelseverk 
samhet (den statliga satsningen på lokalt utvecklingsarbete) ska ingå i ett ramanslag
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1985/86 avsattes 30 miljoner kronor till satsningen. För nästkommande 
budgetår anvisades 25 miljoner vilket man kan förmoda även gällde 
budgetåret 1987/88.20 Året därpå sänktes anslaget med ytterligare fem 
miljoner kronor. När satsningen budgetåret 1989/90 övergick till So
cialstyrelsen fanns fem miljoner avsatt för ändamålet.21 Nästa budgetår 
meddelade Socialstyrelsen att en summa på 14,5 miljoner fanns till
gänglig.22 Den anslagsnivån behölls till och med budgetåret 1992/93.23 
Från och med budgetåret 1993/94 inriktades satsningen på hela social
tjänsten och till barnomsorgen avsattes 13 miljoner kronor årligen. 
Budgetåret 1995/96 skulle minst 23 miljoner avsättas för hela social
tjänsten enligt regleringsbrevet. I intervjuerna med handläggarna vid 
Socialstyrelsen framkom att man inom styrelsen bestämde sig för att 
fördubbla den summan. Därefter fördelades 10 miljoner till barnom
sorgen. Av de 10 miljonerna användes sju miljoner till så kallat utveck
lings- och förnyelsearbete och tre till kvalitetsarbete inom barnom
sorgen.24 (Se nedan för en fullständigare innehållsbeskrivning.)

Den minskning av anslaget som ägde rum under departementstiden 
var enligt de politiskt ansvariga ett av flera tecken på statens knappare 
ekonomiska resurser. Andra departement såg i det läget med oblida 
ögon på bamomsorgssatsningen. Genom förhandlingar inom rege
ringen lyckades man ändå behålla satsningen om än i krympt kostym.

Form

De krav en anslagsgivare ställer på formen för de utvecklingsarbeten 
som ges medel kan också sägas uttrycka intentioner. Vill man att 
utvecklingsmedlen ska bidra till ökat personligt och enskilt förändrings- 
arbete, är det logiskt att uppmana enskilda bamomsorgsinstitutioner, 
anställda eller andra privatpersoner eller organisationer att söka projekt
medel. Strävar man efter att den politiska ledningen i kommunerna ska 
ta ett ökat ansvar för kvalitetsutveckling och förändring ställer man tro
ligtvis krav på att ansökningar ska vara kommunalpolitiskt förankrade.

till Socialstyrelsen. Ingen speciell summa anges längre av regeringen, vilket kan 
förstås mot bakgrund av den successivt förändrade styrningen av Socialstyrelsen.

20 Ingen specificerad summa finns angiven i detta års budgetproposition.
21 Socialstyrelsen (1990a). Barnen i samtid och framtid. Broschyr. Stockholm: Social

styrelsen, s. 1.
22 Socialstyrelsen (1990/2). Barnen i samtid och framtid. Broschyr. Stockholm: Social

styrelsen, s. 1.
23 Socialstyrelsen (1991). Barnen i samtid och framtid. Nr 3. Broschyr. Stockholm: 

Socialstyrelsen, s. 1. Socialstyrelsen (1992). Barnen i samtid och framtid. Nr 4. 
Broschyr. Stockholm: Socialstyrelsen, s. 1.

24 Kompletterande information via fax från Socialstyrelsen, Utvecklingsenheten, 1996- 
04-29.
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Initialskedet av den statliga satsningen på lokalt utvecklingsarbete 
beskrivs av både Gunilla Roos och några av de intervjuade som "Låt 
tusen blommor blomma".25 Med det avses att Socialdepartementet inte 
hade utarbetat någon tydlig strategi för den första perioden av sats
ningen, utan öppnade för kommunerna att söka medel till vad de 
uppfattade vara angeläget. Däremot ställde man från departementets 
sida redan från starten krav på att det i kommunerna fanns centralt stöd 
för ansökan genom underskrift av kommunala politiker eller centrala 
administratörer.26 Högskolor kunde också söka medel men däremot 
inte enskilda personer. Uppgifter skulle ges om syftet med projektet, 
projektorganisation och ansvarig. Dessutom skulle en tidsplan, finan
sieringsplan och plan för dokumentation och uppföljning redovisas.27 
De jag intervjuade understryker att kravet på dokumentation och utvär
dering var viktigt.

Den huvudsakliga form för det lokala utvecklingsarbetet som under
stöddes var ettåriga projekt. Fleråriga projekt förekom men det var inte 
speciellt vanligt att departementet beviljade medel till projekt som av
sågs att pågå i mer än två år.28 Enligt intervjuutsagoma skedde det en 
övergång från filosofin "låt tusen blommor blomma" till att prioritera 
större och mer omfattande projekt.

När Socialstyrelsen övertog administrationen för satsningen 1989 
gjordes några förändringar. Det de intervjuade framför allt har tagit 
fasta på är att man kunde söka medel för nätverk. Roos påpekar att den 
statliga satsningen nu också avsåg information om, och utvärdering och 
dokumentation av utvecklings- och försöksverksamhet inom barn
omsorgen.29 Fördelningen av medel verkar också ha genomgått en 
förändring enligt de intervjuade. Fler och mindre projekt fick nu medel 
beviljade. Däremot avvek inte Socialstyrelsens krav från de som 
Socialdepartementet ställt upp.30 Från 1992 kunde även enskilda söka 
utvecklingsmedel och detta år blev också nätverksformen klart synlig.31

25 Roos, Gunilla (odat). Vem fick hur mycket till vad? Uppföljning av det statliga 
utvecklingsbidraget till barnomsorgen åren 1984-89. Stockholm: Socialstyrelsen, s. 
4-5.

26 Roos (1994), s. 116.
27 Roos (odat), s. 5.
28 Roos (1994), s. 119.
29 Roos (odat), s. 5.
30 I Socialstyrelsen (1990a) finns överhuvudtaget inte alls någon sådan information. I 

Socialstyrelsen (1990/2) finns instruktioner om att ansökan kan innehålla idéskiss 
eller utförlig ansökan. En utförlig ansökan skulle innehålla uppgifter om syfte och 
tillämpning, genomförande, tidsplan och finansieringsplan, samt förväntade resultat. 
Oavsett om ansökan bestod av en idéskiss eller en projektbeskrivning skulle plan för 
utvärdering och dokumentation redovisas. Bidrag kunde sökas av kommuner, högsko
lor och organisationer. Se s. 17 samt medföljande ansökningsformulär. I Social
styrelsen (1991) är instruktionerna vagare utom på två punkter: Där meddelas att
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Handläggarna vid Socialstyrelsen menar att en förändring mot stora, 
mer omfattande och kommunövergripande utvecklingsprojekt ägde rum 
under de senare åren. Hårdare krav på dokumentation, utvärdering och 
spridning ställdes och även på att kommunerna samfinansierade pro
jekt. Krav på att ansvarig politisk nämnd eller styrelse skulle godkänna 
ansökan ställdes åter och enskilda personer kunde inte längre få bi
drag.32

Inriktning och innehåll

När det gäller innehållet eller inriktningen på utvecklingsprojekt, kan de 
statliga aktörerna ge uttryck för sina intentioner genom att prioritera 
utvecklingsprojekt inriktade på vissa områden. Är intentionen i första 
hand att stimulera kommunerna till utbyggnad eller nya bamomsorgs- 
former, prioriteras troligen sådana projekt. Det faller sig däremot mer 
naturligt att ge pengar till projekt med en inriktning mot personalens 
kompetensutveckling om den främsta statliga intentionen är att stärka 
det pedagogiska arbetet i barngrupperna.

Praktiskt taget samtidigt med satsningens igångsättande 1984 fick 
Socialstyrelsen ett regeringsuppdrag att föreslå angelägna områden för 
den statliga satsningen på lokalt utvecklingsarbete.33 Nio sådana 
områden och ett centralt projekt föreslogs. En utvärdering av hela sats
ningen föreslogs också.34 De föreslagna områdena var: de pedagogiska 
programmen, föräldrasamarbete, barn med behov av särskilt stöd, 
invandrarbarn, språk och kulturstöd, verksamhetsformer och barngrup
per, arbetslag-förståndare-ledning, skolbarnsomsorg, öppen förskola 
samt planering och fysisk miljö.35 Inriktningen på det centrala projektet 
föreslogs vara kommunal ledning/utvecklingsarbete.36 Hela barnom
sorgen, det vill säga både olika omsorgsformer, arbetssätt och pedago
giskt innehåll, åldrar på barnen samt olika nivåer och funktioner i orga-

bidrag kan sökas av kommuner, högskolor och organisationer samt att projekt som 
har fått medel skall dokumenteras och utvärderas, s. 33. Där informeras dessutom om 
att projekt som omfattar samverkan mellan flera olika förvaltningar inom kommu
nerna skulle uppmärksammas, liksom projekt som syftade till att bygga upp centrum
bildningar och lokala samt regionala nätverk. Se s. 32.

31 Socialstyrelsen (1992), s. 42-45.
32 Se också Socialstyrelsen (1995c). Kvalitet och förnyelse inom barnomsorg, individ- 

och familjeomsorg med hjälp av projektmedel. 1994/95. Broschyr. Stockholm; 
Socialstyrelsen; Socialstyrelsen (1996), samt tillhörande ansökningsblankett.

33 Socialstyrelsen (1986).
34 Ibid., s. 24.
35 Ibid., s. 31-46.
36 Ibid., s. 28.
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nisationen inbegreps i de förslag till prioriterade områden som lades 
fram av Socialstyrelsen.

De utvecklingsprojekt som de ansvariga vid Socialdepartementet 
beviljade medel speglar väl detta faktum.371 intervjuerna med de per
soner som var verksamma vid Socialdepartementet under denna tid 
framkom att ingen större medveten eller genomtänkt styrning ägde rum 
vid själva medelstilldelningen vad avser projektens inriktning. Den 
vanligaste inriktningen på de projekt som tilldelades medel under de år 
departementet administrerade bamomsorgssatsningen var teman, vilket 
innebär att försök gjordes att utveckla det pedagogiska innehållet i 
tematiska områden som natur, språk eller skapande verksamhet. Orga
nisatoriska modeller och former som öppen förskola, eftermiddagshem 
och liknande var en annan vanlig inriktning på de projekt som fick 
medel. Samverkan mellan förskola och skola var en projektinriktning 
som var tämligen vanlig satsningens första år.38 De sista åren då för- 
ändringssatsningen handhades av departementet tilldelades fler projekt 
med inriktning mot utvärdering/utredning medel än tidigare. Högsko
lornas andel av beviljade projekt ökade också.39 En liten andel av de 
utvecklingsprojekt som beviljades medel inriktades mot föräldrasam- 
verkan, barn med särskilda behov och fortbildning.401 kommunerna 
satsade man inte heller på dessa områden.41

Vid en jämförelse mellan ansökningar och beviljade utvecklingspro
jekt utifrån Roos redogörelse av denna period, framkommer att de 
ansvariga genom medelstilldelningen höll tillbaka projekt inriktade mot 
samverkan förskola-skola, teman och fortbildning.42 Utvecklingspro
jekt inriktade mot barn med behov av särskilt stöd, invandrarbarn, för- 
äldrasamverkan, administration, planering, organisationsmodeller och 
arbetsformer uppmuntrades däremot genom att bevilja en större andel 
ansökningar av sådana projekt. Även om styrningen enligt de inter
vjuade inte var speciellt genomtänkt så blev resultatet att man utifrån de 
ansökningar som inkom i högre grad beviljade inriktningar som 
kommunerna inte föreföll särskilt angelägna om att söka medel till.43

När ansvaret 1989 övergick till Socialstyrelsen skulle medlen även 
användas till information om förändringsverksamheten samt för att

37 Roos (1994), Tabell 4.3 s. 91.
38 Ibid., s. 92.
39 Roos (1994), s. 93.
40 Ibid., s. 91.
41 Ibid., s. 93.
42 Roos (odat.), tabell 5 s. 12 och figur 5 s. 14.
43 Roos kommer fram till i stort sett samma resultat när hon jämför vilken typ av ut

vecklingsprojekt som initierades och som ansågs betydelsefulla av politiker, tjänste
män och personal på kommunal nivå/verksamhetsnivå. Roos (1994), s. 91-94.
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utvärdera och dokumentera den statliga satsningen. Enligt samtliga in
tervjuade innebar detta inte någon fundamental kursändring, utan det 
handlade snarare om att strama upp förändringssatsningen. Bland annat 
fick det till följd att regeringen årligen prioriterade vissa angelägna 
områden och tanken var att satsningen på så sätt skulle bli mer kon
centrerad och ge mer påvisbara resultat.44 Av nedanstående tabeller 
framgår vilka dessa prioriterade områden var år från år.

Det första Socialstyrelseåret prioriterades fem områden (se tabell 
245). Det pedagogiska utvecklingsarbete som prioriterades gällde äldre 
förskolebarn och avsåg att utveckla "innehåll och arbetssätt för att 
utveckla 4-6 åringamas identitet, kompetens och förståelse för sin 
omvärld". Ett motiv till området tycks ha varit att göra förskolan roli
gare för de äldre barnen.46 Samverkan mellan förskola och skola lyftes 
också fram i Socialstyrelsens information om detta område. Det område 
som inriktades på samverkan i sig, avsåg dokumentation av, och nya 
vägar för samverkan mellan öppen förskola/deltidsgrupp och familje
daghem. Eftersom flera kommuner tidigare hade fått medel för familje- 
daghemsprojekt, ansågs det nu finnas behov av att dokumentera de 
gjorda erfarenheterna.47 Området "Vägar till målet förskola för alla 
barn" var direkt kopplat till propositionen "Förskola för alla barn" och 
gällde således utbyggnadsmålet.48 Miljöfostransområdet avsåg utveck
lingsarbete inriktat mot förskolan och tänktes handla om hur man kan 
arbeta med miljöfrågor utifrån barnens närmiljö. Projekt inom området 
"Skolbarnsomsorg" skulle enligt Socialstyrelsens information beakta 
samverkan mellan skolbarnsomsorg och skola. En samordning av 
dessa verksamheter förutspåddes bli en viktig fråga under 1990-talet. 
Mot bakgrund av att flertalet mellanstadiebarn saknade någon form av 
barnomsorg ville man genom prioriteringen av detta område speciellt se 
till dessa barns behov av fritidsaktiviteter.49

Skolbarnsomsorg var det område som fick mest pengar och omfat
tade flest projekt. Övriga områden förhöll sig tämligen jämbördiga 
utom miljöområdet som var märkbart mindre i alla avseenden.

Som framgår av tabellen så var det inte aktuellt med prioriteringar av 
projekt som inriktades mot planering, administration och utvärdering. 
De barn som av olika anledningar hade behov av särskilt stöd var inte

44 Socialstyrelsen (1989). Meddelandeblad 15/89. Stockholm: Socialstyrelsen, s. 4.
45 I denna och de följande tabellerna är det de ansvarigas kategorisering av utvecklings

projekten som redovisas.
46 Socialstyrelsen (1989), s. 3.
47 Ibid.
48 Ibid.; Regeringens proposition 1984/85:209 om förskola för alla barn. Stockholm: 

Socialdepartementet.
49 Socialstyrelsen (1989), s. 2.
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heller uppmärksammade i regeringens prioriteringar av områden detta 
år. Något av de projekt som bedömdes tillhöra det ena eller andra 
området kan ändå ha haft en sådan inriktning.

Tabell 2. Utvecklingsprojekt som beviljats medel fördelade på prioriterade områden. 
Tabellen avser projekt som beviljades medel första gången bå 1989/90.a

Område Antal Andel Beviljade medel Andel beviljade medel
i procent i kronor i procent

Pedagogiskt utveck
lingsarbete för äldre 
förskolebarn 9 18 842 000 20
Skolbarnsomsorg 14 29 1.313 000 31
Miljöfostran 6 12 334 000 8
Samverkan mellan öppen 
förskola/deltidsgrupp och 
familjedaghem 11 23 816 000 19
Vägar till målet för
skola för alla barn 9 18 938 500 22

Totalt 49 100 4.243 500 100

a Det har i vissa enskilda fall varit svårt att avgöra exakt medelstilldelning utifrån mate
rialet. Det väsentliga är dock inte att i exakta krontal visa hur mycket varje prioriterat 
område har tilldelats. Poängen är att ge en mer översiktlig beskrivning. Samma förhål
lande gäller kapitlets samtliga tabeller.

I den årliga budgetpropositionen som avsåg budgetåret 1990/91 
skrev Socialdepartementet ingenting om inriktningen på de utvecklings
projekt som fick pengar.50

Nästkommande budgetår 1990/91, hade tre nya områden tillkommit. 
"Kultur i förskolan", "Från lärling till mästare" samt "Barn i behov av 
särskilt stöd". (Tabell 3.) Kulturprojekt skulle finna former som främ
jade eget kulturskapande för barn och personal. Området prioriterades 
utifrån uppfattningen att alla ska "ges lika möjligheter att pröva olika 
uttryckssätt" och att det är viktigt att känna till det svenska kulturarvet i 
en tid av medialt massutbud.51 De två sistnämnda områdena skulle en
ligt handläggare vid Socialstyrelsen betraktas som delområden till "Vä
gar till målet förskola för alla barn". Projekten skulle inriktas mot att 
behålla kompetent och erfaren bamomsorgspersonal samt mot att i 
utbyggnadsambitionerna även ta hänsyn till barn med behov av särskilt 
stöd.52 Under de år som föregick satsningen hade problem med att 
behålla utbildad bamomsorgspersonal uppmärksammats. För att nå

50 Prop. 1989/90:100, bilaga 7, s. 114-118.
51 Socialstyrelsen (1990/2), s. 2.
52 Ibid., s. 4.
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målet "Förskola för alla barn" med någorlunda bibehållen standard 
behövdes åtgärder för att rekrytera och hålla kvar utbildad personal.53

En ökning av det totala antalet projekt skedde och kan relateras till 
det ökade ekonomiska anslaget samma år (se ovan). Det ojämförligt 
största området var kulturområdet. "Miljöfostran" och "Skolbarnsom
sorg" hade också stora andelar. Däremot reducerades samverkansom- 
rådet betydligt. Även området "Vägar till målet..." minskade, om man 
betraktar de två delområdena som fristående. Värt att notera är också att 
nätverksformen nu gjorde sig gällande med 14 nystartade nätverk. 
Dessa utgjordes av utvecklingsprojekt som hade beviljats medel inom 
samma prioriterade områden men även nätverk med andra inriktningar 
och deltagare fanns.54

Tabell 3. Utvecklingsprojekt som beviljats medel fördelade på prioriterade områden.
Tabellen avser de projekt som beviljades medel första gången bå 1990/9l.a

Område Antal Andel Beviljade medel Andel beviljade medel
i procent i kronor i procentb

Pedagogiskt utvecklings
arbete för äldre förskole
barn 11 11 850 700 8,5
Skolbarnsomsorg 14 14 1.550 200 15,5
Miljöfostran 18 18 1.451 500 14,5
Samverkan mellan öppen 
förskola/deltidsgrupp och 
familjedaghem 6 6 374 000 4
Vägar till målet förskola 
för alla barn 7 7 1.150 000 11,5
Kultur i förskolan 23 23 2.888 700 29
Från lärling till mästare 3 3 620 000 6
Barn med behov av sär
skilt stöd 4 4 1.090 000 11
Nätverk 14 14 — —

Totalt 100 100 9.975 100 a 100

a totalsumman inkluderar inte anslagen för nätverk då uppgift om det saknas.
b andel medel av totalen har beräknats utan att medta nätverksanslagen då uppgift om dem
saknas.

Inte heller i detta års budgetproposition, avseende budgetåret 1991/ 
92, gav Socialdepartementet någon beskrivning av utvecklingsprojek
tens inriktning. Däremot sades det klart att departementet skulle stödja 
och prioritera utvecklingsarbeten som inriktades mot uppbyggandet av 
bamkulturcentra, forskning om barns lek samt utveckling av ett inter

53 Ibid.
54 Som exempel kan nämnas nätverket "Lekens betydelse" Socialstyrelsen (1990/2), s. 

15 samt "Pedagogisk planering i Kristianstad" Socialstyrelsen (1991), s. 31.
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nationellt kontaktnät om barnkultur. I det sammanhanget ska påpekas 
att Socialdepartementet tillsammans med Utbildningsdepartementet och 
Civildepartementet utarbetade ett barn- och ungdomskulturprogram var
för det inte nödvändigtvis var satsningen på lokalt utvecklingsarbete 
inom barnomsorgen som avsågs.551 propositionen diskuterades också 
explicit flexibel skolstart.56

Budgetåret 1991/92 ökade medelstilldelningen till projekt inriktade 
mot pedagogiskt utvecklingsarbete för äldre förskolebarn kraftigt. 
(Tabell 4.) Med tillägget att detta område även gällde flexibel skolstart 
markerades en relation till det riksdagsbeslut som fattades 1991.57 
Beslutet innebär att kommunerna från och med läsåret 1997/98 har 
skyldighet att ta emot alla sexåringar som vill börja skolan.58 Kultur
området omfattade fortfarande en stor andel av projekten, medan miljö
området krympte och området inriktat mot utbyggnad av barnomsorg 
inskränktes kraftigt. Inga nya nätverk beviljades medel.

Tabell 4. Utvecklingsprojekt som beviljats medel fördelade på prioriterade områden. 
Tabellen avser projekt som beviljades medel första gången bå 1991/92.

Område Antal Andel Beviljade medel Andel beviljade medel
i procent i kronor i procent

Pedagogiskt utvecklings
arbete/flexibel skolstart 25 32 1.765 100 a 34
Skolbarnsomsorg 11 14 850 000 16
Miljöfostran 11 14 550 000 10,5
Samverkan mellan öppen 
förskola/deltidsgrupp och 
familjedaghem 7 9 151 000 3
Vägar till målet förskola 
för alla barn 3 3,5 330 000 a 6
Kultur i barnomsorgen 16 20 1.037 100 20
Barn med behov av sär
skilt stöd 6 7,5 560 000 10,5

Totalt 79 100 5.243 200 100

a uppgift saknas om ett utvecklingsprojekt

Den budgetproposition som den nytillträdda borgerliga regeringen 
presenterade detta år, 1991, och som skulle gälla budgetåret 1992/93,

55 Prop. 1990/91:100, bilaga 7, s. 131-132.
56 Ibid., s. 130.
57 I Socialstyrelsens presentationen av detta område har det fått rubriken "Pedagogiskt 

utvecklingsarbete för äldre förskolebarn och flexibel skolstart" och i texten tas 
beslutet om flexibel skolstart upp. Socialstyrelsen (1992), s. 3 och 20.

58 SOU 1994:45 Grunden för livslångt lärande. En barnmogen skola. Stockholm: 
Fritzes, Bilaga 1, Kommittédirektiv, s. 64.
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innehöll heller ingen departements skrivning om barnomsorgssats- 
ningen specifikt, om man undantar de anvisade medlen. Av intresse för 
inriktningen och prioriteringarna av angelägna områden för utveckling, 
är dock att man i generella ordalag talade om valfrihet för föräldrar att 
välja barnomsorg, samt att statsbidrag till enskilda daghem och fritids
hem skulle lämnas i ökad omfattning.59

En observation som kan göras när det gäller inriktningen på de ut
vecklingsprojekt som tilldelades medel nästkommande period (se tabell 
5), är att de prioriterade områdena var betydligt fler. Tillkommit hade 
områden inriktade mot "De yngsta barnen i barnomsorgen", "Mellan- 
stadieverksamhet" och "Alternativ barnomsorg". Småbamsprojekten 
skulle enligt Socialstyrelsens information syfta till "att öka personalens 
förmåga att möta och tillgodose de yngre barnens specifika behov".60 
Det stora antal barn i småbarnsåldrarna som vid den här tiden fanns 
inskrivna i barnomsorgen gjorde att det pedagogiska intresset borde 
riktas mot att utveckla pedagogiska former som passade denna ålders
grupp.61 I informationen sades vidare att åldersgruppen 10-12 åringar 
och deras behov av tillsyn under öppnare former skulle uppmärk
sammas i mellanstadieprojekten. Projekt inriktade mot alternativ barn
omsorg tänktes finna nya former för barnomsorg i kommunal regi men 
även kooperativ och aktiebolag skulle uppmuntras. Argument för denna 
prioritering var att det fortfarande saknades barnomsorgsplatser i flera 
kommuner som dessutom hade trängd ekonomi. Detta gjorde att nya 
alternativ borde prövas.62

Sexårsprojekten, det vill säga projekt inriktade mot pedagogiskt 
utvecklingsarbete för äldre förskolebarn och flexibel skolstart, och 
kulturprojekten dominerade fortfarande. Projekt som inriktades mot 
barn med behov av särskilt stöd var betydligt fler och tilldelades också 
större andel av de totala medlen än tidigare år. Skolbamsomsorgs- 
projekten minskade. Nya nätverk beviljades medel.

59 Prop. 1991/92:100, bilaga 6, s. 147 och 150.
60 Socialstyrelsen (1992), s. 6.
61 Ibid.
62 Ibid., s. 3-5.
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Tabell 5. Utvecklingsprojekt som beviljats medel fördelade på prioriterade områden. 
Projekt som beviljades medel första gången 1 januari 1992-30 juni 1993.

Område Antal Andel Beviljade medel Andel beviljade medel
i procent i kronor i procent

Pedagogiskt utvecklings
arbete för äldre förskole
barn/flexibel skolstart 43 22,5 3.304 500 a 25
Skolbarnsomsorg 14 7 960 000 7
Miljöfostran 23 12 1.454 000 a 11
Samverkan mellan öppen
förskola/deltidsgrupp och
familjedaghem 17 9 742 000 b 6
Vägar till målet 6 3 445 000 3,5
Kultur, barns lek o eget
skapande i barnomsorgen 40 21 2.510 000 c 19
Barn med behov av sär
skilt stöd 17 9 2.060 000 b 16
De yngsta barnen i
barnomsorgen 6 3,5 315 000 2,5
Mellanstadieverksamhet
10- 12-åringar 7 4 735 000 6
Alternativ barnomsorg 2 1 133 000 a 1
Nätverk 16 8 ca 408 500 3

Totalt 191 100 13.067 000 100

a uppgift saknas om ett utvecklingsprojekt. 
b uppgifter om två utvecklingsprojekt saknas. 
c uppgifter saknas om tre projekt.

Vid en jämförelse mellan andelen ansökta och beviljade projekt inom 
olika områden under denna period framkommer att området "Pedago
giskt utvecklingsarbete..." hade lägst andel beviljade projekt. Lågt 
beviljande gällde även områdena "Barn med behov av särskilt stöd" och 
"Kultur...". Nästan alla ansökningar om medel till nätverk beviljades 
däremot. Även områdena "Samverkan..." och "Väger till målet..." hade 
hög andel beviljade projekt. Nätverken prioriterades således i högre ut
sträckning i förhållande till ansökningarna än projekt angående pedago
giskt utvecklingsarbete för äldre förskolebarn och barn med behov av 
särskilt stöd. Om en sådan prioritering verkligen var medveten är svårt 
att avgöra. Förmodligen reflekterade inte Socialstyrelsens handläggare 
över hur stor andel projekt inom olika områden som de tillstyrkte. Värt 
att framhålla vid denna jämförelse är också att antalet ansökningar inom 
områdena "Pedagogiskt utvecklingsarbete..." och "Kultur..." var 
mycket större än något annat område.

Från och med 1 januari 1993 upphörde det specialdestinerade stats
bidraget för barnomsorg till kommunerna och i budgetpropositionen 
meddelades att de särskilda medel som hittills hade avsatts för sats
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ningen nu hade överförts till ett ramanslag som Socialstyrelsen dispo
nerade.63

Inför budgetåret 1993/94, förändrades satsningen till att gälla hela 
socialtjänsten. Enligt en av de intervjuade hade socialtjänstens verksam
hetsområden liknande krav och problem vad gällde frågor om kvalitets
utveckling och olika utsatta gruppers behov. Samma person menade att 
Socialstyrelsen kunde styra effektivare om man arbetade gentemot hela 
socialtjänstens organisation, i stället för att dela in förändringsarbetet i 
att gälla de olika verksamheterna. En uppdelning gjordes dock så att 
bamomsorgsprojekten fortfarande presenterades för sig.64

Tre huvudområden prioriterades: "Förändring av organisation och 
struktur", "Lokal utvärdering och uppföljning", "Kvalitetsarbete". 
Dessutom gavs nätverk medel (se tabell 6). De två första områdena mo
tiverades med att nytänkande behövdes när det gällde hur kommunerna 
organiserade socialtjänstens verksamheter. Ett mer "varierat utbud av 
vård och behandling samt omsorg och pedagogisk verksamhet har 
under senare år vuxit sig allt starkare på det sociala fältet" sades det i 
informationen om den statliga satsningen.65 Lokal utvärdering skulle 
uppmuntras därför att större krav nu ställdes på kvalitet och valuta för 
pengarna inom socialtjänstens verksamheter.66

Kvalitetsområdet hade för barnomsorgens del åtta undergrupper. 
Den kategori som av Socialstyrelsen betecknades som "Övrigt" är 
förmodligen utvecklingsprojekt som inte passade i något annat område 
enligt handläggarna. Enligt en av de intervjuade tillkom området "Fler 
män i barnomsorgen" för att den dåvarande socialministern ansåg att 
det var viktigt. Prioriteringen av "Grupporienterat arbetssätt" uppkom 
förmodligen som en följd av större barngrupper. Ett liknande motiv kan 
troligen spåras när det gäller området "Mångkulturellt arbetssätt i barn
omsorgen", eftersom andelen barn och familjer från olika kulturer blev 
större.67

63 Prop. 1992/93:100, bilaga 6, s. 20.
64 Se Socialstyrelsens presentation i Socialstyrelsen (1995a). Utvecklingsprojekt inom 

barnomsorgen. 1 juli 1993-30 juni 1994. Broschyr. Stockholm: Socialstyrelsen.
65 Socialstyrelsen (1995c).
66 Ibid.
67 Ibid.
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Tabell 6. Utvecklingsprojekt som beviljats medel fördelade på prioriterade områden. 
Projekt som beviljades medel första gången 1 juli 1993-30 juni 1994.

Område Antal Andel Beviljade medel Andel beviljade medel
i procent i kronor i procent

1. Förändring av organi
sation och struktur 4 5 340 000 5
2. Lokal utvärdering och 
uppföljning 14 17 915 000 a 13
3. Kvalitetsarbete:
Barn som behöver särskilt 
stöd 24 30 2.580 000 37
Grupporienterat arbets
sätt 6 7 645 000 9,5
Insatser för fler män till 
barnomsorgen 3 4 280 000 4
Alternativ barnomsorg 5 6 285 000 4
Mångkulturellt arbetssätt i 
barnomsorgen 6 7 570 000 8
Pedagogiskt utvecklings
arbete för yngre förskole
barn 7 9 645 000 9,5
Öppen verksamhet för 
mellanstadiebarn 6 7 425 000 6
Övrigt 2 2 150 000 2
Nätverk 4 5 94 000 1,5

Totalt 81 99 b 6.929 000 99,5 b

a uppgift om ett projekt saknas. 
b avrundning gör att summan inte blir 100.

I den tidigare nämnda budgetpropositionen gällande 1993/94, påtala
des att ett ändrat synsätt på statens styrning av kommunerna innebär att 
staten anger de ekonomiska ramarna och nationella målen samt följer 
upp verksamheten i dessa avseenden. Vidare sades, att staten tidigare 
hade fått en stor del av informationen om barnomsorgen genom ansök
ningarna till statsbidrag. Med det förändrade bidragssystemet upphörde 
den informationen, och i propositionen skrevs att nya metoder och 
arbetssätt för att kunna följa upp och utvärdera verksamheten måste 
utvecklas.68

Ojämförligt störst av områdena 1993/94 var utvecklingsprojekt in
riktade mot "Barn som behöver särskilt stöd". Den andra stora inrikt
ningen var lokala utvärderings- och uppföljningsprojekt. I övrigt förde
lade sig de utvecklingsprojekt som fick medel denna period tämligen 
jämt.

68 Prop. 1992/93:100, bilaga 6, s. 20.
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Budgetåret 1994/95, då socialdemokraterna tagit makten, förändra
des inriktningen av den statliga satsningen för barnomsorgens del 
såtillvida att två undergrupper till kvalitetsområdet försvann, nämligen 
"Insatser för fler män..." samt "Alternativ barnomsorg". (Tabell 7.) 
Andra skillnader var att projektområdet inriktat mot lokal utvärdering 
och uppföljning nu var det största. Praktiskt taget lika stort var inrikt
ningen "Barn som behöver särskilt stöd". Projekt med inriktning mot 
yngre förskolebarn ökade kraftigt, räknat med samtliga mått. Detsamma 
gällde projekt med siktet inställt på mångkulturellt arbetssätt. En expan
sion av nätverksområdet kan också noteras.

Tabell 7. Utvecklingsprojekt som beviljats medel fördelade på prioriterade områden. 
Projekt som beviljades medel första gången 1 juli 1994-30 juni 1995.

Område Antal Andel Beviljade medel Andel beviljade medel
i procent i kronor i procent

1. Förändring av organi
sation och struktur 2 2 260 000 3
2. Lokal utvärdering och 
uppföljning 14 17 1.785 000 21
3. Kvalitetsarbete:
Barn som behöver särskilt 
stöd 16 20 1.520 000 18
Grupporienterat arb. sätt 2 2 550 000 6,5
Mångkulturellt arbetssätt i 
barnomsorgen 8 10 1.139 000 13,5
Pedagogiskt utv.arbete för 
yngre förskolebarn 10 12 1.270 000 15
Öppen verksamhet för 
mellanstadiebarn 8 10 890 000 11
Övrigt 12 15 774 000 9
Nätverk 10 12 225 000 3

Totalt 82 100 8.413 000 100

Även om inte fler uppgifter om den faktiska medelstilldelningen till 
projekten och områdena i satsningen presenteras här kan det vara 
intressant att se vilka projektinriktningar som lyftes fram under 1995/ 
96. I Socialstyrelsens informationsfolder finner man ytterligare en 
förändring av inriktningen.69 Tre huvudområden presenterades som 
angelägna, nämligen "Kvalitetsutveckling genom uppföljning och ut
värdering", "Metodik och arbetssätt" där de två undergrupperna 
"Öppna verksamheter inom barnomsorgen" och "Barn som behöver 
särskilt stöd" lyftes fram för barnomsorgens del. Det tredje huvud
området var "Forskning och praktik" där avsikten sades vara att knyta

69 Socialstyrelsen (1996).
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forskning till det praktiska sociala och pedagogiska arbetet inom 
socialtjänsten.

Den övergripande bild som fås av genomgången av inriktningen 
eller innehållet i satsningen, visar en orientering bort från prioriteringar 
av pedagogiskt innehåll och arbetssätt i barngrupperna under de senare 
åren. En stor andel projekt har haft en sådan inriktning över åren. Ett 
brott i denna trend inträffade 1989 då Socialstyrelsen övertog ansvaret 
för förändringssatsningen. Då prioriterades en stor andel utvecklings
projekt inriktade på olika bamomsorgsformer. Under de borgerliga re
geringsåren spreds gracerna betydligt mer. Det var då som även enskil
da personer kunde söka medel. Dessa år dominerades åter av utveck
lingsprojekt som på olika sätt fokuserade det pedagogiska innehållet 
och arbetssättet i barngrupperna.

De sista åren den statliga satsningen pågick skedde en förändring. 
Området "Barn med behov av särskilt stöd" uppmärksammades rejält. 
Denna projektinriktning hade tidigare inte fått något riktigt gensvar på 
lokal nivå. Detsamma konstaterades för lokala utvecklingsprojekt inom 
skolan i utvärderingar av låg- och mellanstadiesatsningama.70 Projekt 
inriktade mot hur det samhälleliga bamomsorgsuppdraget skulle orga
niseras i kommunerna prioriterades också tydligare satsningens sista år. 
Till sådana projekt räknar jag de projekt som inriktades mot lokal 
uppföljning och utvärdering samt organisation och struktur. Dessutom 
prioriterades större och mer omfattande utvecklingsprojekt både med 
avseende på medel och på geografiskt område. Inriktningen på olika 
bamomsorgsformer föreföll inte lika angeläget längre. På den statliga 
nivån intresserade man sig från Socialstyrelsens sida också för hur 
själva förändringssatsningen organiserades. Jag ser nätverksformen 
som ett uttryck för det, och även som ett sätt att understryka ambitionen 
om spridning av projekterfarenhetema.

Utvärderingar

Redan i Socialstyrelsens plan för forsknings- och försöksverksamhet 
1983, där bland annat ett förslag till program för lokalt utvecklings
arbete framlades, angavs att övergripande projekt som sammanfattande 
bedömde och analyserade förändringsprogrammen skulle initieras. Där 
sades också att vissa intressanta projekt inom programmen borde vara

70 Inom låg- och mellanstadiesatsningen var andelen lokala projekt som inriktades mot 
barn med behov av särskilt stöd också liten. Schelin, Margitta (1986). Låg stadie sats
ningen 1985/86. En kartläggning av lokala projekt. Arbetsrapport Nr 27. Umeå: 
Umeå universitet, Pedagogiska institutionen, s. XIII; Nitzler, Ragnhild (1989). 
Mellanstadiesatsningens när? var? hur? 1988-89. En kartläggning av lokala projekt. 
Arbetsrapporter Nr 77. Umeå: Umeå universitet, Pedagogiska institutionen, s. XII.
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föremål för dokumenterings- eller utvärderingsinsatser.711 Socialstyrel
sens nästkommande förslag, 1986, rörande satsningen på lokalt ut
vecklingsarbete föreslogs också att en övergripande utvärdering skulle 
genomföras.72 Där fanns även ett utarbetat förslag till utvärdering bi
fogat.73 Vidare upprepade Socialstyrelsen behovet av utvärdering av 
satsningen vid övertagandet 1989 genom att säga att man övervägde 
hur ett sådant arbete skall läggas upp.74

Ett antal utvärderingar genomfördes sedermera av den statliga sats
ningen, vilket redan torde ha framkommit. Två övergripande utvärde
ringar och ett antal utvärderingar av olika prioriterade områden avsluta
des under min undersökningsperiod. Ett av de tidigare prioriterade 
områdena, flexibel skolstart, utvärderades under våren 1996, varför det 
inte ingår i min undersökning.75 Vad man utvärderade, intentionerna 
med utvärderingarna och hur de sedan användes är frågor som skall 
behandlas senare. Här konstateras endast att utvärderingar av sats
ningen aktualiserades redan innan den kom till stånd.

Sammanfattande diskussion

Karaktäristiskt för barnomsorgen under 1980-talet var enligt flera av de 
intervjuade det stora engagemanget, på alla nivåer, i diskussionerna om 
det pedagogiska innehållet och arbetssätet. Det manifesterades på statlig 
nivå med de pedagogiska programmen, på kommunal nivå med 
bamomsorgsplaner och på verksamhetsnivå med aktiviteter omkring 
mål och planering. När ett bistrare ekonomiskt klimat gjorde sig 
gällande och den offentliga sektorn överhuvudtaget ifrågasattes, kom 
frågor om effektivitetsvinster, ny organisation av kommunerna och 
deras verksamheter samt konkurrens av enskilda alternativ att påverka 
barnomsorgen. Den förändring av den statliga styrningen som genom
fördes 1991, ledde till avskaffandet av de specialdestinerade bidragen 
och att ansvaret för ekonomiska prioriteringar och genomförande lades 
på kommunerna. Socialdepartementets politiska roll när det gällde barn
omsorgen reducerades dämied till att gälla generell lagstiftning.

Ungefär i samma grad som Socialdepartementet förändrade sitt 
ansvar modifierades i sin tur Socialstyrelsens uppgift angående bam-

71 Socialstyrelsen (1983b), s. 29. De program som åsyftas är programmet för lokalt ut- 
vecklingsarbete samt programmet för forskning.

72 Socialstyrelsen (1986), s. 24 och 52.
73 Ibid. Planen är skriven av Sverker Lindblad och återfinns som bilaga 2 i Social

styrelsen (1986).
74 Socialstyrelsen (1989), s. 2.
75 Elvi Kjöller ansvarade för denna utvärdering, under handledning av Bengt-Erik 

Andersson vid Högskolan för lärarutbildning, Stockholm.
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omsorgen. Socialstyrelsen fick till uppgift att tydligare ansvara för att 
lagstiftningen efterlevdes och det skulle ske genom uppföljning, utvär
dering och utvecklingssatsningar. Myndigheten blev således betydligt 
mer autonom i förhållande till departement än tidigare på detta område 
och formulerade delvis själv ett mer omfattande ansvar för utvecklings
arbeten inom barnomsorgen och resten av socialtjänsten. Det tydligaste 
tecknet på denna förändring är kanske den utvecklingsavdelning och 
uppföljnings- och utvärderingsavdelning som genom omorganisation 
skapades vid Socialstyrelsen. I den statliga satsningen på lokalt utveck
lingsarbete inom barnomsorgen tydliggjordes förändringen genom att 
lokal utvärdering och uppföljning, liksom organisation och struktur, 
lyftes fram som prioriterade områden.

I detta större sammanhang av förändring innebar satsningen på 
lokala utvecklingsprojekt och nätverk en statlig styrning som avsåg att 
stimulera en ständig strävan mot de mål socialtjänstlagen anger.76 
Eftersom lagen är en ramlag är den avsedd att tolkas. Tolkningen 
varierar över tid och med värdegrund. Att de mål som finns formu
lerade inom ramen för socialtjänstlagen omtolkades successivt syns 
bland annat i de gjorda prioriteringarna, både de som gjordes när det 
gäller vilka områden som borde utvecklas samt de prioriteringar som 
gällde medelstilldelningen. Som exempel kan nämnas temaprojekten 
som var många de första åren, vilket var strax efter presentationen av 
förslaget till pedagogiskt program för förskolan.77 Det fortsatta intresset 
för innehållsfrågor manifesterades framför allt i prioriteringarna av 
kultur- och miljöprojekten. Även medelstilldelningen i början av 
satsningen och senare prioriteringen av projektområdet "Vägar till målet 
förskola för alla barn" pekar på att propositionen med en lagtolkning att 
barnomsorgen ska omfatta alla barn, var viktig ur lagtolkningspers- 
pektiv. Där syns också en partipolitisk skillnad när det gäller vilka 
former för barnomsorg som man ville prioritera. Under de socialdemo
kratiska regeringarna har olika bamomsorgsformer inom den kommu
nala barnomsorgen uppmuntrats. Däremot prioriterades alternativa och 
enskilda bamomsorgsformer under den borgerliga regeringstiden. 
Synen på den statliga satsningen som styrmedel skiljer sig också mellan

76 En förändring pågår för att anpassa måldokument till en skola för åldrama 6-16 år. Se 
SOU 1997:21. Växa i lärande. Förslag till läroplan för barn och unga 6-16 år. 
Stockholm: Fritzes; För de yngre förskolebarnen utarbetas också förslag till nytt mål- 
dokumnet. SOU 1997:157. Att erövra omvärlden, förslag till läroplan för förskolan. 
Stockholm: Fritzes. Barnomsorgen regleras från och med 1 januari 1998 i skollagen. 
Se Regeringens proposition 1995/96:206. Vissa skolfrågor m.m.\ Regeringens pro
position 1997/98:6. Förskoleklass och andra skolfrågor.; Utbildningsutskottets 
betänkande 1997/98:98. Förskoleklass, grundskolans timplan, mobbning.

77 Socialstyrelsen (1983a). Förslag till pedagogiskt program för förskolan. Stockholm: 
Socialstyrelsen.
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de olika regeringarna. Socialdemokraterna kopplade enligt egna utsagor 
satsningen direkt till statlig styrning. Något självklart statligt styrmedel 
var bamomsorgssatsningen däremot inte för de borgerliga aktörerna. 
Socialstyrelserepresentantema uttolkade däremot det av regeringen 
ökade tillsyns- och utvärderingsansvaret på ett sådant sätt att de 
försökte använda satsningen som ett sätt att styra kommunerna och 
bamomsorgspersonalen.

Något enkelt påverkansförhållande mellan att ideologiskt uttolka 
socialtjänstlagen och sedan sätta in åtgärder för att få genomslag för 
dessa tolkningar i verksamheten tycks inte finnas. Det som händer i 
själva bamomsorgsverksamheten och det omgivande samhället verkar i 
stället i sin tur påverka hur de ideologiska lagtolkningarna görs på den 
statliga nivån. Efter rapporter om att barn med behov av särskilt stöd 
riskerade att drabbas särskilt hårt av de ekonomiska nedskärningar som 
genomfördes, intensifierades förändringssatsningen de sista åren just 
med avseende på dessa barn.78 Ett annat exempel (som inte är lika 
tydligt utifrån den tidigare beskrivningen, men som likväl lyftes fram 
av en intervjuperson) är den demografiska förändring som ägde rum i 
slutet av 1980-talet, då födelsetalen ökade på ett sätt som inga prog
noser hade kunnat förutse. Denna ökning av antalet barn ledde till att 
målet förskola för alla barn inte kunde nås på utsatt tid och följaktligen 
prioriterades området "Vägar till målet förskola för alla barn" av 
regeringen från 1989 och framåt. Det under den borgerliga regeringen 
prioriterade området "Insatser för fler män till barnomsorgen" fick en
ligt några av de intervjuade inte något gensvar ute i verksamheten och 
avfördes därför som prioriterat område. De senare åren av förändrings
satsningen verkade således signaler från fältet och den lokala nivån 
påverka inriktningen och formen något mer än tidigare, då de priori
terade områdena i större utsträckning speglade intentionerna på den 
statliga nivån.

Också innebörden i begreppet "lokalt utvecklingsarbete" förändrades 
över tid. Först var intentionen med lokalt utvecklingsarbete att kommu
nerna skulle ta ökat ansvar för förändringen/innehållet i barnomsorgen. 
Innebörden i "lokalt" var således att utvecklingsarbetet skulle vara en 
kommunal angelägenhet. Sedan blev lokalt utvecklingsarbete både 
kommunala förändringsprojekt och utvecklingsarbeten vid enskilda 
institutioner (utan någon speciell plan för kommunen). Under 1996 
verkade lokal utveckling ha givits en annan geografisk innebörd efter

78 Socialstyrelsen genomförde på uppdrag av regeringen en stor nationell utvärdering 
under åren 1992-93 där just frågor kring barn med behov av särskilt stöd stod högt på 
dagordningen. Se Socialstyrelsen (1994). Barn i förändringstider. Slutrapport. 
Socialstyrelsen följer upp och utvärderar 1994:4. Stockholm: Socialstyrelsen/ 
Fritzes.
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som Socialstyrelsen uppmanade flera kommuner att gå samman i 
ansökningsförfarandet.

Lokal utveckling gavs också en annan organisatorisk innebörd i och 
med att flera verksamhetsområden förväntades samarbeta i utvecklings
projekten. (Socialtjänstens verksamheter men även andra icke kommu
nala, exempelvis landstinget.) Här kan förändringarna snarast hänföras 
till den förändrade statliga och kommunala styrningen. När den statliga 
styrningen sker genom nationell utvärdering, uppföljning och utveck
lingssatsningar, förväntas kommunerna och deras verksamheter sköta 
den egna kontrollen av kvaliteten och laguppfyllelsen i större utsträck
ning. Genom att utarbeta egna system för utvärdering, uppföljning och 
utveckling förutsätts kommunerna bättre kunna klara av sitt ökade 
ansvar gentemot medborgarna. Även i detta avseende har Socialstyrel
sens prioriteringar av områden följt den omvärdering som har skett när 
det gäller kommunernas autonomi och ansvar visavi staten. Man har 
därvid resonerat så att uppföljning och utvärdering på lokal nivå är 
något som alla socialtjänstens verksamheter måste kunna. För bamom- 
sorgssatsningens del uppmärksammades det nya styrsystemets krav på 
lokalt ansvar för kvalitet i verksamheten genom att prioritera sådana 
områden för de lokala utvecklingsprojekten.

Relationen mellan Socialdepartementet och Socialstyrelsen kan 
under den beskrivna perioden karaktäriseras både som ömsesidig och 
som följsam. Förändringen av de prioriterade områdena avspeglar i 
stort sett innehållet i de propositioner som skrevs under den period som 
den statliga satsningen pågick. Enligt de intervjuade vid Socialdeparte
mentet visade Socialstyrelsen stor lyhördhet när det gällde bamom- 
sorgssatsningen. Uppgiftslämnama vid Socialstyrelsen beskrev mötena 
angående förändringssatsningen som ett givande och tagande där inga 
kontroverser förekom. De personer som ansvarade för satsningen, 
både vid departementet och Socialstyrelsen, tycks ha haft ett stort 
engagemang för bamomsorgsfrågor. På var sina håll understödde de 
satsningen som helhet. Inga konflikter uppstod heller angående de 
prioriterade områdena. Detta kan tyckas förvånande med tanke på att 
det under den beskrivna perioden inträffade två regeringsbyten varvid 
hela regeringskansliet byttes ut, däremot har de flesta av Socialstyrel
sens handläggare varit kvar. Men ser man satsningen i ett vidare 
politiskt perspektiv och i förhållande till den förändrade statliga styr
ningen av barnomsorgen, så märker man att den aldrig var det 
viktigaste statliga styrmedlet. Därigenom var den heller aldrig på allvar 
föremål för partipolitiska konfrontationer. Den stora spridningen i 
inriktning på områden som prioriterades varje år innebar troligen att 
samtliga direkt inblandade aktörer på statlig nivå kunde känna sig nöjda 
oavsett partitillhörighet. Det är inte kring satsningen på lokalt utveck
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lingsarbete som den politiska bamomsorgsstriden har stått utan om 
vilka former av barnomsorg som ska finansieras med skattemedel.

Sammantaget kan sägas att de livliga diskussionerna om barnomsor
gens pedagogiska mål avklingade under 1990-talet. Rörelsen mot en 
långt driven decentralisering inom kommunerna tycks också ha avtagit 
och är för tillfället överspelad. Det statliga intresset inriktades under 
satsningens sista år tydligare mot att påverka kommunerna att ta ett ökat 
ansvar för vilken standard barnomsorgen skulle ha. Uppföljning, ut
värdering, kvalitetsarbete och utvecklingsarbete med kommunerna som 
ansvariga är den strategi som används för att få till stånd detta ökade 
ansvar i ett decentraliserat politiskt system. Det är en strategi och termer 
som för tankarna till en något mer kontrollerad bamomsorgsverksamhet 
än den som var vid handen under några år i början av 1990-talet då 
övergången till större kommunalt självbestämmande genomfördes. Det 
är en verksamhet där staten försöker styra och kontrollera genom att 
uppmana till utveckling och utvärdering. Huruvida en statlig satsning 
på lokala utvecklingsarbeten används för att implementerà en ny 
läroplan och en ny skollag återstår att se. Kanske kan barnomsorgens 
inlemmande i skollagen och en läroplan för både förskola och skola ses 
som en bekräftelse av en på många håll redan existerande verksamhet. I 
så fall är det en förändring, framsprungen under en lång rad av år med 
hjälp av bland annat lokala utvecklingsprojekt inom både skol- och 
bamomsorgssatsningar understödda av den statliga nivån.79

79 En stor del av den s.k. lågstadiesatsningens lokala utvecklingsprojekt inriktades på 
samverkan mellan barnomsorg och skola. Schelin, (1986), s. XIII.
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Även om den statliga satsningen i ekonomiska termer knappast kan 
karaktäriseras som betydande så har den, åtminstone av de som 
arbetade med den på statlig nivå de första åren, beskrivits som en ange
lägen satsning för att få igång ett ökat kommunalt ansvarstagande för 
barnomsorgen. Hur reagerade då kommunerna på denna statliga invit 
till eget initiativtagande angående önskvärda förändringar i barnom
sorgen? Och vad hände i verksamheten, i barngrupperna när man hade 
fått de statliga utvecklingspengarna? Hur bedömdes resultaten av de 
lokala ansträngningarna? Hur mottogs och genomfördes förändrings- 
satsningen på den lokala nivån? Ledde satsningen till något handlande 
på lokal nivå? Med dessa frågor som grund fokuseras några aspekter av 
den statliga satsningen på den så kallade realiseringsarenan i detta 
kapitel.

Först beskrivs några strategier som olika kommuner har använt när 
det gäller lokalt utvecklingsarbete. I samband med det berörs också de 
intentioner som har funnits med utvecklingsprojekten på lokal nivå i 
förhållande till de statliga prioriteringarna. En redogörelse av det mer 
konkreta genomförandet av utvecklingsprojekten följer sedan. Där 
behandlas också hur resultaten av utvecklingsprojekten bedömdes av 
både de statliga och lokala aktörerna. Sist i kapitlet diskuteras det lokala 
genomförandet i förhållande till de statliga intentionerna med bamom- 
sorgssatsningen. Det lokala genomförandet diskuteras dessutom utifrån 
olika decentraliseringsperspektiv som kopplas ihop med den förändrade 
statliga styrningen.

Kommunernas agerande

För att förstå hur kommunerna har agerat i förhållande till den statliga 
satsningen på lokalt utvecklingsarbete är det viktigt att uppmärksamma 
att landets kommuner är mycket olika. Förutsättningarna för offentlig 
barnomsorg, och därmed för lokalt utvecklingsarbete inom barnom
sorgen, skiftar högst väsentligt. Det avspeglar sig när en karaktäristik 
av sökande och icke sökande kommuner tecknas. De kommuner som 
svarade på den statliga utvecklingssatsningen genom att söka medel 
under åren 1984-89, kan i grova drag beskrivas som tätbefolkade 
kommuner med hög skattekraft och stor servicesektor.1 Det politiska

1 Roos, Gunilla (1994). Kommunerna och det pedagogiska utvecklingsarbetet inom 
barnomsorgen. Omfattning, inriktning och villkor. (Ak. avh.) Acta Universitaris 
Upsaliensis, Uppsala Studies in Education 57. Stockholm: Almqvist & Wiksell 
International, s. 104-108.
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majoritetsförhållandet tycks inte ha haft någon avgörande betydelse för 
sökförfarandet.2 En större andel borgerligt styrda kommuner ansökte 
om bidrag till korta projekt. För längre projektarbeten sökte kommuner 
med socialistisk majoritet i större utsträckning. Barnomsorgen var i sö
kande kommuner väl utbyggd jämfört med kommuner som inte sökte 
medel och det var något vanligare att kommuner som var aktiva medels
sökare också bedrev egen utvecklingsverksamhet (utan särskilda me
del).3 Roos rapporterar vidare att nästan alla kommuner sökte pengar ur 
det statliga anslaget under åren 1984-89.4 Antalet icke sökande kom
muner var 35.5

Detta mönster tycks bestå under de resterande år satsningen pågick. 
Vid en översiktlig genomgång av ansökningarna i början på 1990-talet 
framkommer att det i huvudsak var kommuner med större städer och 
utbildningsstäder som sökte medel.6 Flitigast var storstadskommu
nerna. Av de cirka 115 kommuner som inte sökte medel var merparten 
mindre kommuner med liten folkmängd.7 Gensvaret mätt i antalet 
sökande kommuner verkar således ha minskat under de år satsningen 
administrerades av Socialstyrelsen. De första åren på 1990-talet genom
gick kommunerna och barnomsorgen stora förändringar vilket kan vara 
en tänkbar förklaring till att färre ansökningar gjordes. Man hade för
modligen varken tid eller ork över till att arbeta med särskilda projekt. 
Huruvida det politiska majoritetsförhållandet hade någon betydelse när 
det gäller ansökningarna de senare åren av satsningen är osäkert. En 
större andel borgerliga kommuner ansökte om medel budgetåret 1992/ 
93 än under budgetåren 1989/92, då andelen sökande kommuner med 
socialistisk majoritet i kommunfullmäktige var större.8 Under perioden 
1989 till 1993 ansökte en stor andel kommuner medel flera gånger. Vid 
valet 1991 ändrades majoritetsförhållandet i flera av dessa kommuner

2 Ibid., s. 108-109.
3 Ibid., s. 109-112.
4 Roos, Gunilla (1991). Lokalt utvecklingsarbete inom barnomsorgen. Lund: Student- 

litteratur, s. 42.
5 Roos, Gunilla (odat.). Vem fick hur mycket till vad? Uppföljning av det statliga 

utvecklingsbidraget till barnomsorgen åren 1984-89. Stockholm: Socialstyrelsen, s. 
32.

6 Socialstyrelsens fördelningslistor 1989 till april 1993.
7 Ca. 70% av icke sökande kommuner bå 1989/93 hade färre än 20.000 invånare.

Socialstyrelsens fördelningslistor bå 1989/93; SCB (1993). Statistisk årsbok '94. 
Stockholm: Statistiska centralbyrån, Tabell 26.

8 Socialstyrelsens fördelningslistor bå 1989/93; SCB (1989a). Allmänna valen 1988. 
Del 2. Kommunala valen den 18 september 1988. Stockholm: Statistiska central
byrån, Tabell 2.4; SCB (1992). Allmänna valen 1991. Del 2. Kommunala valen den 
15 september 1991. Stockholm: Statistiska centralbyrån, Tabell 2.4.
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utan att det tycks ha påverkat benägenheten att söka medel.9 Det verkar 
som det var mindre betydelsefullt vilket/vilka politiska partier som 
styrde de kommuner som ansökte om medel. Mer betydelsefull tycks 
storleken och därmed utbyggnaden av den offentliga barnomsorgen har 
varit.

Någon organisatorisk förstärkning i den kommunala ledningen mot
svarande det som efterlystes i de dokument som föregick satsningen 
tycks inte ha ägt rum.10 Åtminstone inte om man ser till huruvida 
kommunerna hade byggt upp någon mer fast organisation för det peda
gogiska utvecklingsarbetet under 1980-talet.11 Däremot återfanns i 
böijan av 1990-talet specialtjänster med inriktning på utvecklingsarbete 
i en del kommuner. Som exempel kan nämnas befattningar som utveck
lingschef och utvecklingssamordnare.12 Åter var det de stora, tätbefol
kade kommunerna som genom att använda sin storlek som resurs 
kunde skapa sådana lösningar.13

Utifrån Roos beskrivning av kommunala utvecklingsstrategier an
gående särskilda utvecklingsprojekt i barnomsorgen kan man säga att 
kommunerna hade tre olika handlingsmönster.14 De tre strategierna eller 
mönstren presenteras här som typfall. Det förutsätts därmed att beskriv
ningen äger en viss generell giltighet men att alla kommuner inte passar 
in exakt i typfallen.15 Strategierna eller handlingsmönstren antas ha 
vuxit fram i kommunerna utifrån den erfarenhet i tid räknat som 
kommunerna hade av att bedriva lokalt utvecklingsarbete. De tre 
strategierna kallas av Roos nötknäckaren, blomsterängen och eldsjälen. 
Nötknäckarkommunens sätt att hantera utvecklingsarbetet karaktäri
seras av lång tidigare erfarenhet av försöksverksamhet. Inriktningen 
bestäms i kommunens centrum och arbetet bedrivs på ett rationellt,

9 Ibid.
10 Förväntningarna på kommunerna uttrycks i: Socialstyrelsen (1983b). Plan för forsk- 

nings- och försöksverksamhet inom barnomsorgsområdet. Socialstyrelsens rapport 
till regeringen den 6 juni 1983. Stockholm: Socialstyrelsen, s. 22-23; Social
styrelsen (1983a). Förslag till pedagogiskt program för förskolan. Stockholm: 
Socialstyrelsen, s. 50-52.

11 Roos (1994), s. 120.
12 Segerholm, Christina (1992). Projektledares syn på utvecklingsarbete inom barnom

sorgen. En enkätstudie. Arbetsrapport Nr 96. Umeå: Umeå universitet, Pedagogiska 
institutionen, s. 34-35.

13 Roos (1994), s. 101.
14 Roos benämner projekt med externa medel som "särskilda utvecklingsprojekt". Roos 

(1994), s. 18-19. De utvecklingsprojekt som den statliga satsningen har bidragit till 
är således särskilda utvecklingsprojekt med Roos terminologi.

15 För en detaljerad beskrivning av studien hänvisas till Roos, Gunilla (1989). Lokalt 
utvecklingsarbete vid förskolor och fritidshem i tre kommuner. Pedagogisk forskning 
i Uppsala nr 85. Uppsala: Uppsala universitet, Pedagogiska institutionen; Roos 
(1991), s. 79-89; Roos (1994), s. 122-154.
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forskningsinriktat sätt. Vidare styrs utvecklingsarbetet av speciella 
funktionärer och initiativ tas av förvaltningstjänstemän och/eller poli
tiker. Utvecklingsarbete utan extern finansiering bedrivs i liten utsträck
ning i nötknäckarkommunen. Även i blomsterängskommunen har man 
tidigare erfarenhet av försöksverksamhet, men här har man valt att 
handha utvecklingsarbetet på ett annat sätt. Idéerna förutsätts komma 
från den personal som ska genomföra arbetet. Eldsjälskommunen litar 
till en enskild person och hennes idé och engagemang när det gäller att 
bedriva förändringsarbete.

Den bilden motsägs inte direkt av den information som inhämtades i 
Umeå-utvärderingen under första halvan av 1990-talet, men den blir 
mer komplicerad.16 Det märks att formen för decentralisering i kommu
nerna påverkade hur utvecklings- eller förändringsarbetet inom barn
omsorgen organiserades. Betydande förändringar genomfördes i flera 
av landets kommuner. Nämndsorganisationen ändrades, områden och 
distrikt slogs samman, föreståndarnas ansvar utökades, och liknande. 
Dessa förändringar synliggjorde kommunernas olika agerande både i 
fråga om ansvar och organisation av barnomsorgen generellt, samt mer 
specifikt i fråga om utvecklingsplaner, utvecklingsmedel och utveck
lingsarbete inom kommunernas barnomsorg.17 Utifrån materialet i den 
utvärdering som jag genomförde skulle man kunna skapa ytterligare en 
typfallskommun. Den skulle i så fall kunna beskrivas som en kommun 
som har hållit kvar utvecklingsresurser centralt eller på någon mellan
nivå, men som uppmuntrar initiativ och aktivitet på verksamhetsnivå 
genom ett ansökningsförfarande. Det betyder att verksamhetsnivåns 
företrädare ansöker om utvecklingsmedel eller andra resurser från 
distriktsnivå eller kommunen centralt. Inriktningen för utvecklingen bör 
också ligga i linje med den utvecklingsplan eller fortbildningsplan för 
barnomsorgen som är beslutad i kommunen för att man ska få medel. 
Detta typfall skiljer sig från nötknäckaren såtillvida att initiativet, plane
randet och dirigerandet kommer uppifrån i nötknäckaren, medan det 
kommer underifrån i det nya typfallet.

Flera av kommunerna som ingick i den fallstudieundersökning som 
gjordes inom Umeå-utvärderingen, hade avsatt medel centralt för ut
vecklingsarbeten. I dessa kommuner tycktes förändringsarbeten i form 
av utvecklingsprojekt med statliga eller extra kommunala medel vara

16 Den information som finns från 1990-talet inhämtades genom Umeå-utvärderingen. 
De undersökningar och rapporter som används här är främst tre enkätundersökningar 
riktade till projektledarna för de lokala utvecklingsprojekten, en fallstudieundersök
ning där ett mindre antal utvecklingsprojekt studerades på plats samt slutrapporten.

17 Segerholm, Christina (1994). Utvecklingsprojekt inom barnomsorgen. Åtta fa ll
studier. Pedagogiska rapporter Nr 44/1994. Umeå: Umeå universitet, Pedagogiska 
institutionen, s. 11-13, 29-30, 44-45, 61-63, 78-79, 93-94, 113-114 och 129-131.
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vanligt förekommande.18 Där fanns också en kommun med ekonomiskt 
decentraliserad verksamhet ned till institutionsnivå.191 den kommunen 
fanns ingen central pott utvecklingspengar men flera utvecklingsprojekt 
pågick i alla fall. Detta kan jämföras med en annan kommun som inte 
heller hade särskilda utvecklingsmedel avsatt centralt.201 den kommu
nen förekom vid undersökningstillfället endast ett annat utvecklingspro
jekt och det bedrevs utan statliga medel. Politikers, högre tjänstemäns 
och bamstugepersonalens inställning till utvecklingsarbete beskrevs 
som avvaktande.

Ytterligare förändringar har förmodligen genomförts i kommunerna 
sedan fallstudien genomfördes. Den nya kommunallagen med en statlig 
medelstilldelning som inte bygger på öronmärkta pengar för olika verk
samheter har trätt i kraft. En indikation på hur de kommunala föränd- 
ringsstrategiema såg ut 1996 ges dock genom ansökningshandlingarna 
till Socialstyrelsen och genom Socialstyrelsens kontakt med sökande 
kommuner. De ansökningar som kom in 1996, visade enligt en av de 
intervjuade vid Socialstyrelsen, att kommuner som satsade mer på för
ändringsstrategier och inte hade decentraliserat detta ansvar till de 
enskilda bamomsorgsenhetema, hade möjlighet att göra mer genom
arbetade ansökningar och också söka samarbete med andra kommuner. 
I kommuner där allt ansvar var decentraliserat till verksamhetsnivå 
fanns små möjligheter att få till stånd en kvalificerad ansökan. Därför 
kom det in både fler ansökningar om stora genomarbetade projekt, och 
fler hastigt handskrivna ansökningar enligt denna handläggare.

Lokala intentioner möter statliga prioriteringar
Den statliga satsningen utformades så att vissa områden eller inrikt
ningar prioriterades. Det är inte säkert att dessa prioriteringar samman
föll med det som på kommunal- eller verksamhetsnivå ansågs viktigast 
i en förändring av barnomsorgen. Men en hög samstämmighet tycks 
faktiskt ha fimnits mellan regeringens prioriteringar och verksamhetens 
utvecklingsidéer.21 Praktiskt taget alla projektledare för de projekt som 
tilldelades medel budgetåret 1990/91 menade att de inte ville arbeta med 
något annat än de områden som prioriterades av aktörerna på den 
statliga nivån. Intressant nog ansåg dessutom tre fjärdedelar av dessa 
projektledare att regeringens prioriteringar inte hade påverkat inrikt
ningen eller innehållet i deras utvecklingsprojekt.22 En förklaring till 
detta kan vara att de områden som förordades av regeringen och som

18 Ibid., s. 12, 45, 94, 114, 130.
19 Ibid., s. 30.
20 Ibid., s. 79.
21 Segerholm (1992), s. 11 och 33.
22 Ibid., s. 11.
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också var stora, både till antal och medel, sedan länge var en del av 
barnomsorgstraditionen.23 Några av dessa områden var kultur och 
miljö. I förskollärarnas pedagogiska tradition finns ända sedan Fröbels 
tid starka inslag av skapande aktiviteter. Det pedagogiska innehållet 
hade dessutom lyfts fram i tematiska områden i det förslag till pedago
giskt program för förskolan som presenterades 1983.24 De föreslagna 
områdena var språk, bild och form, ljud och rörelse, social omvärlds
orientering samt naturorientering.25 En annan förklaring till samstäm
migheten mellan nivåerna är att dessa områden hade föregåtts av en mer 
allmän offentlig debatt med liknande inriktning.26 Miljöfrågorna stod 
sedan mitten av 1970-talet högt på den politiska agendan. Barnkultur 
hade nyligen gjorts till föremål för intresse genom en rapport från 
kulturrådet.27

Samstämmigheten mellan de statliga intentionerna och de lokala 
utvecklingsambitionema var emellertid inte total. Ett område som 
prioriterades nästan konstant, men där gensvaret från verksamhetsnivån 
var dåligt var "Barn med behov av särskilt stöd".28 Ett annat i tid mer 
närliggande exempel är området "Insatser för fler män i barnom
sorgen". En av Socialdepartementets handläggare berättade att gensva
ret i kommunerna för det området var svagt. Få ansökningar med sådan 
inriktning gjordes. Vissa prioriterade områden föll uppenbarligen inte 
de lokala initiativtagarna i smaken.

Exakt hur relationen mellan verksamhetsnivåns eller realiserings- 
arenans förändringambitioner och de statliga intentionerna ter sig när 
det gäller den här satsningen är svårt att uttala sig om utifrån den 
information som jag har. Förmodligen finns det dock en sorts ömse
sidig påverkan mellan lokala nivåer och den statliga nivån om vilka 
förändringssträvanden som ska prioriteras. Kanske är det också så att 
samstämmigheten varierar över tid beroende på om verksamheten är 
någorlunda ekonomiskt och politiskt stabil eller om mer betydande om
daningar håller på att ske. I tider av hårda ekonomiska besparingar kan 
man anta att samstämmigheten miskar, eftersom oenighet lätt kommer i 
dagen när prioriteringar måste göras. Med tanke på vilken inriktning de 
prioriterade områdena hade som inte föll god lokal jord, kan frågor

23 De prioriterade områdena återfinns i kapitel fem. Angående de populäraste områdenas 
relation till barnomsorgstradition och förändringar inom barnomsorgen se Roos 
(odat), s. 31 samt Roos (1994), s. 114-119.

24 Socialstyrelsen (1983a).
25 Ibid., s. 24-37.
26 Segerholm (1992), s. 30-33.
27 Statens kulturråd (1983). Kultur i förskolan. Rapport från kulturrådet 1982:5. Göte

borg: Liber.
28 Roos (odat), tabell 5, s. 12 och 29-30. När det gäller medelstilldelningen utökades 

området senare.
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också ställas om huruvida kommunerna förmår upprätthålla den kvalitet 
på verksamheten som den statliga tillsynsmyndigheten menar att lagen 
stipulerar. Jag tänker nu på området "Barn med behov av särskilt stöd" 
som prioriterades av regeringen och senare än tydligare av Social
styrelsen, men ändå hade svårt att stimulera till ansökningar.

Utvecklingsprojekten i praktiken

Hur omsattes då satsningen i praktiken av dem som genomförde 
utvecklingsprojekten? Vilka syften och ambitioner hade de som var 
direkt involverade i de lokala utvecklingsprojekten? Hur genomfördes 
de, vilka resultat uppnåddes och hur värderades dessa? Hur förhöll sig 
de som var aktiva i projekten till förändringssatsningen och hur värde
rades betydelsen av den? Dessa frågor ska nu beaktas. Det görs genom 
att jag anknyter till den utvärdering som jag själv deltog i.

Intentionernas lokalisering och inriktning
Ett lokalt ansvar eller initiativ kan finnas på flera lokala nivåer. I den 
här gruppen utvecklingsprojekt kan dock upphov och idé i stor ut
sträckning spåras till den personal som var verksam i barngrupperna 
eller till projektledarna.29 Endast i ett litet antal projekt tycks politiker ha 
fungerat som upphovsmakare. Värt att notera är att barn och föräldrar 
inte i något fall uppgavs vara idégivare. Utifrån utvärderingens fall
studieundersökning kan liknande slutsatser också dras eftersom flertalet 
utvecklingsprojekt tillkom som en direkt följd, antingen av en inven
tering av vad barnen bedömdes behöva, eller av vad personalen eller 
projektledaren bedömde vara ett viktigt innehåll.301 några fall togs 
initiativet av administratörer och politiker på kommunal nivå.31 Förank
ringen av projekten förefaller ha varit god, vilket inte förvånar då 
flertalet projekt initierades av genomförama.321 ett av de åtta fall som 
ingick i fallstudien visade det sig emellertid att förankringen inte var 
speciellt god.33 Projektet var kommunövergripande och personalen på 
det daghem som ingick i fallstudien tyckte inte att de hade haft möj
lighet att påverka projektet när det gällde fortbildningsinsatser.

Det man tänkte sig att uppnå med utvecklingsprojekten varierade 
naturligt nog beroende på typ av projekt, men det vanligaste var att 
projektledarna uppgav att man ville få till stånd ett förändrat förhåll

29 Segerholm (1992), s. 16-17.
30 Ibid., s. 13, 32, 46, 81, 115, 131.
31 Ibid., s. 64, 94-95.
32 Ibid., s. 35.
33 Segerholm (1994), s. 60.
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ningssätt och/eller pröva metoder, att en kunskapsutveckling skulle äga 
rum samt att något problem skulle lösas (företrädesvis att skapa fler 
barnomsorgsplatser).34 Projektledarna uppgav att det framför allt var 
barnens, men också personalens situation som skulle förbättras.351 
miljöprojekten fanns ofta ett övergripande syfte om att utveckla ett glo
balt miljöansvar.

Under projekttidens gång kom en hel del förutsättningar att föränd
ras. Efter ett års projektarbete kunde lite drygt hälften av projektledarna 
meddela att så var fallet.361 huvudsak kunde förändringarna hänföras 
till det som kan betecknas som yttre förutsättningar.37 Detta var den 
period då stora organisatoriska förändringar inom kommunerna ägde 
rum. Arbetet med utvecklingsprojekten påverkades dock inte i nämn
värd grad enligt projektledarna. En stor majoritet av projekten rapporte
rades nämligen fortgå som planerat.38 För de projekt som trots allt inte 
kunde fullföljas på det sätt som man ursprungligen hade tänkt, var det 
framför allt de förändrade yttre förutsättningarna (främst sparkrav) som 
omöjliggjorde genomförandet.391 ett av de utvecklingsprojekt som stu
derades på plats uppgav bamomsorgspersonalen att det var svårt att 
uppamma något intresse för projektet då det till och med var svårt att 
hålla en, enligt deras mening, rimlig kvalitet på verksamheten överhu
vudtaget.40 De problem vi stötte på i utvärderingsuppdraget med att få 
tag på bamomsorgsinstitutioner villiga att utan kostnad delta i en kurs i 
utvärdering och i utprovningen av en lokal modell för utvärdering, ty
der också på att de stora organisatoriska och ekonomiska förändringar 
som genomfördes i början av 1990-talet minskade den praktiskt verk
samma bamomsorgspersonalens engagemang i förändringsarbeten.41

Genomförandet
Hur och vad var det man gjorde när man arbetade med lokala 
utvecklingsprojekt? Enligt projektledarnas utsagor visade det sig, att

34 Segerholm (1992), s. 19-20; Segerholm (1994), s. 29, 44, 61 och 92.
35 Segerholm (1992), s. 22-23; Segerholm (1994), s. 11, 78, 112 och 128.
36 Segerholm, Christina (1993). Vad gör man när man utvecklar barnomsorgen? En 

enkätstudie. Arbetsrapport Nr 99. Umeå: Umeå universitet, Pedagogiska institu
tionen, s. 13.

37 Ibid., s. 14 och 52; Franke-Wikberg, Sigbrit & Frykholm, Clas-Uno (1987). Ut
veckling och utvärdering - två sidor av samma mynt? I: Johansson, Lars (Red.), 
Utvärdering - möte med verkligheten. Stockholm: Utbildningsförlaget, s. 50.

38 Segerholm (1993), s. 15.
39 Ibid., s. 15 och 52.
40 Segerholm (1994), s. 60.
41 Nitzler, Ragnhild (1994). "Umeå-modellen" på försök i barnomsorgen. Arbetsrapport 

Nr 107. Umeå: Umeå universitet, Pedagogiska institutionen, s. 10-12 och 20.
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inriktning och genomförande i ganska stor utsträckning var beroende 
av vilket område projekten hörde till.42 Anmärkningsvärt var den stora 
frånvaron av barn och föräldrar i projektledarsvaren, utom i de fall då 
frågor uttryckligen hade ställts om dem.43 Det var som om projekt
ledarna utgick ifrån att om bamomsorgspersonalen utvecklades så fick 
barn och föräldrar automatiskt en bättre barnomsorg. Sättet att besvara 
frågorna kan också ha varit ett uttryck för att projektledarna tog för 
givet att barnen fick det bättre genom att ett utvecklingsprojekt bedrevs.

Kulturprojekten utmärktes av att de i huvudsak bedrevs på daghem, 
att de inriktades mot kompetensutveckling för personalen och mot kun
skap och inlärning för barnen.44 Via fortbildning och under handled
ning av en specialist omsatte personalen sedan sina nya kunskaper och 
färdigheter i barngruppen genom schemalagda aktiviteter med åldersin- 
delade grupper. Skolbamsomsorgsprojekten inriktades mot samverkan 
mellan personalen i olika verksamheter, ofta på så sätt att personalen 
vid fritidshemmet och lågstadielärama gemensamt planerade hur lokaler 
skulle användas och hur vissa skolaktiviteter skulle genomföras. 
Integrering med ordinarie verksamhet kom därför främst att handla om 
lokalintegrering. Inom området "Pedagogiskt utvecklingsarbete för 
äldre förskolebarn" inriktades arbetet mot att förbereda sexåringarna för 
skolstarten. Projekten genomfördes vanligen som fortbildning om 
barns inlärning. Temaarbete var en vanlig form för att stimulera bar
nens inlärning och integrering med den övriga verksamheten skedde 
genom just den arbetsformen. Ett typiskt miljöprojekt kännetecknades 
av att det genomfördes på daghem och att personalen fortbildade sig i 
miljöfrågor, främst avfallshantering och återvinning. Kunskaperna om
sattes i barngruppen genom att uppmuntra miljövänligt beteende hos 
barnen. Barnen gjordes delaktiga i kompostering, sopsortering och 
liknande aktiviteter. Projekt inom det prioriterade område som avsåg att 
leda till fler barnomsorgsplatser var inriktade mot att integrera och 
skapa nya bamomsorgsformer i redan existerande lokaler. Genomfö
randet bestod därför av en omorganisation av enheter och därmed 
tjänster. Då flera personalkategorier skulle arbeta med samma barn 
fordrades fortbildning med syftet att skapa en gemensam syn på barnen 
och deras utveckling. I det typiska samverkansprojektet (öppen för- 
skola/deltidsgrupp och familjedaghem) inriktades arbetet mot sam
verkan mellan dagbamvårdare och andra bamomsorgsverksamheter. 
Det gick till så att personalen träffades för att utbyta tankar om sina

42 Segerholm (1993), s. 16-23.
43 Ibid., s. 25, 29-30, 33 och 49-52.
44 Denna något summariska karaktäristik är hämtad från Nitzler, Ragnhild &Segerholm, 

Christina (1994). Olika sidor av utvecklingsarbete inom barnomsorgen - en upp sum
mering. Stencil. Umeå: Umeå universitet, Pedagogiska institutionen, s. 6-7.
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respektive verksamheter för att därigenom få större förståelse för 
varandras arbetsvillkor. Barn och personal från de olika verksamhe
terna genomförde vissa schemalagda aktiviteter gemensamt. Projektet 
integrerades med den ordinarie verksamheten genom att det var en del 
av den fortbildning som bedrevs. För de återstående prioriterade om
rådena är det inte poängfullt att ge någon övergripande beskrivning då 
antalet projekt var för litet.

Resultat och bedömning av projekten
De projekt som rapporterades som avslutade våren 1993 uppvisade 
enligt projektledarna företrädesvis positiva resultat.45 Resultaten hade 
framkommit genom mer eller mindre genomarbetade utvärderingar. De 
positiva resultaten var att arbetssättet och/eller innehållet i verksamheten 
hade förändrats. Projekten hade givit mer kunskap och arbetsglädje. 
Andra positiva resultat som projektledarna lyfte fram var att barn och 
föräldrar hade påverkats positivt mer generellt samt att diskussionsfora 
hade upprättats.46 Även oväntade resultat uppkom och dessa var hu
vudsakligen av positiv natur. Men i flera av de då avslutade projekten 
hade även negativa resultat observerats. Dessa var mycket specifika för 
varje projekt, så det var inte möjligt att få någon samlad bild av de 
negativa resultaten utifrån projektledarsvaren. Som exempel kan näm
nas utsagor som: "Att en omorganisation-utvecklingsprojekt ska med
föra en besparing" samt "Hög personaltäthet under delar av dagen kom 
inte barnen till del."47

Efter projekttidens slut planerades i många fall någon form av 
fortsättning på det förändringsarbete som själva utvecklingsprojekten 
hade satt igång.48 Antingen skulle det arbete som hade påbörjats full
följas och fördjupas eller också hade det gett upphov till nya idéer som 
man ville förverkliga. Detta uppmärksammades också genom de besök 
som gjordes vid de bamomsorgsinstitutioner där några av projekten 
bedrevs.49

Utvecklingsprojekten kan bedömas på olika sätt och utifrån olika 
kriterier. Detta behandlas närmare nedan. Först ska en generell bild av 
de bedömningar som gjordes i samband med de ovan refererade 
utvecklingsprojekten ges. Därvid framkommer att en stor majoritet av 
projektledarna för de projekt som hade avslutats 1993, bedömde 
projektresultaten som uteslutande lyckade. I de åtta projekt som ingick i 
Umeå-utvärderingens fallstudie, rådde samstämmighet om att projekten

45 Ibid., s. 8.
46 Ibid., s. 9.
47 Ibid., s. 9 samt bilaga 2 i samma skrift.
48 Ibid., s. 11.
49 Segerholm (1994), t.ex. s. 139.
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var lyckade både på verksamhetsnivå och kommunal nivå i sex av 
fallen.50 I de två fall där utvecklingsprojekten hade bedömts olika var 
det i det ena fallet så att den projektledare och förvaltningstjänstemän 
som intervjuades, hade bedömt projektet som lyckat, medan personalen 
vid en av barnstugorna hade motsatt uppfattning. Problem med förank
ringen av detta projekt kan ha bidragit till skillnaden i uppfattningar. I 
det andra fallet var det tvärt om. Där menade personalen att de hade lyc
kats och att de hade kommit en bra bit på väg i den integrering mellan 
skola och skolbarnsomsorg som projektet syftade till. Ansvariga 
tjänstemän ansåg däremot att man vid skolan inte hade lyckats leva upp 
till att vara ett föredömligt exempel. Dessutom ansåg tjänstemännen att 
politikerna hade forcerat hela processen. De få föräldrar som uttryckte 
synpunkter angående de utvecklingsprojekt som ingick i fallstudien var 
i huvudsak positiva till projekten.51

Vid en jämförelse mellan projektledarnas kriterier för att bedöma 
framgång när det gällde utvecklingsprojekten och de kriterier handläg
garna vid Socialstyrelsen hade, framgår att ett stort mått av konsensus 
förelåg.52 Förändrat förhållningssätt, kunskapstillskott, måluppfyllelse, 
arbetsglädje, ökad medvetenhet var de kriterier för lyckade projekt som 
båda grupperna förde fram.53 De resultat som rapporterades från ut
vecklingsprojekten ligger således väl i linje med dessa kriterier.

Satsningens betydelse för utvecklingsprojekten
Det var i fallstudien som betydelsen av satsningen för utvecklingspro
jekten kunde undersökas. Den samlade bilden ger vid handen att 
flertalet utvecklingsprojekt inte hade kommit till stånd om extra medel 
inte hade tillförts.54 Men det tycks också som en del av de speciella 
insatser som kunde tillföras med hjälp av de statliga medlen, exempel
vis i form av personallöner och material, kunde tillgodoses genom egna 
åtaganden i ett längre tidsperspektiv. Detta gällde dock inte samtliga åtta 
projekt. Den största betydelsen har dock satsningen haft genom den 
positiva uppmärksamhet och uppmuntran från de statliga aktörerna som 
det innebar att få statliga medel. Det fungerade, enligt bamstugeperso-

50 Nitzler & Segerholm (1994), s. 14.
51 Segerholm (1994), s. 21, 37, 54, 72, 86, 107, 123 och 135.
52 Nitzler & Segerholm (1994), s. 12.
53 En fullständig rapport från den intervjuundersökning med Socialstyrelsens hand

läggare som genomfördes inom utvärderingens ram finns i Holmlund, Kerstin (1992). 
Socialstyrelsen och utvecklingsmedlen. En intervjustudie med socialstyrelsens 
handläggare om utvecklingsarbete inom barnomsorgen. Pedagogiska rapporter Nr 
35/1992. Umeå: Umeå universitet, Pedagogiska institutionen. Kriterier för lyckade 
projekt återfinns främst på s. 37-39, 40 och 42-44.

54 Segerholm (1994), s. 25, 58, 74, 89, 99-100, 124 och 138.
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nalen, som ett kvitto på att man på den lokala nivån var på rätt väg. 
Dessutom fungerade de statliga medlen i några fall också så att projek
ten uppmärksammades i den egna kommunen.55

Sammanfattade diskussion

På det stora hela verkar man på realiseringsarenan ha gjort ungefär det 
som avsågs enligt de statliga intentionerna. Den statliga styrningen 
fungerade så att säga inom de lokala utvecklingsprojekten, innanför 
gränserna för utvecklingssatsningen, med några undantag. Enligt de 
kriterier som de statliga aktörerna satte upp kan flertalet utvecklingspro
jekt också bedömas som lyckade i ett statligt perspektiv. Varken kom
munerna eller de enskilda projekten använde de statliga projektmedlen 
till något annat, vilket ibland tycks förekomma i kommunala verksam
heter.56 Enligt projektledarna önskade man inte heller i någon nämnvärd 
utsträckning göra något annat än det som föreskrevs när det gäller de 
prioriterade områdena. Däremot är det utifrån de studier som har 
behandlats här svårt att uttala sig om i hur hög grad den statliga sats
ningen bidrog till de förändringar som skedde inom barnomsorgen 
under den tid som satsningen fanns. Det är dock tydligt att personalen 
på verksamhetsnivån ansåg att de statliga medlen var av stor betydelse 
för det förändringsarbete de genomförde och för att ett sådant arbete 
överhuvudtaget kom till stånd ute i barngrupperna.57

I vilken utsträckning satsningen påverkade kommunerna till ett ökat 
intresse och ansvarstagande för barnomsorgens innehåll råder det också 
osäkerhet om. Detta påtalades för övrigt av flera av de intervjuade vid 
både Socialdepartementet och Socialstyrelsen.

Även om den slutsats som redan har dragits, nämligen att man i 
bamomsorgsverksamheten i stora drag gjorde det som avsågs enligt de 
statliga intentionerna, är det inte alldeles säkert att resultatet av sats
ningen som helhet kan bedömas som en framgång. Det kan jämföras 
med tanken att man kan mäta en skolreforms framgång genom att mäta 
de enskilda elevernas betyg, utan att ställa frågan om betygen mäter de 
komponenter i skolreformen som anses viktiga. Kanske är det inte för 
att förbättra betygen i matematik och svenska reformen i första hand 
genomförs. I stället kan det vara en reform vars huvudsakliga ambition 
är att bereda alla barn tillgång till en grundläggande utbildning.

55 Ibid., s. 153.
56 Montin, Stig (1993). Svenska kommuner i omvandling. Artiklar och uppsatser som 

ingår i sammanläggningsavhandling i statskunskap: Swedish Local Government in 
Transition. A Matter of Rationality and Legitimacy. Örebro: Högskolan i Örebro, 
Novemus, s. 212.

57 Segerholm (1994), s. 153.
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Appliceras samma resonemang på den statliga satsningen på lokalt 
utvecklingsarbete inom barnomsorgen är det, alldeles oavsett hur väl 
den personal som arbetar med barnen kan sägas ha genomfört varje 
enskilt projekt, inte alldeles säkert att satsningen som helhet har varit 
framgångsrik. De olika syften som har urskiljts över tid var:58 att 
kommunerna skulle ta ett större ansvar för barnomsorgens pedagogiska 
arbete och senare för barnomsorgens kvalitet, att öka resurseffek
tiviteten, att andra bamomsorgsformer skulle komma till stånd (olika 
former beroende på regering), att en spridning av resultaten skulle ske, 
att bamomsorgspersonal skulle bli förändringsbenägna, att få till stånd 
en kunskapsutveckling, samt att förstärka områden som, enligt hand
läggarna vid Socialstyrelsen, halkat efter i lagstiftningen eller som kom
munerna hade problem med.

Den här avhandlingen har inte som egentligt syfte att utvärdera 
resultatet av den statliga satsningen. En liten utläggning om resultaten 
görs ändock här. När det gäller kommunernas ansvarstagande för peda
gogiskt innehåll och kvalitet så kan det konstateras att det är svårt att 
uttala sig om något sådant.59 Utgår man ifrån både Roos och mina 
undersökningar är det möjligt att teckna en bild av satsningen som ett 
antal beviljade enskilda projekt initierade i en kommunal kontext som 
var mycket olika från kommun till kommun. Utifrån våra sammantagna 
resultat får man snarast uppfattningen att de kommunala förutsätt
ningarna påverkade både de kommunala strategierna och det enskilda 
utvecklingsprojektet betydligt mer än vad den statliga satsningen påver
kade kommunens ansvar för barnomsorgens innehåll och kvalitet och 
utbyggnad. Lägg därtill det faktum att de kommuner som i störst ut
sträckning ansökte om medel var större kommuner med högre skatte
kraft och antal invånare, vilket förmodligen betyder att de redan hade en 
uppfattning om vad det kommunala ansvaret för barnomsorgen inne
bar. Men hur den statliga satsningen påverkade kommunernas barnom
sorg mer generellt har egentligen inte undersökts närmare utav någon 
av oss. Eftersom kommunala sammanhang och förutsättningar är av 
betydelse för hur satsningen omsattes i verksamheten ska ett fördjupat 
resonemang om satsningen och olika decentraliseringsmodeller föras 
längre fram i detta kapitel.60 Men först ska den korta analysen av 
satsningens syften och resultat avslutas.

58 Se kapitel fem.
59 Med utvärdering av resultatet av den statliga satsningen menar jag här det som också 

kallas utvärdering av implementeringsprocessen. Bengtsson, Hans (1995). Förskole- 
reformen. En studie i implementering av svensk välfärdspolitik 1985-1991. Lund 
Political Studies 86. (Ak. Avh.) Halmstad: Högskolan i Halmstad, Institutionen för 
samhälls- och beteendevetenskap, s. 8.

60 En uppfattning om de förändrade kommunala förutsättningarna och deras mångfald får 
man av de komponenter som tas upp som kommunal strukturomvandling i Knutsson,
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Att flera nya former av barnomsorg har uppkommit och fler barn har 
plats i någon offentligt finansierad form av barnomsorg än före bam- 
omsorgssatsningens igångsättande råder det ringa tvivel om.61 Däremot 
är det svårt att uttala sig om den statliga satsningen på lokalt utveck
lingsarbete påverkade den förändringen på något avgörande sätt. Att 
satsningen hade en positiv inverkan när det gäller de återstående syftena 
som hstats är lättare att påvisa. Det har de facto skett en spridning av re
sultaten, om inte annat så genom de nätverk som tillkom sedan Social
styrelsen tog över satsningen. Många av dem som deltog i utvecklings
projekten säger sig ha fått ökade kunskaper. Socialstyrelsen prioritera
de områden som kommunerna uppvisade brister inom. Huruvida det 
blev någon förbättring till följd av prioriteringarna vet vi däremot inte.

Det sagda belyser i någon mån problemen med att undersöka resulta
tet på realiseringsarenan i förhållande till intentionerna på formulerings- 
arenan. Det är också ett exempel i raden på att det inte finns något ratio
nellt, rätlinjigt, kausalt samband mellan den statliga formuleringsarenan 
och utfallet på formuleringsarenor och realiseringsarenor på kommunal 
och verksamhetsnivå.62 Med den nya kommunallagen görs de flesta 
ekonomiska prioriteringarna på kommunalpolitisk nivå. Kommunerna 
har i sina prioriteringar och planeringar att tolka de lagar och statliga 
intentioner som finns samt att rätta sig efter dessa. Det innebär att den

Nils & Forsman, Karin (1992). Kommunal förnyelse. Förnyelsearbetets omfattning 
och inriktning. Älvsjö: Kommentus Förlag AB, s. 29-76. Som exempel kan nämnas 
marknadsorientering, koncerntänkande, ny nämndsorganisation, beställare/produ
center, nya resultatenheter och nya producenter, s. 29.

61 Mellan 1991 och 1992 ökade antalet barn i privata daghem med 43% eller med 9.000 
barn. År 1988 fanns det 7.000 barn inskrivna vid privata daghem och 1992 23.700. 
Merparten drivs som föräldrakooperativ. Med privata avses i denna undersökning 
föräldrakooperativ, personalkooperativ, privata företag och föreningar samt kyrkor. 
Knutsson, Nils & Haglund, Anders (1993). Våra nya kommuner. Organisation, 
verksamhet, ekonomi, personal. Älvsjö: Kommentus Förlag AB, s. 85-86. År 1983 
var 40% av barn 0-6 år inskrivna i daghem eller familjedaghem, 97% av barn födda 
1977 var inskrivna i deltidsgrupp och 17% av barn 7-12 år inskrivna i fritidshem eller 
familjedaghem. År 1996 var 75% av barn 0-6 år inskrivna i daghem, familjedaghem 
eller deltidsgrupp och 33% av barn 7-12 år inskrivna i fritidshem eller familjedaghem. 
SCB (1989b). SocialtjänstStatistik 1982-1989. Stockholm: Statistiska centralbyrån, 
Tabell 2; Socialstyrelsen (1997). Barnomsorg 1996. Statistik-Socialtjänst. Social
tjänst 1997:7. Stockholm: Socialstyrelsen, s. 10.

62 Jag talar här om den statliga formuleringsarenan eftersom jag menar att Socialdepar
tementet och Socialstyrelsen visade stor samstämmighet i fråga om satsningen. Men 
det faktum, vilket framkom i intervjuer, att andra departement inte alltid har varit lika 
positiva till den här satsningen, visar att det teoretiskt kan vara poängfullt att tänka 
sig den statliga nivån som icke enhetlig och bestående av flera formuleringsarenor. 
Förutom att hänvisa till kapitel två, där jag bland annat redogör för detta, hänvisar jag 
den intresserade läsaren till den tydliga genomgång av hierarkier och nivåer i statlig 
styrning och policy som görs i Bengtsson, Hans (1995), s. 9-35 och speciellt s. 34.
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kommunala nivån utgör både en sorts realiseringsarena och en formule- 
ringsarena.63 Detta gäller också den enskilda bamomsorgsinstitutionen 
som både skall tolka och formulera mål samt konkret omsätta det 
tolkade och formulerade i handling.

Men oförutsedda lokala eller nationella beteenden och förändringar 
kan i sin tur påverka den statliga nivån, i det här fallet aktörerna vid 
Socialstyrelsen och Socialdepartementet, att sätta in kraftfullare åtgärder 
eller andra åtgärder. Området "Barn i behov av särskilt stöd" får illust
rera denna växelverkan mellan den statliga och lokala nivån. Även om 
de lokala utvecklingsprojekt som var inriktade på denna grupp barn 
genomfördes till belåtenhet både för barn, föräldrar, personal, lokala 
politiker och tjänstemän samt bedömdes lyckade av Socialstyrelsens 
handläggare, kan det konstateras att engagemanget på lokal och kom
munal nivå inte låg i paritet med Socialstyrelsens och Socialdeparte
mentets förväntningar och krav. Detta är ett tänkbart motiv till varför 
området fortsatte att prioriteras, trots att antalet ansökningar var litet. 
Området "fler män till barnomsorgen" lades enligt uppgift från intervju
undersökningen ned av samma skäl. När det enligt en av de inter
vjuade, kom signaler i början av 1990-talet att barn i behov av särskilt 
stöd riskerade att komma i kläm genom de besparingar som gjordes, 
underströks vikten av att prioritera detta område än mer. Under de 
senare åren av satsningen gavs inte längre öronmärkta statsbidrag till 
åtgärder för dessa barn, vilket också var en förändring som motiverade 
en intensivare insats av de statliga aktörerna. Förändringssatsningen 
fick fungera som ett sätt att med lock och pock och extra penning
tilldelning få kommuner och bamomsorgspersonal att i högre grad 
engagera sig i frågan.

Olikheterna i kommunerna och hur den statliga satsningen genom
fördes leder till en diskussion om olika kommuners decentraliserings- 
modeller och relationen till den statliga utvecklingssatsningen. Eftersom 
kommunerna i landet inte har klassificerats utifrån de olika decentra- 
liseringsmodeller som presenterades i början av avhandlingen, måste 
den här analysen och diskussionen ses som tentativ.64

Först kan konstateras att decentraliseringen i kommunerna ser 
mycket olika ut. Det har att göra med båda geografiska, befolknings
mässiga, historiska och politiska förutsättningar. Faktum kvarstår att en

63 Se Dahlberg, Gunilla & Åsén, Gunnar (1986a). Perspektiv på förskolan. Några ut- 
gångspunkter för en analys av den pedagogiska reformverksamheten i förskolan. 
Rapport 2/1986. Stockholm: Högskolan för lärarutbildning i Stockholm, Institu
tionen för pedagogik, s. 52-63.

64 Det tål att åter påpeka att decentraliseringsmodellema som presenterades tidigare i 
avhandlingen är konstruerade. Att i någon absolut mening kunna klassificera kom
muner torde därför vara svårt. Jag menar ändå att principiellt viktiga frågor kan be
lysas genom att använda dessa modeller som utgångspunkt i diskussionen.
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del kommuner under slutet av 1980-talet och i början av 1990-talet 
decentraliserade barnomsorgen så att man reducerade praktiskt taget 
hela den kommunala förvaltningspersonalen och lade ut deras arbets
uppgifter på föreståndarna. I andra kommuner uppmanade man bam- 
omsorgspersonalen att starta egna företag och konkurrera med den 
kommunala barnomsorgen för att därigenom få lägre kostnader och en 
spridning av "bamomsorgsproducenter" inom kommunen. I åter andra 
kommuner uppmanades både föräldrar och personal att starta koopera
tiv med kommunala bidrag och fältet släpptes tämligen fritt för både 
lönesättning och taxor vid dessa institutioner. Andra kommuner skyn
dade långsamt, behöll nämnder och förvaltningspersonal och skapade 
en central enhet eller position för utvecklingsåtgärder. Alternativt lades 
tjänstemannauppgifter ut på föreståndarna och de kvarvarande tjänste- 
mannakraftema satsades på uppbyggnad av utvärderings- och utveck
lingsenheter. Listan kan förlängas över de kommunala olikheterna.65

Tydligt är i alla fall att en del kommuner har fler drag av en 
professionell decentraliseringsmodell, och andra har större inslag av 
den korporativa modellen, den politiska modellen, brukarmodellen, etc. 
Beroende av detta kom de olika utvecklingsprojekt som har bildat 
underlag för den gjorda beskrivningen, mer att passas in i en kommuns 
egna förutsättningar för förändringssträvanden, än att verka som 
statens förlängda arm. Men tanken med lokala utvecklingsprojekt är 
just att det ska finnas utrymme för en förändring baserad på lokala 
förutsättningar. Vad som kan skönjas utifrån den beskrivning och 
analys som har gjorts här, är att två diametralt motsatta tankar om 
varifrån förändringen ska styras skulle verka samtidigt. Denna dubbel
riktade förändringssyn finns i den professionella decentraliseringsmo- 
dellen. I den åvilar ansvaret för genomförande och utveckling av verk
samheten de professionella, medan en gemensam värdegrund anges 
genom centralt beslutade nationella ramar och planer. Genom att i 
barnomsorgssatsningen uppmana kommunerna att utveckla egna utvär
derings- och kvalitetssäkringssystem, tycks det som om aktörerna på 
den centrala statliga nivån ville styra något mer de senare åren än vad 
som var fallet under det tidiga 1990-talet. Önskvärd decentralisering 
idag i statligt perspektiv är möjligen att något tydligare stärka ett 
kommunalt politiskt och administrativt centrum, för att på så sätt kunna 
upprätthålla en viss (lagenlig) nivå på barnomsorgen både kvantitativt 
och kvalitativt.66 Den politiska decentraliseringsmodellen är den som 
ligger närmast till hands med dessa ambitioner. På ett sätt kan detta ses

65 De framträder med tillräcklig tydlighet i fallstudieundersökningen av åtta utvecklings- 
projekt som jag genomförde. Segerholm (1994).

66 Jfr. med Skolverkets skärpning i tonen gentemot kommunerna när det gäller deras 
ansvar för att grundskolan uppfyller de nationella målen. Se Lärarnas tidning 4/97. 
Ledare: Skolverket anklagar, s. 2.
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som en kritik av en mer renodlad professionell decentraliseringsmodell 
som egentligen inte har beaktat de fördelningspolitiska frågorna, vilka 
kräver ett politiskt centrum antingen på nationell eller kommunal nivå. 
Det visar också på den professionella decentraliseringsformens svaghe
ter när det gäller att lösa problem på lokal nivå med minskade resurser. 
Det blir de professionella som får skulden för misslyckanden som beror 
på bristen på genomtänkta politiska prioriteringar i ekonomiskt hän
seende. Kanske kan en betoning av ett kommunalt politiskt centrum 
också ses som en kritik av en decentralisering enligt marknadsmo
dellen. Ett konsekvent genomförande av den innebär att det är "konsu
menterna" som får skylla sig själva om verksamheten inte fungerar till 
belåtenhet, eftersom det är de som har "valt" fel producent.

Ser man på bamomsorgspersonalen utifrån de beskrivningar som 
har gjorts hittills, verkar de i huvudsak intresserade av att utveckla och 
förändra innehåll och arbetssätt genom temaarbeten. I liten utsträckning 
har de genom åren ansökt om medel till barn med behov av särskilt 
stöd.67 Dessa resultat liknar de som rapporterades från låg- och mellan- 
stadiesatsningen. Andelen utvecklingsprojekt inriktade på barn med 
behov av särskilt stöd var låg i båda dessa statliga satsningar på lokalt 
utvecklingsarbete inom grundskolan.68 Kan det vara så att om inte de 
statliga aktörerna skulle prioritera dessa barn så skulle bamomsorgs
personalen inte i första hand välja att utveckla arbetet med dessa barn? 
Kan professionen alltid stå som garant för att verksamheten förändras i 
den riktning som styrdokumenten och lagen anger? I socialtjänstlagen 
intar utsatta grupper och individer huvudrollen. Är professionen en till
räcklig försäkring för att de missgynnade barnens intressen och behov 
tillgodoses? Är det möjligtvis så att innebörden i "barn med behov av 
särskilt stöd" omdefinieras när resurserna krymper, att tolkningen av 
lagen förändras när det gäller utsatta grupper? Hur ser decentralise
ringen ser ut i de kommuner som enligt Socialstyrelsens utvärderingar 
och uppföljningar har haft svårigheter med att nå upp till socialtjänst
lagens intentioner med avseende på barn med behov av särskilt stöd? 
Vad innebär barnomsorgens inlemmande i skolan när det gäller dessa 
barn och familjer? Flera frågor väcks som inte kan ges något svar här.

I de ovan redovisade resultaten av utvecklingsprojektens inriktning, 
syfte, genomförande och resultat har barnen och föräldrarna till stor del 
varit frånvarande. Trots angivelser i de pedagogiska programmen och 
den stundtals intensiva demokratidebatt som har förts både i offentliga

67 Se kapitel fem.
68 Schelin, Margitta (1986). Lågstadiesatsningen 1985/86. En kartläggning av lokala 

projekt. Arbetsrapport Nr 27. Umeå: Umeå universitet, Pedagogiska institutionen, s. 
XIII; Nitzler, Ragnhild (1989). Mellanstadiesatsningens när? var? hur? 1988-1989. 
En kartläggning av lokala projekt. Arbetsrapporter Nr 77. Umeå: Umeå universitet, 
Pedagogiska institutionen, s. XII.
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utredningar och rikspressens debattartiklar saknas i många fall med
vetna uttryck för hur barnens och föräldrarnas situation och synpunkter 
gjorde sig gällande i projektarbetet.69 Man kan säga att en decentrali- 
seringsmodell med brukarinriktning inte har appellerat till bamom- 
sorgspersonalen. Inte heller i Socialstyrelsens och Socialdepartementets 
perspektiv verkar brukarmodellen ha varit attraktiv. Med undantag för 
de få projekt som under åren 1984-89 inriktades på föräldramedverkan 
har inga prioriteringar gjorts i den riktningen. Utvecklingsprojekt inrik
tade på barns inflytande på förändringar inom barnomsorgen har heller 
aldrig uppmuntrats. Insatser inriktade på föräldrar och barn i den me
ningen, var ovanliga även inom låg- och mellanstadiesatsningama.70 
Nu i slutet av 1990-talet håller man däremot i en del kommuner på med 
förändrings- och försöksarbeten inriktade på att få föräldrar direkt in
volverade i beslutsfattande för enskilda skolenheter och för skolverk
samheten i kommunerna.71 Elever i gymnasieskolan föreslås även de få 
möjlighet att ingå i styrelser för skolenheter.72

Det finns få tecken som tyder på att bamomsorgspersonalen skulle 
ha gjort mer grundliga analyser när det gäller vilken typ av förändring 
eller utveckling som har behövts i just deras barngrupp. Detsamma kan 
sägas gälla för flera kommuner. I ett av de mer noggrant undersökta 
projekten gjordes dock en mer detaljerad analys. Projektet var av kom
pensatorisk natur och skulle förbättra språkutvecklingen hos barnen.73 
När det gäller kommunerna så verkar speciellt blomsterängskom- 
munema helt ha lämnat bedömningar om förändringsbehov till perso
nalen. De kommuner som har en decentraliseringsmodell, där ett uttalat 
politiskt och administrativt ansvar finns samlat, har i det hänseendet 
större möjligheter till överblick och till planering som tar hänsyn till 
missgynnade grupper. Å andra sidan kan de stöta på problem med 
förankring om förändringssatsningar pådyvlas omotiverad bamom- 
sorgspersonal. De uppgifter som beskrivningen grundas på har nu ett 
par år på nacken. Det är möjligt att de utvecklingsprojekt som kom till 
under de senare åren av satsningen grundade sig på betydligt noggran
nare analyser av verksamheten i barngrupperna eller mer generellt i

69 Se demokratiberedningens alla betänkanden. Se till exempel debatten om det civila 
samhället. Ett exempel är Rosenberg, Göran (1993). Bygg civila nätverk. I: Dagens 
Nyheter, söndagen den 29 augusti 1993, s. B 3.

70 Schelin (1986), s. XIII; Nitzler (1989), s. XII:
71 Förslag till försöksverksamhet med föräldrarepresentation lades i SOU 1995:103. 

Föräldrar i självförvaltande skolor. Stockholm: Fritzes. Försök av olika slag pågår 
enl. Skolverket (1996a). Bilden av skolan 1996. Skolverkets rapport nr 100. Stock
holm: Liber Distribution, s. 80.

72 Utbildningsutskottets betänkande 1996/97:UbU 10. Lokala styrelser med elevmajo
ritet.

73 Segerholm (1994), s. 13.
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kommunerna, analyser som i bästa fall inriktades på missgynnade 
grupper.

Den bild av statlig styrning som beskrivningen och analysen av 
satsningen ger så här långt är att det handlar om en form av ideologisk 
och indirekt styrning genom information.74 Den slutsatsen grundar sig 
på att de ekonomiska styrmedlen avskaffades och att den juridiska styr
ningen endast kan fungera synligt genom juridiska processer vid lag
överträdelser, vilket inte är ett traditionellt tillvägagångssätt i Sverige.75 
Styrning med hjälp av satsningen skulle således fungera genom infor
mation om att medel fanns att tillgå för förändringsarbeten. På så sätt 
signalerades att förändring var önskvärd. Genom att ange prioriterade 
områden informerades både de politiskt och administrativt ansvariga i 
kommunerna, och bamomsorgspersonalen om vilken sorts förändring 
som ansågs nödvändig i ett nationellt perspektiv för att nå de mål som 
lagen utfäster. Eftersom ett utrymme för lagtolkning måste finnas för att 
en lokal anpassning ska kunna göras, uppmuntrades just lokala lös
ningar. Tanken var att dessa lokala lösningar sedan skulle spridas som 
goda exempel till andra som kunde modifiera efter eget gottfinnande. 
Men vilken förändring som helst var inte godtagbar. När problem i 
kommunernas barnomsorg uppmärksammades på den statliga nivån, 
ändras inriktningen i satsningen. Detsamma gällde när styrformerna i 
övrigt förändrades. Man skulle kunna säga att satsningen på lokala 
utvecklingsarbeten var ett sätt att informera om och implementerà 
reformer och andra politiska förändringar av nationell karaktär inom 
barnomsorgen, vilket är en något mer "förförisk" och indirekt styr- 
ningsstrategi än den påtagliga och direkta styrning som de specialdes- 
tinerade statsbidragen utgjorde.76 Men enligt de intervjuade vid 
Socialstyrelsen försvårade en hög decentraliseringsgrad i kommunerna 
den statliga styrningen. Informationen kom inte fram och alternativa 
informationsvägar söktes. Kanske är det stora antalet icke-sökande 
kommuner i böljan av 1990-talet ett tecken på det. Möjligtvis var man 
på den lokala nivån så upptagen med att klara av omorganisation, nya 
nämnder, resurseffektivitet (vilket bland annat innebar fler barn i 
barngrupperna och resultatenheter), och andra strukturella förändringar 
som den nya kommunallagen medförde, att det inte fanns tid och kraft

74 Jämför med Petterssons och Wallins syn på utvärdering som informativt styrmedel. 
Pettersson, Sten & Wallin, Erik (1995). Utvärderingsmakt. I: Rombach, Björn & 
Sahlin-Andersson, Kerstin (Red.), Från sanningssökande till styrmedel. Moderna ut
värderingar i offentlig sektor. Stockholm: Nerenius & Santérus Förlag AB, s. 93-108.

75 Ibid. Så kallad reaktiv styrning.
76 Ibid.
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över till att genomföra utvecklingsarbeten. Än mindre tid fanns det i så 
fall till att författa välformulerade ansökningar.77

När det gäller de politiska olikheterna i kommunerna framträder 
ingen enhetlig bild i förhållande till bamomsorgssatsningen. Det är 
därför svårt att avgöra hur kommuner, beroende på olika politiska ma
joritetsförhållanden, svarade på de statliga förändringssträvanden som 
gjordes inom ramen för satsningen på lokalt utvecklingsarbete.

Det är möjligt att de senare årens prioriterade områden inriktade mot 
lokal utvärdering, uppföljning och kvalitetssäkring samt betoningen på 
Socialstyrelsens eget nationella utvärderingsansvar var ägnade att råda 
bot på de statliga styrsvårighetema. Att uppmana till lokal utvärdering, 
självvärdering samt kvalitetssäkring kan kanske ses som ett sätt att 
utöva statlig kontroll över kommunerna genom att dessa utövar själv
kontroll.

77 År 1992 hade 43% av landets kommuner infört resultatenheter inom barnomsorgen. 
Samma år intervjuades kommunstyrelseordföranden av Privatiseringsfrämjandet om 
kommunernas förändringsplaner. Ett av resultaten då var att 76% av kommunalråden 
ville förändra barnomsorgen på något sätt. Störst var kommunalrådens förändrings- 
benägenhet i moderatstyrda kommuner. Nämndstrukturen hade förändrats i 70% av 
kommunerna. Knutsson, & Haglund, (1993), s. 41-43.
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Sex utvärderingsuppdrag genomfördes inom ramen för satsningen på 
lokala utvecklingsarbeten under min undersökningsperiod.1 Vad skulle 
dessa utvärderingar bidra med på den statliga nivån? Vilken typ av upp
drag genomfördes och hur har de sedan använts på den statliga nivån? 
Vilken eller vilka funktioner kan utvärderingarna sägas ha haft? Vad har 
utvärderingsuppdragen bidragit med? Dessa och andra liknande frågor 
behandlas i detta kapitel. För enkelhetens skull har jag valt att kalla alla 
sex uppdrag för utvärderingar även om de två första snarast kan beskri
vas som uppföljningar. Det innebär inte att skillnaden mellan utvärde
ringar och uppföljningar är ointressant utan att den är av underordnad 
betydelse i det här sammanhanget.

De sex utvärderingsuppdrag som granskas här genomfördes under 
tiden 1985-1995.2De två första uppdragen utfördes av Gunilla Roos.3 
Ungefär samtidigt som hennes senare uppdrag rapporterades påbörja
des ett uppdrag som genomfördes av flera personer vid pedagogiska 
institutionen i Umeå.4 Innan det uppdraget var avslutat startade ytter

1 En utvärdering var inte avrapporterad när min undersökning genomfördes. Den har 
därför inte tagits med här. Som utvärderingsuppdrag räknas inte de utvärderingar som 
gjordes inom enskilda utvecklingsprojekt.

2 Årtalen syftar på det år då det första uppdraget sattes igång och på publiceringen av det 
sista uppdraget som behandlas i den här studien.

3 Roos, Gunilla (1986). Vem söker hur mycket till vad? Sammanställning och analys 
av ansökningar ur socialdepartementets anslag om 30 miljoner kronor per år till 
lokalt utvecklingsarbete inom barnomsorgen. Promemoria. I: Socialstyrelsen, För
slag angående lokalt utvecklingsarbete inom barnomsorgs område t. Redovisning av 
uppdrag från regeringen, pm 129/86. Stockholm: Socialstyrelsen; Roos, Gunilla 
(odat.) Vem fick hur mycket till vad? Uppföljning av det statliga utvecklingsbidraget 
till barnomsorgen åren 1984-89. Stockholm: Socialstyrelsen.

4 Franke-Wikberg, Sigbrit & Nitzler, Ragnhild (1991). Utvärdering och lokal utveck
ling inom barnomsorgen enligt nUmeå-modellen". Arbetsrapport Nr 91. Umeå: Umeå 
universitet, Pedagogiska institutionen; Holmlund, Kerstin (1992). Socialstyrelsen 
och utvecklingsmedlen. En intervjustudie med socialstyrelsens handläggare om 
utvecklingsarbete inom barnomsorgen. Pedagogiska rapporter Nr 35/1992. Umeå: 
Umeå universitet, Pedagogiska institutionen; Segerholm, Christina (1992). Projekt
ledares syn på utvecklingsarbete inom barnomsorgen. En enkätstudie. Arbetsrapport 
Nr 96. Umeå: Umeå universitet, Pedagogiska institutionen; Segerholm, Christina
(1993). Vad gör man när man utvecklar barnomsorgen? En enkätstudie. Arbetsrapport 
Nr 99. Umeå: Umeå universitet, Pedagogiska institutionen; Segerholm; Christina
(1994). Utvecklingsprojekt inom barnomsorgen. Åtta fallstudier. Pedagogiska rap
porter Nr 44/1994. Umeå: Umeå universitet, Pedagogiska institutionen; Nitzler, 
Ragnhild (1994). "Umeå-modellen" på försök i barnomsorgen. Arbetsrapport Nr 107. 
Umeå: Umeå universitet, Pedagogiska institutionen; Nitzler, Ragnhild & Segerholm, 
Christina (1994). Olika sidor av utvecklingsarbete inom barnomsorgen - en uppsum- 
mering. Stencil. Umeå: Umeå universitet, Pedagogiska institutionen.
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ligare tre utvärderingar. En av dem genomfördes av Agneta Hellström.5 
Efterföljande publicerade uppdrag var Bertil Gustafssons.6 Den sjätte 
utvärderingen som granskas här utfördes av Björn Flising.7

Socialstyrelsen var i samtliga fall uppdragsgivare. De som ansvarade 
för satsningen under den tid den administrerades av Socialdepartemen
tet saknade således i det närmaste helt kännedom om utvärderingarna. 
Undantaget är Gunilla Roos arbeten som genomfördes i anslutning till 
det så kallade FLUBO-projektet, vilket behandlade förutsättningar för 
lokalt utvecklingsarbete inom barnomsorgen.8 Flera vid departementet 
är trots sin ringa kännedom om uppdragen, övertygade om att de ge
nomförda utvärderingarna och deras resultat matades in i den politiska 
beredningsprocessen i de fall där det var motiverat.

I tidigare kapitel har framförts att den statliga satsningen på lokalt 
utvecklingsarbete kan uppfattas som ett styrmedel, ett informativt styr
medel. Tanken på bamomsorgssatsningen som ett styrinstrument fram
kommer också i flera intervjuutsagor. Det styrande syftet var tydligare 
när satsningen startade. Under slutet av 1980-talet och början av 1990- 
talet fanns ingen sådan klar koppling enligt några av de intervjuade. 
Däremot är stymingsidén klart uttalad från den tid då Socialdepartemen
tet överlät större delen av ansvaret för barnomsorgen till Socialstyrelsen 
genom att understryka utvärderings- och uppföljningsansvaret. Utifrån 
utgångspunkten att förändringssatsningen kan betraktas som ett styr
medel blir ett rimligt antagande att utvärderingsuppdragen borde tillföra 
de ansvariga information i det avseendet. Nuförtiden är det snarast ock
så ett allmänt krav att olika offentliga verksamheter ska utvärderas, 
speciellt om det är särskilda program eller om särskilda medel avsatts 
till något speciellt syfte. De ovanstående frågorna ska bland annat ses i 
det ljuset. Men andra antaganden kan också göras när det gäller utvär
deringsuppdragen.

Ett annat antagande som kan göras är att utvärderingar genomförs i 
offentliga, det vill säga politiskt styrda organisationer, för att tjäna fler 
syften än att på ett enkelt och rationellt sätt förbättra reformer, program 
eller förändringssträvanden. Genom uppdelningen av statliga aktiviteter 
på olika statliga sfärer mister de statliga aktörerna förmågan att se den

5 Hellström, Agneta (1992). Utvecklingsprojekt om barn med behov av särskilt stöd i 
barnomsorgen. 1984-1990. Stencil. Stockholm: Socialstyrelsen.

6 Gustafsson, Bertil (1993a). Miljö}b strande barnomsorg. Framgångs givande faktorer 
bakom 14 lokala utvecklingsarbeten för en ny livsstil, byggd på ekologisk grund. 
Uppsats 60 p i pedagogik. Stencil. Halmstad: Högskolan i Halmstad, Samhälls/ 
Beteende vetenskapliga institutionen.

7 Flising, Björn (1995). Samverkan skola - skolbarnomsorg. En utvärdering. SoS-rap- 
port 1995:12 Stockholm: Socialstyrelsen.

8 Slutrapporterat i Roos, Gunilla (1991). Lokalt utvecklingsarbete inom barnom
sorgen. Lund: Studentlitteratur.
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statliga organisationen i ett helhetsperspektiv. Detta kan exempelvis 
leda till att aktörer på den statliga nivån initierar olika aktiviteter som 
främst tjänar intressen i deras egen sfär. Utvärderingar kan vara sådana 
aktiviteter. Till detta återkommer jag längre fram i kapitlet.

Med tanke på att styrningen av barnomsorgen förändrades under den 
period som den statliga satsningen pågick, är ett annat rimligt antagande 
att utvärderingsuppdragen kan ha förändrats över tid på något sätt. 
Under satsningens första år styrdes till exempel barnomsorgen i stor 
utsträckning genom olika typer av statsbidrag. Senare upphörde den 
styrningen helt och huvuddelen av det statliga ansvaret för barnom
sorgen flyttades till Socialstyrelsen. Våren 1996 deklarerade regeringen 
att Utbildningsdepartementet fortsättningsvis skulle ansvara för barn
omsorgen. Min undersökning av bamomsorgssatsningen slutar där, 
men det sagda illustrerar de genomgripande förändringar i den statliga 
styrningen av barnomsorgen som har skett. Dessa förändringar kan ha 
påverkat både synen på de uppdrag som genomfördes och själva utvär
deringsuppdragen.

För att besvara de inledande frågorna angående utvärderingarna, 
analyseras de ansvarigas generella uppfattningar om utvärderingar. En 
analys görs också av de genomförda uppdragen, syftena med dem och 
hur de har använts. En diskussion om vilka funktioner utvärderingarna 
har fyllt förs. Analyser och diskussioner görs i relation till de teorier 
om utvärdering och utvärderingars användning som introducerades i 
kapitel två och till andra arbeten. Kapitlet inleds med en genomgång av 
dessa teorier och begrepp och de utgör ramen för analysen.

Något om utvärderingar

En vanlig föreställning både hos politiska beslutsfattare, administratörer 
och utvärderare har varit och är att utvärderingar och deras resultat både 
kan och ska ligga direkt till grund för politiskt beslutsfattande.9 En 
sådan föreställning kan ses som ett uttryck för det rationella reformpa- 
radigmet. Detta sätt att betrakta både utvärderingar och politiskt besluts
fattande utgår ifrån att beslut fattas och reformer genomförs utifrån 
rationella ställningstaganden på vetenskaplig grund. I Sverige har dessa 
uppfattningar i mångt och mycket sammanfallit med den tid då offentlig

9 Se t.ex. Weiss, Carol H. (1988). Evaluation For Decisions. Is Anybody There? Does 
Anybody Care? I: Evaluation Practice, 9, (1), s. 5-19; Weiss, Carol H. (1991). Eva
luation Research in the Political Context. Sixteen Years and Four Administrations 
Later. I: McLaughlin, Milbrey W. & Phillips, D.C. (Eds.), Evaluation and Education. 
At Quarter Century. Chicago: National Society for the Study of Education, s. 211-231. 
Hon behandlar främst utvärderares synsätt. Haug hävdar att detta också är ett utbrett 
synsätt hos administratörer och beslutsfattare. Haug, Peder (1996). Evaluation of 
Government Reform. I: Evaluation, 2, (4), s. 424.
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verksamhet styrdes från centrum, det vill säga den statliga nivån, med 
generella regler och föreskrifter för samtliga delar av en verksamhet.

När beslutsfattande och ansvar dekoncentreras i en offentlig organi
sation påstås behovet av att utvärdera för att kontrollera att underlig
gande nivåer bedriver en verksamhet som är i enlighet med nationella 
mål och ramar öka.10 Men utvärderingar kan ha fler motiv än kontroll
motivet.11 Ett annat vanligt förekommande motiv till att utvärdera som 
återfinns i litteraturen är förändringsmotivet.12 Liksom i annan veten
skaplig verksamhet kan ett kritiskt motiv förekomma.13 Även ett upply
sande motiv brukar anföras, vilket betyder att syftet med en utvärdering 
är att få mer kunskap generellt om det fenomen som utvärderas.14 Ytter
ligare andra, mer misstänkliggjorda motiv är strategiska motiv.15 Dessa 
tjänar syften som att vinna tid, att utvärdera för att få argument för en 
viss ståndpunkt och liknande. Dessa syften brukar inte vara uttalade då 
poängen annars skulle gå förlorad.

10 Se Vedung, Evert (1991), Utvärdering i politik och förvaltning. Lund: Studentlittera- 
tur, s. 17-18; Karlsson, Ove (1995). Att utvärdera-mot vad? Om kriterieproblemet vid 
intressentutvärdering. (Ak. avh.) Stockholm: HLS Förlag, s. 16-17. För barnom
sorgens del se Dahlberg, Gunilla; Lundgren, Ulf P. & Asén, Gunnar (1991). Att 
utvärdera barnomsorg. Stockholm: HLS Förlag, s. 71-72.

11 Franke-Wikberg, Sigbrit & Lundgren Ulf P. (1980) Att värdera utbildning. Del 1. 
Stockholm: Wahlström & Widstrand, s. 12. Se också Vedung (1991), s. 74-77. Han 
talar om fyra kontrollperspektiv beroende på var i en organisation utvärderingen 
initieras. Franke-Wikberg (1990) illustrerar också olika organisatoriska nivåers 
behov av kontroll genom utvärdering i en decentraliserad organisation. Franke- 
Wikberg, Sigbrit (1990). Utvärdering i och av gymnasieskolan - en principskiss. Ar
betsrapport Nr 86. Umeå: Umeå universitet, Pedagogiska institutionen, s. 14-22. Se 
även Franke-Wikberg, Sigbrit (1992). Utvärderingens mångfald - några ledtrådar för 
vilsna utbildare. Projektrapport 1992:4. Stockholm: UHÄ, FoU-enheten, s. 21-24.

12 Franke-Wikberg & Lundgren (1980), s. 12.
13 Kallös, Daniel (1981). Anteckningar om utvärdering och pedagogisk forskning. I: 

Franke-Wikberg, Sigbrit & Lundgren Ulf P. (Red.), Att värdera utbildning. Del 2. En 
antologi om pedagogisk utvärdering. Stockholm: Wahlström & Widstrand, s. 289- 
309.

14 Vedung (1991), s. 78-79; Franke-Wikberg & Lundgren (1980) för fram teoriinriktad 
utvärdering som en ansats där förståelse och förklaring d.v.s kunskap är målet med 
utvärderingen. Andra förespråkare för utvärderingar med kunskapsinriktning är bl.a. 
Kogan, House och Weiss. Kogan, Maurice (1989). The Evaluation of Higher Educa
tion. An Introductory Note. I: Kogan, Maurice (Ed.), Evaluating Higher Education. 
London och Bristol, PN: Jessica Kingsley Publishers, s. 24. De systematiska be
skrivningar som utvärderingar ger av vilka effekter som uppstår när institutioner 
genomgår stora förändringar är nödvändiga för samhället menar Kogan; House, Ernest 
R. (1993). Professional Evaluation. Social Impact and Political Consequenses. 
Newbury Park, London, New Delhi: SAGE Publications. House inriktar sig på en 
speciell sorts kunskap, nämligen sådan kunskap som har med social rättvisa att göra. 
Weiss (1991), s. 210-231, spec. s. 229-231, där hon propagerar för både kritiska och 
kunskapsgenererande utvärderingar.

15 Vedung (1991), s. 79-80.
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Nära förknippat med syften och motiv för utvärderingar, är utvärde
ringars användning och deras funktioner. Ibland talas det exempelvis 
både om ett upplysande syfte och om en upplysande användning och en 
upplysande funktion.16 Jag har dock valt att teoretiskt hålla isär dessa 
begrepp eftersom de beskriver olika saker. Här används dessutom be
greppen i första hand i förhållande till den statliga nivån.17

Syften och motiv med utvärderingar föregår själva utvärderingspro
cessen. Användandet av utvärderingar kan däremot ske både i plane
ringsstadiet, under själva utvärderingsprocessen och efter avslutad 
utvärdering. Utvärderingar används då på olika sätt: Ibland är det själva 
beslutet att utvärdera som används, taktisk utvärdering.18 Andra gånger 
nyttjas den pågående aktiviteten för att ge sken av en rationell besluts
process, så kallad symbolisk eller rituell användning.19 Emellanåt är det 
utvärderingsresultaten eller den information som en utvärdering för
medlar som används på olika sätt. Det kan handla om instrumentell 
användning vilket innebär att kunskapen som en utvärdering producerar 
betraktas som sann och får ligga till grund för beslut.20 Strategisk an
vändning förekommer. Med det avses att resultaten underbygger vissa 
ståndpunkter i politiska konflikter.21 Utvärderingar används också upp

16 Vedung (1991) skiljer på syften (kontroll, främjande, upplysning genom kunskaps- 
utveckling och strategiska) och användning och presenterar tre begrepp för använd
ning. Dessa begrepp är teknokratisk, upplysande och legitimerande användning. Se 
s. 74-80 och 200-202. Peder Haug, använder i stort sett samma begrepp (teknokra
tisk kallas i hans text instrumentell) men avser då främst utvärderingars funktioner. 
Haug, Peder (1996), s. 417-430 och speciellt s. 424-425, med referens till Naustdals- 
lid, Jon & Reitan, Marit (1992). Kunnskap og styring. Om forskningens rolle i 
politikk og förvaltning. NIBR-rapport 1992:15. Oslo: Norsk institutt for by- og 
regionforskning. Vedung har senare utvecklat användningarna till sex stycken vilka 
finns presenterade i kapitel två med referens till Vedung, Evert (1995). Utvärdering 
och de sex användningarna. I: Rombach, Björn & Sahlin-Andersson, Kerstin (Red.), 
Från sanningssökande till styrmedel. Moderna utvärderingar i offentlig sektor. 
Stockholm: Nerenius & Santérus Förlag, s. 25-50. Min poäng är att begreppen ibland 
används synonymt och speciellt tycks detta gälla begreppen användning och 
funktion.

17 Vikten av att hålla isär nivåerna när användning och funktioner undersöks och 
diskuteras illustreras av Carol Weiss när hon påpekar att beslut rörande pedagogiska 
program också fattas på olika nivåer. En del beslut kan fattas på verksamhetsnivå 
("program level") andra kan bara fattas på politisk nivå ("policy level"). Weiss, Carol 
H. (1990). I: Alkin, Marvin C. (1990). Debates on Evaluation. Newbury Park, 
London, New Dehli: SAGE Publications, s. 26.

18 Vedung (1995), s. 45.
19 Naustdalslid & Reitan (1992), s. 32-34; Haug (1996), s. 424-42; Rabo, Annika

(1995). Utvärdering som moderna ritualer. I: Rombach, & Sahlin-Andersson (Red.), s. 
171-192; Vedung (1995), s. 46-47.

20 Vedung (1995), s. 28-38; Naustdalslid, & Reitan (1992), s. 27-29.
21 Naustdalslid & Reitan (1992), s. 29-31; Vedung (1995), s. 41-43. Vedung kallar det 

för legitimerande användning; Weiss (1988), s. 16-17.
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lysande och interaktivt.22 Upplysningsanvändning handlar snarast om 
att utvärderingarna ger mer kunskap om ett fenomen utan att det leder 
till att rekommendationer följs eller att någon speciell handling följer 
utav den kunskapen. När utvärderingsresultat integreras med annan 
information, sunt förnuft och i samröre med flera aktörer används be
greppet interaktiv användning.

De uttalade eller outtalade motiven för utvärderingar, hur utvärde
ringar används, vilka som använder dem, när och i vilka sammanhang 
och i förhållande till andra kontextuella faktorer utgör, enligt mitt sätt att 
se, utvärderingars funktion. Därför är utvärderingars funktioner möj
liga att undersöka först i efterhand, när syften, användningar, samman
hang och användare är kända.23 En utvärderings funktion eller funk
tioner beskriver således utvärderingens öppna eller dolda uppgift i 
förhållande till makt. Även när det gäller utvärderingars funktioner 
används begreppet upplysande, med i stort sett samma innebörd som 
när det gäller användning. Ofta kopplas en upplysande funktion ihop 
med det bidrag utvärderingar kan vara i utövandet av demokrati och 
nödvändigheten av ett offentligt samtal byggt på kunskap, där bästa 
argumentet vinner.24 Utvärderingar ger också legitimitet åt handlingar, 
aktörer och verksamheter.25 Det är till exempel lätt att se sambandet 
mellan strategisk och symbolisk användning och en legitimerande 
funktion.26 Den styrande funktion som utvärderingar fyller, har ägnats 
uppmärksamhet genom förändringen i den statliga styrningen i flera av 
våra offentliga organisationer.27 Som exempel kan nämnas att den styr
ning det innebär att en utvärdering har en viss inriktning och genomförs

22 Weiss (1991), s. 210-231; Vedung (1995), s. 43-44; Naustdalslid & Reitan (1992), s. 
34-37.

23 Jämför med Michael Scrivens diskussion av begreppen formativ och summativ 
utvärdering, där han menar att det är möjligt att avgöra om en utvärdering är det ena 
eller det andra först efter att ha sett hur de har använts. Det är inte möjligt att uttala sig 
om en utvärdering är formativ eller summativ enbart utifrån de uttalade intentionerna. 
Scriven, Michael (1991). Beyond Formative and Summative Evaluation. I: McLaugh
lin & Phillips (Eds.), s. 18-64, speciellt s. 20-23. Jämför också med Vedungs 
resonemang om hur samma aktör kan använda samma utvärdering på olika sätt över 
tid, vilket med mitt resonemang just handlar om utvärderingars funktioner, därför att 
dessa är beroende av både motiv och syfte, användning, aktör och sammanhang. 
Vedung (1995), s. 50.

24 Karlsson Ove (1996). A Critical Dialouge in Evaluation. I: Evaluation, 2, (4), s. 405- 
416; Weiss (1991), s. 210-231.

25 Se Sundin, Elisabeth (1995). Utvärdering och legitimitet. I: Rombach & Sahlin- 
Andersson (Red.), s. 149-170.

26 Haug (1996), s. 424-425. Med referens till Naustdalslid & Reitan (1992), talar Haug 
om instrumenteil användning i samband med en instrumentell funktion och om 
strategisk användning samt symbolisk användning i samband med en legitimerande 
funktion.

27 Karlsson, (1995), s. 46; Dahlberg; Lundgren & Åsén (1991), s. 83.
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på ett speciellt sätt, har diskuterats i förhållande till nationella utvärde
ringar. Sådana syftar i första hand till att kontrollera hur samhällsupp
draget genomförs av de underliggande nivåerna. Genom den utform
ning som en sådan utvärdering ges styrs verksamhetens uppmärksam
het och handlingar till de områden som utvärderingen behandlar.28 
Kontrollfunktionen i utvärderingar tydliggörs också av exemplet med 
nationella utvärderingar.29 Men det är förmodligen inte bara i decentra- 
liseringsprocesser som kontroll- och styrfunktionerna aktualiseras. 
Även när makten centraliseras i pedagogiska verksamheter kan utvärde
ringar fylla dessa funktioner.30 Att utvärderingar också fyller en föränd- 
ringsfunktion torde vara ganska klart.31 Inom det rationella reformpara- 
digmet är det ett av grundantagandena.

Kort uttryckt visar den teoretiska genomgången ovan att exempelvis 
begreppen upplysande syfte, instrumentell användning och legitime
rande funktion är möjliga att applicera på en och samma utvärdering. 
Vanligare tycks vara att en och samma utvärdering har flera syften, 
används på olika sätt och också fyller flera funktioner. De teoretiska 
begreppen identifieras således sällan renodlade. I verkligheten tenderar 
de att gå in i varandra och gränserna att upplösas. Även försök att 
operationalisera begreppen i empiriska undersökningar har stött på 
svårigheter.32 Begreppsgenomgången tjänar alltså snarast syftet att ge 
tolkningsramar för det material som analyseras i det här kapitlet. Att 
med visshet fastställa att den ena eller andra utvärderingen har haft ett 
speciellt syfte, använts på ett särskilt avgränsat sätt och haft en tydlig 
fhnktion är knappast möjligt. Det bör dock vara möjligt att analysera de 
olika utvärderingsuppdragen utifrån denna ram.

28 Se till exempel Weiler, Hans N. (1990). Decentralisation in educational governance: 
an exercise in contradiction? I: Granheim, Marit; Kogan, Maurice & Lundgren, Ulf P. 
(Eds.), Evaluation as Policymaking: Introducing Evaluation into a National Decentra
lised Educational Systems. London: Jessica Kingsley Publishers, s. 58-59; Petters
son, Sten & Wallin, Erik (1995). Utvärderingsmakt. I: Rombach & Sahlin-Andersson 
(Red.), s. 103-105; Franke-Wikberg, Sigbrit (1989). Utvärderingen av den svenska 
skolan-vadan och varthän?; Kallos, Daniel (1989). Vilka frågor ställs om den 
svenska skolan och vilket intresse finns det för att få svar?; Lundgren, Ulf. P. (1989). 
Att utvärdera utbildning och att styra den; Wallin, Erik (1989). Nationell utvärdering 
kontroll och legitimitet. Samtliga i: Franke-Wikberg, Sigbrit (Red.), Skolan och 
utvärderingen. Fem professorer tar ordet. Stockholm: HLS Förlag, s. 45, 65, 102, 
120- 121 .

29 Kontrollfunktionen behandlas bland annat av Dahlberg; Lundgren & Åsén (1991), s. 
80; Lundgren, Ulf P. (1990). Educational policymaking, decentralisation and eva
luation. I: Granheim, Kogan & Lundgren (Eds.), s. 36-37.

30 Henkel, Mary (1991). Government, Evaluation and Change. London: Jessica Kings
ley Publishers.

31 Scriven (1991), s. 18-64.
32 Naustdalslid & Reitan (1992), s. 128 och 139.
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Hur utvärderingar kan användas har också att göra med deras fokus, 
genomförande och resultat. Utvärderingar lämpar sig mer eller mindre 
väl för olika typer av användning beroende på utvärderingsobjekt, 
genomförande och kriterier för resultat. Flera typologier finns att tillgå 
när det gäller att beskriva utvärderingar.33 Det har dock visat sig svårt 
att klassificera gjorda utvärderingar på ett entydigt sätt utifrån de sche
matiska beskrivningar som de olika typologiema utgör.34 Typologiema 
är ofta framsprungna genom teoretiska analyser och har vid det här 
laget några år på nacken. Dessutom har fler utvärderingsmodeller sett 
dagens ljus under det senaste årtiondet.35 Någon klassificering görs 
därför inte av de utvärderingar som analyseras här. I typologiema till
skrivs däremot olika utvärderingsmodeller vissa karakteristika. Dessa 
särdrag används som beskrivare i analysen av de genomförda utvärde
ringsuppdragen.

Huruvida en utvärdering i huvudsak inriktas mot resultaten av ett 
program eller mot processen utgör ett sådant beskrivande drag. Vilken 
enhet som är föremål för utvärderingen ger också olika möjligheter med 
avseende på hur utvärderingen kan användas. Är det hela bamomsorgs- 
satsningen eller är det de enskilda utvecklingsprojekten? Utvärderingars 
avnämare styr även de utformningen. I det här sammanhanget kan en 
indelning i två grupper vara rimlig: Avnämare som hade makt att fatta 
beslut om den statliga satsningen och de som genomförde själva bam- 
omsorgsuppdraget. Den viktiga frågan när det gäller kriterier för 
resultat rör vilka kriterier för framgång som har gällt i utvärderingarna. 
Även i det fallet används en grov indelning utifrån typologiema. Ska 
någon form av allmänt vedertagna kriterier för vad som är en god verk
samhet gälla, till exempel officiella mål, eller kan flera olika kriterier 
och andra gruppers kriterier gälla? Genom att analysera de genomförda 
utvärderingsuppdragen med hjälp av dessa urskiljande drag fås en 
överblick över huvuddragen i utvärderingarna.

Ansvariga om utvärderingar

Statliga aktörers uppfattningar om utvärderingar generellt kan antas ge 
en inblick i deras sätt att förhålla sig till både det politiska besluts
fattandet och var makten att fatta beslut ligger samt till vilken del utvär
deringar har i dessa statliga aktiviteter. Hur de personer som ansvarade

33 Franke-Wikberg & Lundgren (Red.), s. 69-152; House, Ernest R. (1981). Grundförut- 
sättningarna för olika utvärderingsmodeller. I: Franke-Wikberg & Lundgren (Red.), s. 
310-337; Karlsson (1995), s. 57-58.

34 Naustdalslid & Reitan (1992), s. 68-69.
35 Flera modeller för lokal utvärdering har utarbetats. Arbeten med metautvärderings- 

modeller pågår också.
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för satsningen uppfattar utvärderingar och vad utvärderingar kan bidra 
med i ett nationellt perspektiv ger alltså en bakgrunds till hur utvärde
ringsuppdragen kan förstås just i ett statligt sammanhang.

Intervjusvaren visar att de ansvariga för utvecklingssatsningen 
generellt ser på utvärderingar på ett sätt som i stort överensstämmer 
med "det rationella reformparadigmet". Det finns också andra inslag. 
Den mest framträdande uppfattningen bland de intervjuade är dock att 
utvärderingar ska ligga till grund för beslutsfattande rörande reformer 
eller policyförändringar. Följande intervjucitat kan ses som ett kon
centrat av vad flera av de intervjuade uttryckte:

"Ja om de (utvärderingar, mitt förtydligande) gjordes på ett bra sätt 
så skulle de naturligtvis vara en utmärkt källa för att ge kunskaper 
som underlag för politiska bedömningar och beslut J  / Det är 
egentligen det medel man har - att förse riksdag och regering med 
resultat av utvärderingar, strategiskt valda områden och frågor som 
är av politiskt intresse för regering och riksdag. "

Dessutom anser de intervjuade att det är viktigt att genomförandet 
görs på ett vederhäftigt, objektivt sätt, helst med före och eftermät- 
ningar. Metoden understryks i flera intervjuer på ett sätt som liknar ett 
positivistiskt vetenskapsideal, något som praktiskt taget har gått hand i 
hand med det rationella reformparadigmet.36 Det tydligaste exemplet på 
ett sådant uttalande är:

"Jag tycker att man ska koppla in en vetenskaplig eller tekniskt 
kunnig institution i det (utvärderandet, mitt förtydligande), som 
kan göra frågeformulär som är objektiva och som kan sammanfatta 
och analysera resultaten fristående från de politiska ambitionerna 
som man har haft med sin insats. "

En annan uppfattning som är mer framträdande hos de som ansva
rade för satsningen under 1990-talet, är att utvärderingar kan bidra till 
kunskapsspridning och information om en verksamhet, vilket exempel
vis uttrycktes på följande sätt:

"Men vi har ett ansvar för att redovisa de resultat som man kommer 
fram till (till kommunerna, mitt förtydligande)"

Enstaka synpunkter om utvärderingars betydelse som resursuppfölj
ningar framkom. Det var en synpunkt som de borgerliga politiska före
trädarna uttryckte. De socialdemokratiska företrädare som intervjuades 
berörde på olika sätt utvärderingars användbarhet i politiska samman
hang och gav som exempel att de kan användas i åsiktsbildning.

36 Naustdalslid & Reitan (1992), s. 45.
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Värt att notera är att många av de intervjuade anser att det rent 
generellt är viktigt att utvärdera statliga reformer och åtgärder. De påta
lade att en förändring har ägt rum därvidlag. Före 1980-talet utvärdera
des inte sociala reformprogram, vilket nu sker och är till gagn för 
socialpolitiken. Att kunskaper om utvärdering tidigare saknades hos 
dem själva och hos andra aktörer på statlig nivå kom också fram i inter
vjuerna. Kunskaperna har nu förbättrats, menar flera intervjupersoner.

Dessa utsagor passar väl in med andra utvärderingsforskares rappor
ter om beslutsfattares och administratörers syn på utvärderingar och 
deras roll. Själv vill jag lyfta fram den lilla men ändock märkbara 
skillnad som finns i uppfattningarna hos de som ansvarade för sats
ningen under 1980-talet och nu har lämnat de statliga åtagandena vad 
gäller barnomsorgen, och de som var ansvariga under 1990-talet. 
Utvärderingar som kunskapsspridare lyftes fram tydligare av de senare. 
I begreppet kunskapsspridning ligger också en tanke om att en vidare 
krets än de som har makt att fatta beslut har användning av utvärde
ringar. De socialdemokrater som intervjuades har lämnat bamomsorgs- 
politiken, men de uppmärksammade den politiska roll som utvärde
ringar kan ha. De borgerliga företrädarna lyfte fram resursuppföljnings- 
frågor något mer. Utöver det kan de intervjuades synsätt beskrivas som 
centrerat till den egna nivån och dess aktiviteter.

Utvärderingsuppdragen

I analysen av utvärderingsuppdragen behandlas syftena och motiven 
för att genomföra utvärderingar inom ramen för den statliga satsningen 
på lokalt utvecklingsarbete inom barnomsorgen. Utvärderingsuppdra
gen beskrivs också. Även hur utvärderingarna har använts och vilka 
funktioner de kan sägas ha fyllt redovisas. Avslutningsvis diskuteras 
resultaten av analysen i förhållande till de antaganden som gjordes i 
inledningen, det vill säga i förhållande till statlig styrning.

Administratörernas pragmatiska motiv
Praktiskt taget alla motiv som beskrivs i utvärderingslitteraturen har 
identifierats i de texter som behandlar den statliga satsningen med 
vidhängande utvärderingar samt i de ansvarigas utsagor. I den första 
text som behandlade förändringssatsningen lyftes resursuppföljning 
fram som ett administrativt behov för att se hur medlen fördelas. Där 
skrivs också allmänt att sammanfattande värderingar av vissa utveck
lingsprojekt bör genomföras, men någon egentlig motivering till varför
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detta bör ske finns inte.37 När bamomsorgssatsningen på uppdrag av 
regeringen behandlades nästa gång, angavs som motiv till utvärdering 
att satsningen sannolikt skulle föda positiva förhoppningar och därför 
borde utvärderas. Mer specifikt önskades kunskap om relationen 
mellan utvecklingsarbete, planering och ledning. Hur erfarenheter an
vänds, utvecklas och konkretiseras genom lokala utvecklingsarbeten 
ansågs också som väsentligt att utvärdera.38

De intervjuade tog upp de motiv som framkom i texterna om den 
statliga satsningen. Dessutom pekade de på Socialstyrelsens ansvar att 
summera vad som kommer ut av en satsning av detta slag. Detta 
uttrycktes för övrigt klart i de direktiv som regeringen gav när Social
styrelsen övertog ansvaret för satsningen.39 En sådan summering skulle 
enligt de intervjuade syfta till att både kontrollera vad det blev av 
pengarna, och till att få kunskap om hur de olika lösningar som utveck
lades i de olika projekten påverkade verksamheten och de verksamma. 
Tanken med det senare var att de goda exemplen skulle spridas. Att få 
samlad kunskap och överblick av kunskapsläget inom ett prioriterat 
område var också ett motiv för utvärderingsuppdragen, enligt de 
intervjuade. Ett sådant motiv framstår än klarare när utvärderamas syn 
på varför de kontrakterades läggs till. En av de intervjuade hand
läggarna menar också att utvärderingar var ett sätt för Socialstyrelsen att 
ta ansvar för att vissa prioriterade områden upphörde att vara 
prioriterade. Hur utvecklingsprojekt skulle bedömas tycks också ha 
varit en fråga av latent intresse för handläggarna vid Socialstyrelsen, 
vilket bland annat framgår av Umeå-uppdraget.40

Det ligger nära till hands att dra slutsatsen att det egentligen inte 
fanns några medvetet genomtänkta motiv till de olika uppdragen. 
Snarast verkar det som om de motiverades av de ansvarigas behov av 
överblick, sammanfattning av gjorda erfarenheter och hjälp med att 
administrativt svara för den statliga satsningen. Olika syften har lyfts 
fram efterhand, kanske som ett uttryck för att handläggarna har 
intresserat sig för olika saker. Något uttalat syfte att undersöka och 
granska förändringssatsningens påverkan på den kommunala barnom
sorgen har inte identifierats. Det var dock en framträdande anledning till

37 Socialstyrelsen (1983b). Socialstyrelsens plan för forsknings- och försöksverksam- 
het inom barnomsorg sområdet. Socialstyrelsens rapport till regeringen 6 juni 1983. 
pm 49/83. Stockholm: Socialstyrelsen, s. 26-30.

38 Socialstyrelsen (1986). Förslag angående lokalt utvecklingsarbete inom barnom- 
sorgsområdet. Redovisning av uppdrag från regeringen, pm 129/86. Stockholm: 
Socialstyrelsen, s. 47-50.

39 Socialstyrelsen (1989). Meddelandeblad Nr 15/89. Stockholm: Socialstyrelsen, s. 1.
40 Franke-Wikberg, Sigbrit (1991). Förslag till utvärdering av utvecklingsarbete inom 

barnomsorgen. PM 1991-01-22. Umeå: Umeå universitet, Pedagogiska institutio
nen, s. 2-3. Se också Gustafsson (1993a), s. 5; Hellström (1992), s. 8.
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bamomsorgssatsningen. Något kritiskt motiv har inte heller framträtt i 
analysen. I stället uppfattar jag att de angivna syftena och motiven med 
utvärderingarna pekar mot att utvärderingarna skulle hjälpa administra
törerna att administrera satsningen. Utvärderingarna kunde till exempel 
hjälpa till med justeringar i fördelning av medel och med spridning av 
de erfarenheter som gjordes i projekten.

Produktinriktning med utvecklingsprojekten i fokus
Samtliga utvärderingar har haft de enskilda utvecklingsprojekten som 
utvärderingsobjekt. Det har därför varit omöjligt att i uppdragen uttala 
sig i någon större utsträckning om den statliga satsningen har påverkat 
barnomsorgen utanför projekten. Visserligen hade Roos båda uppdrag 
och Umeå-utvärderingen ett övergripande angreppsätt där utvecklings
projekten i hela riket undersöktes, men frågor om hur dessa projekt 
påverkade resten av barnomsorgen i kommunerna har inte stått i första 
rummet.

Roos studerade i sina båda undersökningar utvecklingsprojekten och 
resursfördelningen genom de ansökningar och de beviljande av medel 
som gjordes. Umeå-utvärderingen inriktades på utvecklingsprojektens 
förutsättningar, process och resultat genom enkäter, intervjuer och fält
studier. Endast projekt som hade beviljats medel ingick i den utvärde
ringen. De övriga tre utvärderingarna behandlade de projekt som hade 
fått medel inom vissa prioriterade områden genom att i huvudsak grans
ka de så kallade projektrapporter, resultaten av projekten, som skulle 
lämnas som redovisning från varje utvecklingsprojekt till Socialsty
relsen. Det som utvärderades var miljöprojekt, skolbamsomsorgspro- 
jekt och projekt med inriktning mot barn med behov av särskilt stöd.41 
Som framgår av beskrivningen kan praktiskt taget alla uppdrag beskri
vas som produktinriktade. Umeå-utvärderingen utgör undantaget då 
den metodiskt och teoretiskt också inriktades mot processen. De upp
drag som Roos genomförde är inte produktinriktade i den bemärkelsen 
att det var utvecklingsprojektens resultat hon studerade, utan resultatet 
av den medelsfördelning som Socialdepartementet hade gjort.

Beslutsorienterade expertutvärderingar
Ett annat resultat av den genomförda analysen är att flera av utvärde
ringarna också kan beskrivas som beslutsinriktade.42 Med det avses att

41 Det utvärderingsuppdrag som pågick när jag genomförde intervjuundersökningen men 
som inte har ingått i analysen gäller de projekt som beviljades medel inom det prio
riterade området Pedagogiskt utvecklingsarbete för de äldre förskolebarnen och 
flexibel skolstart.

42 Franke-Wikberg & Lundgren (1980), s. 69-152; House (1981), s. 310-337; Karlsson 
(1995), s. 57-58.
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de inriktas på sådant som beslutsfattare kan kontrollera och förändra. 
När det gäller den här satsningen kan det till exempel handla om bam- 
omsorgssatsningens form, de prioriterade områdena, kraven på utform
ningen av ansökningar, hur projekt skulle bedömas för att få medel och 
efter avslutat arbete och liknande. Även om samtliga utvärderings
rapporter innehåller en mängd resultat och en del av rapporterna ger ett 
flertal olika sorters rekommendationer, så är helhetsintrycket att utvär
deringarna främst hjälpte Socialstyrelsens handläggare genom att pre
sentera sådant som dessa personer kunde ta del av och åtgärda. Den 
utvärdering som inte passar in i denna beskrivning är Umeå-uppdraget. 
På en punkt kanske den kan sägas ha haft en sådan inriktning och det 
gällde den del av uppdraget som utprövningen av en lokal modell för 
utvärdering utgjorde.43 Men genom att också i det fallet utgå från den 
teoriinriktade utvärderingens credo, att behandla förutsättningar, pro
cess och resultat och relationen där emellan, kunde inga självklara 
rekommendationer ges. Flisings utvärdering kan inte heller sägas vara 
beslutsinriktad när det gäller de statliga aktörerna. Det finns ingenting i 
hans resultat som gjorde det möjligt för dem att agera gentemot sats
ningen. Skolbamsomsorgsområdet var nämligen inte längre prioriterat 
när Rising publicerade sin rapport. Agerandet tillkommer i stället den 
kommunala, lokala nivån. Det Socialstyrelsens handläggare kunde göra 
var att bidra till en spridning av rapporten. Umeå-uppdraget och 
Risings utvärdering kan också beskrivas som mer förståelseinriktade 
än de övriga när det gäller beskrivningarna av utvecklingsprojekten 
som finns i dessa rapporter.

Beslutsorienteringen kommer också till uttryck på så sätt att ingen av 
utvärderingarna hade något kritiskt anslag. Ingen av utvärderingarna 
problematiserade själva idén med att försöka få till stånd en lokal 
utveckling inom barnomsorgen genom en statlig satsning på lokala 
utvecklingsprojekt. Den kritik som finns är i stället av nyttobetonad 
karaktär, inriktad på sådant som var möjligt att åtgärda inom ramen för 
förändringssatsningen. Den enda antydan till kritisk ansats som finns i 
utvärderingsrapporterna framskymtar i Umeå-utvärderingen. Uppdra
get gick bland annat ut på att undersöka vilka kriterier för framgång 
som skulle läggas på det lokala utvecklingsarbetet.44 Genom att proble- 
matisera hela tanken om generella kriterier för lokala projekt förhöll sig 
utvärderingen kritisk till uppdraget i det avseendet. Inte i något uppdrag 
har alltså den statliga satsningen granskats kritiskt eller ifrågasatts. 
Sådana fundamentala iffågasättanden efterfrågades inte heller i de motiv 
till att utvärdera satsningen som framkommit.

43 Nitzler (1994).
44 Nitzler & Segerholm (1994), s. 16.
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Ett annat utmärkande drag för samtliga genomförda uppdrag är att de 
också kan beskrivas som expertutvärderingar. Utvärderama är samtliga 
experter på ett eller annat sätt. Gunilla Roos är pedagog och var vid 
tiden för uppdragen redan engagerad i ett forskningsprojekt inriktat mot 
barnomsorg och utvecklingsarbeten. Dessutom var hon sedan tidigare 
känd av Socialstyrelsens handläggare.45 I Umeå-utvärderingen var 
pedagogikprofessom och utvärderingsexperten Sigbrit Franke veten
skaplig ledare. Flera av de andra medarbetarna i uppdraget hade god 
kunskap om barnomsorg. Kerstin Holmlund, som ingick i Umeå- 
gruppen, hade även tidigare deltagit i ett bamomsorgsuppdrag åt So
cialstyrelsen.46 Agneta Hellström hade varit anställd vid Socialstyrelsen 
och blev senare deras expert när det gällde frågor om barn med behov 
av särskilt stöd.47 Hon hade före uppdraget publicerat ett flertal arbeten 
just om barn med särskilda behov inom barnomsorgen.48 Experten på 
miljöarbete med barn, Bertil Gustafsson, hade varit projektledare för 
miljöprojekt inom barnomsorgen och ansvarig för det Socialstyrelse- 
understödda miljönätverket Lavinen.49 Björn Flising, slutligen, hade 
redan tidigare arbetat med både skolbarnsomsorg och på uppdrag av 
Socialstyrelsen.50

Expertinriktningen kommer också till uttryck när det gäller kriterier 
för bedömning av resultaten av de utvecklingsprojekt som utvärdera
des. I flera av utvärderingarna är det tydligt att det var utvärderarens 
egna ställningstaganden som utgjorde kriterier. Gustafssons rapport är 
enligt min mening det klaraste exemplet på det. Åter avviker Flising och 
Umeå-utvärderingen. Inte för att utvärderama på något sätt höll sig 
neutrala i dessa rapporter, utan för att även andra gruppers kriterier och 
bedömningar beaktades.

45 Gunilla Roos ingick tidigare i en referensgrupp kopplad till Socialstyrelseuppdraget 
"Utveckla Barnomsorgen", genomfört av Inge Johansson och Björn Flising. Roos, 
Gunilla. Svar på enkätfrågor, brevsvar 1996-10-18.

46 Kerstin Holmlund ingick i den expertgrupp som var kopplad till den arbetsgrupp vid 
Socialstyrelsen som framställde en skrift om de äldre barnen i förskolan. Social
styrelsen (1990b). Lära i förskolan. Innehåll och arbetssätt för de äldre förskole
barnen. Allmänna råd från Socialstyrelsen 1990:4. Stockholm: Allmänna Förlaget, s. 
4.

47 Hellström, Agneta. Svar på enkätfrågor, brevsvar 1996-09-14.
48 Se Hellström, Agneta (1986). Ungar är olika Hur kan förskolan hjälpa barn med svå

righeter? Stockholm: Liber Utbildning.
49 Gustafsson, Bertil. Svar på enkätfrågor, faxsvar 1996-08-30.
50 Flising, Björn. Svar på enkätfrågor, e-postsvar 1996-10-07. Björn Flising medver

kade bland annat i den expertgrupp som bistod Socialstyrelsens ansvariga i utforman
det av ett pedagogiskt program för fritidshem. Socialstyrelsen (1988). Pedagogiskt 
program för fritidshem. Råd och anvisningar från socialstyrelsen 1988:7. Stock
holm: Allmänna förlaget, s. 4.
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Administratörernas hjälpinstrument och politikernas beslutsunderlag
Hur har då dessa uppdrag kommit till användning? Vad bidrog de med 
enligt de intervjuade? Påfallande vanligt i intervjusvaren från Social
styrelsens handläggare är uttalandet att utvärderingarna låg till grund för 
olika sorters förändringar av satsningen. De departementsverksamma 
kunde inte ge särskilt specificerade uppgifter om vare sig uppdragen 
eller vad de bidrog med. Enligt en av de intervjuade berodde det snarast 
på själva departementskulturen som inte tillät någon fördjupning i ut
värderingsresultaten. Nya politiska bedömningar, satsningar och för
slag stod redan överst på dagordningen. En annan anser dock att 
Gunilla Roos påpekande att medlen spreds på många små utvecklings
projekt, möjligen ledde till en koncentration på större omfattande pro
jekt. Detta underströks av Socialstyrelsens handläggare med tillägget att 
projekten under de senare åren gärna skulle omfatta flera kommuner.51

Andra förändringar av satsningen som enligt handläggarna kom till 
stånd som ett resultat av utvärderingsuppdragen var att tydligare krav 
böljade ställas på att kommunernas ledning skulle känna till det plane
rade utvecklingsprojektet och också bidra med pengar. En annan för
ändring som tillskrevs resultaten av utvärderingsuppdragen var att det 
redan vid ansökningstillfället skulle stå klart hur projektet skulle utvär
deras, dokumenteras och hur erfarenheterna planerades att spridas. 
Dessa förändringar av den statliga satsningen går att identifiera både i 
flertalet utvärderingsrapporter och i den förändring av satsningen som 
beskrivs i kapitel fem.52 Tydligast syns kanske de nämnda föränd
ringarna i utformningen av de informationsbroschyrer med tillhörande 
ansökningsblanketter som användes samt i de senare årens medelstill
delning. Det var då krav ställdes på att ange hur spridning, dokumen
tation och utvärdering skulle ske. När det gäller medlen så fördelades 
större summor på färre projekt, och fler projekt var kommun- och 
verksamhetsövergripande under de senare åren.53 De specialsatsningar 
på glesbygdslän som gjordes i form av en länspott, kan möjligen också 
härröra från Roos och Holmlunds upprepande påpekanden om bristen 
på utvecklingsmedel till sådana län.54

Andra förändringar som utvärderingarna kan ha bidragit till rör de 
områden som skulle prioriteras. Där syns emellertid inte sambandet 
speciellt tydligt. Utifrån redogörelsen i kapitel fem är det rimligare att 
dra slutsatsen att de prioriteringar som gjordes i större grad påverkades

51 En av de intervjuade handläggarna hann sluta innan flertalet uppdrag avrapporterades. 
Hon menar att ingenting förändrades under hennes tid vid Socialstyrelsen.

52 Roos (1986), t.ex. s. 20 och 22; Roos (odat.), s. 25; Hellström (1992), s. 47; Gus
tafsson (1993a), s. 35; Flising (1995), s. 68.

53 Se kapitel fem och de referenser som görs till Socialstyrelsens material.
54 Roos (odat.), s. 32-33; Holmlund (1992), s. 4-5.
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av andra överväganden som till exempel innehållet i propositioner och i 
Socialstyrelsens nationella utvärdering av barnomsorgen. Jag vill ändå 
ta upp de förbindelser mellan utvärderingarna och förändringen av prio
riterade områden som jag anser är tänkbara. Mer än att bevisa något 
klart samband mellan användning av utvärderingar på ett instrumenteilt 
och rationellt sätt, klargör beskrivningen att det många gånger är fler 
påverkansfaktorer än utvärderingar som leder till förändringar, men att 
utvärderingar trots allt finns med på ett höm.

Det första exemplet är området "Barn med behov av särskilt stöd". 
Både Roos och jag visade att detta område var litet. Av antalet ansök
ningar att döma var området impopulärt enligt Roos rapporter. Själv 
visade jag att det var få projekt med den inriktningen som hade medel 
från Socialstyrelsen.55 Under 1991 och 1992 arbetade Agneta Hell
ström med sitt uppdrag som behandlade just detta område. Därefter 
ökade både antalet, andelen och medlen för detta område. Samtidigt 
måste det påpekas att regeringen vid den här tidpunkten uppdrog till 
Socialstyrelsen med flera statliga verk att genomföra en utvärdering 
inriktad mot att undersöka hur de ekonomiska nedskärningarna inom 
offentliga verksamheter hade påverkat barns och ungas förhållanden. 
Speciellt skulle effekter för barn med behov av särskilt stöd granskas.56

I det andra fallet rör det sig om den eventuella påverkan på priorite
ringarna som prövandet av Umeå-modellen för lokal utvärdering kan ha 
haft.571 den fortbildningskurs som ingick som ett moment i att prova 
modellen, deltog förutom projektledare även handläggare från Social
styrelsen. Kursen hölls vid pedagogiska institutionen vid Umeå univer
sitet (februari 1992) och en del av innehållet behandlade relationen 
mellan utvärdering, decentralisering och utveckling. Modellen provades 
i utvecklingsprojekten under återstoden av året. När en förändring 
gjordes av de prioriterade områdena 1993/94 skapades ett nytt priori
terat område med inriktningen "Lokal utvärdering och uppföljning" och 
var i medelstilldelningsavseende näst störst. Även om det inte heller i 
detta fall är möjligt att se någon självklar koppling mellan Umeå- 
uppdraget och åtgärden, är det inte alltför långsökt att anta att denna 
utvärderingsaktivitet (försöket) bidrog till att handläggarna vid Social
styrelsen uppmärksammade lokala utvärderingsaktiviteter inom barn
omsorgen.

Den tredje förändringen som jag vill lyfta fram är att utvecklings
projekt inriktade mot miljö, skolbarnsomsorg och 10-12-åringar, sam

55 Roos (1986), s. 23; Roos (odat.), s. 29; Segerholm (1992), s. 7 och 33.
56 Socialstyrelsen (1994). Barns villkor i förändringstider. Slutrapport. Socialstyrelsen 

följer upp och utvärderar 1994:4. Stockholm: Socialstyrelsen.
57 För en detaljerad beskrivning av hur arbetet med Umeå-modellen bedrevs se Nitzler 

(1994).
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verkan, pedagogiskt utvecklingsarbete/flexibel skolstart samt vägar till 
målet full behovstäckning, inte längre prioriterades 1993/94. När det 
gäller de två första inriktningarna startades hösten 1992 utvärderings
uppdrag som hade till uppgift att granska dessa projekt.58 Gustafsson 
rekommenderade i sin rapport att miljöområdet skulle upphöra att prio
riteras (1993). Enligt en av handläggarna var utvärderingar av projekt 
inom vissa prioriterade områden ett sätt att summera erfarenheterna när 
området inte längre prioriterades. Miljöprojekten försvann ur priorite
ringarna i samband med Gustafssons utvärdering och rekommendation. 
Även skolbamsomsorgsprojekten upphörde att vara prioriterade. Det
samma gällde området flexibel skolstart som senare blev föremål för ett 
utvärderingsuppdrag. Inte i något av dessa fall kan relationen mellan 
utvärderingsresultat och åtgärder anses vara tydlig. Jag menar att utvär- 
deringsaktivitetema, presentationen av resultaten och de åtgärder som 
vidtogs i förändringen av satsningen knappast var slumpmässiga utan 
rimligtvis hör ihop med varandra.

När det gäller utvärderingarna och beslutsfattande anser jag att det 
finns vissa belägg för att de också har tagits med i de politiska besluts
processerna. Men inte på det tydliga sätt som det rationella reformpara- 
digmet förutsätter. Snarare handlar det om att jag vid analysen av det 
samlade material som jag har haft tillgång till, känt igen delar av de 
resultat som finns i utvärderingsrapporterna när jag har mött det i de 
formellt politiska texterna. Vid den genomgång av propositionstexter 
som jag gjorde i anslutning till kapitel fem, fann jag exempelvis for
muleringar som tyder på att information från utvärderingarna hade 
använts. Men endast i enstaka fall refererades det till namn. Nedan
stående citat ur en proposition är ett exempel på ett textavsnitt där 
utvärderingsresultat har använts.

"Den utveckling som nu pågår inom skolbarnsomsorgen innebär att 
lokaler i stor utsträckning integreras och samutnyttjas med skolan. 
Detta har i en rad försöksverksamheter visat sig ge såväl pedago
giska som ekonomiska vinster. " 59

Risings utvärdering pågick vid tiden för propositionen och han 
rapporterade slutligen både positiva och negativa resultat angående 
lokalintegrering. Kopplar man ovanstående citat till vad flera av de 
intervjuade vid Socialdepartementet gav uttryck för i intervjusvaren, 
kan slutsatsen dras att utvärderingsinformation ibland matas in i den

58 Socialstyrelsen. Uppdragskontrakt, 1992-11-26. Dnr 222-9868/92. Stockholm: So- 
cialstyreisen. Jag fick en kopia av kontraktet av Bertil Gustafsson med fax 96-08-30; 
Flising (1995), s. 7-8.

59 Regeringens proposition 1993/94:11. Utvidgad lagreglering på barnomsorgsområdet 
m.m., s. 42.

132



Utvärderingarna

politiska process som beredning av ärenden inför regerings- och riks
dagsbehandling innebär. I exemplet är det de positiva resultaten som 
framhålls. Det ligger därmed nära till hands att påstå att strategisk 
användning förekom när det gäller dessa uppdrag. Detta ger också en 
fingervisning om att en systematisk studie av förhållandet mellan forsk
nings- och utvärderingsuppdrag och de policytexter som produceras på 
statlig nivå skulle ge intressant kunskap om forskningens, och mer 
specifikt, utvärderingars relation till den centrala makten.

Från resursuppföljning till informativ styrning
Ett annat resultat av analysen av utvärderingarna är den förändring över 
tid i användningen som skymtas. Även om dessa resultat ska ses som 
tentativa anser jag att ett liknande förfarande inom andra verksamhets
områden understödjer mina antaganden. Vad som avses är helt enkelt 
att utvärderingsuppdragen mot slutet av undersökningsperioden mer 
tenderade att användas för att föra ut och sprida en officiell policy. 
Policyn gestaltades genom att sammanfatta de erfarenheter som gjordes 
inom olika prioriterade områden, med tanken att efterföljare skulle veta 
vad de behövde beakta extra noga och vad de goda resultaten innebar. 
Socialstyrelsens handläggare menar också att resultaten från uppdragen 
användes för att sprida erfarenheter, för att hjälpa till i arbetet med 
implementering av policy vid konferenser, som direkta policyskrifter 
eller som underlag i Socialstyrelsens policymaterial. Från att ha använts 
som underlag i policyskrifter verkar det som utvärderingarna alltmer 
användes som policytexter i sig själva. Roos första uppdrag bildade 
underlag för en skrift om själva satsningen.60 Dokumentet är närmast 
att betrakta som en skrift för ansvariga på den statliga nivån och inte för 
kommunala beslutsfattare eller personal vid bamomsorgsinstitutioner. 
Roos senare uppdrag rapporterades genom Socialstyrelsens försorg, 
både i sin helhet och även i sammanfattad form i en informationsfolder 
som handläggare vid Socialstyrelsen stod för.61 Foldern distribuerades 
till kommuner och andra intresserade av barnomsorg. Att Hellströms 
rapport användes vid konferenser om barn med behov av särskilt stöd 
anordnade av Socialstyrelsen framkom i en av intervjuerna med Social
styrelsens handläggare. Till konferenser av det slaget kom både bam- 
omsorgspersonal och kommunalt ansvariga enligt de intervjuade. När 
det gäller Gustafssons utvärderingsuppdrag så var det kopplat till för
fattandet av en bok om miljöfostran i barnomsorgen. Den publicerades i 
Socialstyrelsens serie "Nya vägar inom barnomsorgen", och kan

60 Socialstyrelsen (1986), s. 1.
61 Socialstyrelsen (odat.). Försöka duger. Statligt utvecklingsstöd till barnomsorgen 

85-89. Informationsfolder. Stockholm: Socialstyrelsen, s. 1-4.
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betraktas som en statlig policyskrift.62 Det tydligaste exemplet där ut
värderingen i sig själv har använts som policyskrift, direkt riktad till 
kommunala förtroendemän, bamomsorgspersonal och till bamom- 
sorgsutbildningama, är Flisings rapport.63 Den trycktes och distribue
rades i sin helhet av Socialstyrelsen som en SoS-rapport. Den refereras 
i Socialstyrelsens policyskrift om socialtjänstlagen och barnomsorgen 
samt åtminstone i en statlig utredning.64 Flisings utvärdering och resul
tat har använts som material även i ett annat fall. Det var i Social
styrelsens regeringsuppdrag "Barns villkor i förändringstider".65 Jag 
anser att också den rapporten är att betrakta som en policyskrift, 
speciellt med tanke på den tänkta läsekretsen.

Är det så att utvärderingsuppdrag och de rapporter som produceras i 
anslutning till dem i större utsträckning används som direkta policy- 
skrifter, det vill säga som instrument för styrning? Ett problem med att 
besvara den frågan och därmed styrka mitt antagande, är att det är svårt 
att avgöra vad som ska räknas som en policyskrift. Till det krävs en 
egen empirisk undersökning. Det måste i alla fall vara väsentligt vem 
eller vilka skrifterna riktar sig till. Ovanstående genomgång visar att 
både uppdragen och texterna tidigare riktades till aktörerna på den 
statliga nivån. De senare uppdragen och deras resultat vände sig i större 
utsträckning till andra nivåer och aktörer. Flisings utvärderingsrapport 
riktades till den kommunala nivån och till verksamhetsnivån samt till 
bamomsorgsutbildningama. Att utvärderingsrapporter publiceras i sin 
helhet som statliga, politiska beredningsdokument har också inträffat.66 
Vilken betydelse det ska tillmätas är svårt att bedöma. På lokal nivå är 
det ändå troligt att betänkanden uppfattas som viktiga statliga dokument 
som ger uttryck för vad som förväntas eller önskas av dem som utför 
arbetet.67

62 Gustafsson, Bertil (1993b). Börja bland barn. Nya vägar inom barnomsorgen. 
Stockholm: Socialstyrelsen.

63 Flising (1995). Se baksidestexten där den förväntade läsekretsen anges.
64 Socialstyrelsen (1995). Barnomsorgen i socialtjänstlagen. Allmänna råd från Social

styrelsen 1995:2. Stockholm: Socialstyrelsen/Fritzes, s. 63; SOU 1997:21. Växa i 
lärande. Förslag till läroplan för barn och unga 6-16 år. Betänkande av Barnomsorg 
och skolakommittén. Stockholm: Fritzes.

65 Socialstyrelsen (1994), s. 94-100.
66 Se de delbetänkanden som publicerats på uppdrag av den statliga utvärderingen av 

folkbildningen. Ett exempel är SOU 1996:75. Värden i folkhögskolevärlden. Ragn
hild Nitzler, Inger Landström, Inger M. Andersson och Ulrika Eriksson. Stockholm: 
Fritzes.

67 När det gäller barnomsorgen användes bamstugeutredningens betänkande som läro
medel i förskollärarutbildningen under flera år, och utövade stort inflytande på bam- 
omsorgspraktiken under 1970-talet hävdar många av mina före detta förskollärar- 
kollegor.
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Utvärdering - en legitimerande ritual
Flera olika motiv har återfunnits i analysen av de genomförda ut
värderingsuppdragen. Olika inriktningar på utvärderingarna har också 
konstaterats. Även när det gäller hur uppdragen har använts och vad de 
har bidragit till har flera användningar och aspekter identifierats. Vad 
kan då sägas om utvärderingsuppdragens funktioner utifrån den hittills 
genomförda analysen? Först vill jag påstå att all uppdragsutvärdering i 
ett statligt sammanhang kan sägas ha en legitimerande funktion. De 
som administrativt och politiskt ansvarar för en verksamhet, visar 
genom att ge sådana här uppdrag, att de genomför sina uppgifter på ett 
legitimt sätt. Detta har i sin tur att göra med att vi i vårt sätt att orga
nisera vårt samhälle och att genomföra politiska processer förväntar oss 
att detta sker utifrån vissa intentioner. Utvärderingar och forskning i 
största allmänhet har därför sin givna plats i dessa sammanhang, för att 
se om det blev som det var tänkt och för att bidra till förbättringar i 
enlighet med intentionerna. Utvärdering blir något som förväntas, en 
ritual. Genom att låta genomföra sådana aktiviteter gör de ansvariga vad 
vi förväntar oss av dem. Begreppet "det rationella reformparadigmet" 
ger uttryck för en speciell sorts rationell syn på politikens intentionalitet 
och på kunskapens användning i de politiska processerna. Av analysen 
framkommer att det fanns ett stort mått av ingredienser från det 
rationella reformparadigmet när de gäller de undersökta utvärderings
uppdragen. Men det fanns också andra inslag, exempelvis de försök till 
styrning genom spridning av utvärderingsinformation som har redo
visats. Aven det uttrycker intentionalitet, även om den inte är riktigt 
liktydig med den syn som "det rationella reformparadigmet" grundas 
på. Så länge det finns intentioner och tro på att förbättring kan ske med 
hjälp av mänskliga insatser, kommer sådana insatser att planläggas 
medvetet. I det sammanhanget har utvärderingar sitt berättigande. När 
det handlar om uppdrag som statliga aktörer beställer kommer de också 
alltid att ha en legitimerande funktion. De ansvariga gör vad de ska göra 
genom att planera och utvärdera och legitimerar därmed sin existens.

Ett konkret exempel på att utvärderingsuppdragen har haft en sådan 
funktion var att Umeå-utvärderingen omtalas i den informationsfolder 
och broschyr som Socialstyrelsen gav ut för att informera kommuner 
och bamomsorgsverksamma om förändringssatsningen.68 När Social
styrelsen omorganiserades skapades en särskild utvecklingsavdelning 
som skulle syssla med olika utvecklingsfrågor. De handläggare som 
var verksamma där måste också utföra aktiviteter som berättigade 
avdelningens existens. Den instrumentella användningen som trots allt 
dominerar i analysresultaten kan tydas så att det var viktigt för hand-

68 Socialstyrelsen (odat.), s. 5. Samt Socialstyrelsen (1992). Barnen i samtid och fram
tid. Nr 4. Broschyr. Stockholm: Socialstyrelsen, s. 1.
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läggama att "sköta om" den statliga satsningen. Det ger i det här fallet 
legitimitet åt både bamomsorgssatsningen och handläggarnas arbets
uppgifter, som bland annat bestod av att administrera satsningen. Att 
informera om att en utvärdering pågår handlade därför också om att 
informera om att handläggarna gjorde det som förväntades av dem.

Kanske går det också att tala om en form av legitimerande funktion 
när det gäller utvärderingarna som en del i hela förändringssatsningen, 
där satsningen kan sägas legitimera att den statliga nivån fortfarande tog 
ett visst ansvar för den svenska offentliga barnomsorgen. När de starka 
styrinstrumenten, statsbidragen, avvecklades i samband med den nya 
kommunallagen överläts i stor utsträckning styrningen och de politiska 
prioriteringarna till den kommunala nivån. Att trots det fortsätta med en 
statlig satsning på utvecklingsarbeten, som i decentraliseringens logik 
borde finnas på kommunal nivå, kan ha varit ett sätt att både visa och 
ge legitimitet åt att den statliga nivån inte helt hade släppt greppet om 
barnomsorgen.

Något bör också sägas om de andra funktioner som utvärderingarna 
har haft. Det är därvidlag inte svårt att se både förändrings- och 
kontrollfunktionerna. Förändringsfunktionen framträder om utvärde
ringarna endast relateras till den statliga satsningen, framför allt till dess 
form och inriktning. Kontrollfunktionen har att göra med utvärderings
uppdragens objekt, vilket var de enskilda utvecklingsprojekten. Fler
talet utvärderingar kan därför sägas ha haft en kontrollerande funktion. 
Umeå-utvärderingen bidrog i det avseendet till att handläggarna kunde 
få mycket god insyn i ett antal enskilda lokala utvecklingsprojekt.69 Den 
verkliga kontrollfunktionen när det gäller projekten fylldes nog ändå av 
de projektrapporter som skulle göras inom ramen för varje utvecklings
projekt och lämnas till Socialstyrelsen.

Att det de senare åren fanns ambitioner som pekar mot att utvärde
ringsuppdragen skulle ha en styrande funktion har redan påtalats. 
Styrningen var då tänkt att ske genom information om gjorda erfaren
heter och om vad som borde beaktas, vid exempelvis integration av 
skolbarnsomsorg och skola, miljöarbete eller barn med behov av 
särskilt stöd, alltså en form av informativ styrning. Om utvärderings
uppdragen verkligen har haft en sådan styrande funktion har jag inte 
undersökt. Det som därför kan diskuteras här är tänkbara förklaringar 
till att sådana försök till styrning genom utvärderingar faktiskt görs.

69 Jämför med Eva Åströms diskussion av utvärdering som en form av kontroll genom 
insyn. Åström, Eva (1996). Evaluation - The Panopticon of Pedagogy. I: Lärarut
bildning och forskning i Umeå, No. 4/1996, s. 61-76.
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Sammanfattande diskussion

Decentraliseringen inom barnomsorgen har betytt att kommuner och 
enskilda bamomsorgsenheter skall ha ett större ansvar för och infly
tande över hur samhällsuppdraget genomförs än tidigare. Offentlig, i 
bemärkelsen skattefinansierad barnomsorg, får inte bedrivas hur som 
helst. Det finns måldokument och lagar som reglerar hur det ska ske.70 
Att verksamheten bedrivs någorlunda i enlighet med dessa mål och 
lagar har kontrollerats av den statliga nivån, Socialstyrelsen.71 På statlig 
nivå ligger också ett ansvar för att förmå kommunerna att leva upp till 
lagens anda och mål. Den statliga satsning på lokala utvecklingsarbeten 
som analyseras i den här avhandlingen var ett medel för att få till stånd 
en förändring i önskad riktning. Men eftersom det egentligen inte finns 
några tvingande styrmedel (vad händer med kommuner som inte följer 
socialtjänstlagen/skollagen?) och inte heller några starka ekonomiska 
incitament (riktade statsbidrag) för kommunerna att följa de nationella 
normerna, kvarstår endast övertalning som instrument för statlig 
styrning i syfte att få kommunerna att göra det de ska. Övertalning sker 
med hjälp av språket, med hjälp av goda argument och väl under
byggda argument. Är det dessutom möjligt att fästa en belöning, om än 
liten, till dem som nappar på förslagen och argumenten, så underlättar 
det säkert. Förändringssatsningen kan beskrivas som den lilla belöning 
som utgick till dem som nappade på de statliga förslagen och argumen
ten. Som en del av den statliga satsningen fanns också utvärderings
uppdragen. Dessa var tidigare mer riktade till handläggarna på den 
statliga nivån. Senare riktades utvärderingsresultaten mer till dem som 
ansvarar för att genomföra bamomsorgsuppdraget. Utvärderings
resultaten kan då förstås som de väl underbyggda argument som 
behövs i övertalningen av kommunerna.

Vad jag beskriver är egentligen den svenska decentraliseringens 
paradox - önskan om nationell likvärdighet utan att utöva stark styrning 
från den nationella nivån. Speciellt tydlig är nog denna paradox inom 
skolväsendet. Där ska nationell likvärdighet råda samtidigt som utfor
mandet av vissa betygsnivåer, timplaner och lokala arbetsplaner sker på

70 Måldokument håller på att anpassas för den integration med grundskolan som beslu- 
tades 1996. Se Regeringens proposition 1995/96:206. Vissa skolfrågor m.m.\ SOU 
1997:21; SOU 1997:157. Att erövra omvärlden, förslag till läroplan för förskolan. 
Stockholm: Fritzes. Från den 1 januari 1998 regleras barnomsorgen i skollagen. 
Skolverket (1998). Nyhetsbrev Nr 1/98. Stockholm: Skolverket, s. 1; Regeringens 
proposition 1997/98:6 Förskoleklass och andra skollag sfrågor, s. 54-56; Utbild
ningsutskottets betänkande 1997/98 :UbU 98 Förskoleklass, grundskolans timplan, 
mobbning.

71 I och med att barnomsorgen som politikområde har förts över till Utbildningsdeparte
mentet och numer regleras i skollagen, har tillsynsansvaret flyttats till Skolverket.
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lokal nivå.72 Den statliga nivån ansvarar för en kontroll av att kom
munerna uppfyller lagen och dess likvärdighetskrav genom att utföra 
nationella prov, utvärderingar och uppföljningar.73 Samtidigt som detta 
kontrollansvar uttalas av Skolverket, omtalas det nationella uppfölj
ningssystemet som ett redskap för utveckling av skolverksamheten och 
Skolverkets "förhoppning är att materialet skall komma till användning 
som underlag för reflektion och diskussion om den egna verksamheten 
i jämförelse med andras."74 Någon fingervisning om den nationella 
uppföljningens koppling till nationell kontroll återfinns inte i texten, 
utan det lokala ansvaret för analys av verksamheten är det som berörs. 
Paradoxen kommer således till uttryck även i Skolverkets texter.

Som en del i förändringen av barnomsorgen fanns också Socialde
partementet och Socialstyrelsen. Fördelningen av ansvaret för barnom
sorgen förändrades dem emellan under undersökningsperioden. Vid 
Socialdepartementet hävdade flera av de intervjuade att barnomsorgen 
inte längre var ett politikområde 1996. Merparten av ansvaret för barn
omsorgen, styrningen och kontrollen av kommunernas genomförande 
av bamomsorgsuppdraget överfördes också till Socialstyrelsen under 
tiden för min undersökning. Där genomfördes en omorganisation som 
bättre skulle svara mot denna förändring. En utvecklingsavdelning 
skapades med uppgiften att ta hand om utveckling och implementering 
av förändringar inom socialtjänstens samtliga verksamhetsområden. 
Till den avdelningen förlädes den statliga satsningen på lokalt utveck
lingsarbete. Själva förändringssatsningen och uppgiften att administrera 
den kan i det perspektivet uppfattas som förstärkare (legitimering) av 
utvecklingsavdelningen. Utvärderingarna kan i sin tur då sägas ha fun
gerat som förstärkare av själva satsningen och därmed som förstärkare 
av alla aktiviteter på den statliga nivån som var förknippade med 
satsningen.

Inledningsvis antogs att utvärderingsuppdragen skulle ha en inrikt
ning och användas på ett sådant sätt att den statliga satsningen kunde 
förbättras som styrmedel. Den genomförda analysen ger inget belägg 
för att så skedde. En illustration av att en sådan problemställning aldrig 
kom längre än till papperet är att ingen utvärdering explicit behandlade 
frågan om huruvida kommunerna till följd av förändringssatsningen tog 
på sig ett ökat ansvar för kvaliteten och innehållet i barnomsorgen. 
Detta var trots allt ett av de tydligast formellt uttalade syftena med att

72 Skolverket (1996b). Grundskola för bildning. Kommentarer till läroplan, kursplaner 
och betygskriterier. Stockholm: Skolverket, s. 22 ff. Större lokalt utrymme när det 
gäller timplaner föreslås i Prop. 1997/98:6, s. 71; UbU 1997/98:98.

73 Skolverket (1996c). Likvärdighet - ett delat ansvar. Skolverkets rapport nr 110. 
Stockholm: Skolverket, s. 107.

74 Skolverket (1997). Skolan. Jämförelsetal för skolhuvudmän. Organisation - Resurser 
- Resultat. Delrapport, mars 1997. Stockholm: Skolverket, s. 7.
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skapa en statlig satsning på lokala utvecklingsarbeten. Ett annat tidigt 
uttalat syfte med satsningen var att få till stånd ett bättre resursutnytt
jande. Inte heller i det avseendet var utvärderingsuppdragen designade 
så att det undersöktes. I intervjuerna med Socialstyrelsens handläggare 
lyftes framför allt tanken om satsningen som ett styrmedel fram. Hur 
kan det då komma sig att inget av de utvärderingsuppdrag som grans
kats här inriktades mot att utvärdera den statliga satsningens förmodade 
påverkan på bamomsorgsverksamheten mer generellt?

En förklaring till att något utvärderingsuppdrag med en sådan inrikt
ning inte har genomförts, som också får stöd i intervjusvaren, var att 
kunskaperna om utvärdering inte var så utbredda tidigare. De som 
ansvarade för satsningen kan utifrån den utgångspunkten antas ha varit 
mindre observanta på frågor om utvärderingars inriktning, form, an
vändning och funktioner. Det är förmodligen en nackdel om de upp
drag som ges ska kunna relateras till aktiviteter och intentioner på den 
statliga nivån.

En närliggande förklaring är att satsningen på lokalt utvecklings
arbete i själva verket inte var så allvarligt menad som de formellt 
uttryckta syftena antyder. När satsningen kom till stånd fanns fort
farande de riktade statsbidragen kvar. Som något riktigt verkningsfullt 
styrmedel kunde nog inte bamomsorgssatsningen betraktas ens av 
initiativtagarna. Däremot kunde det vara ett sätt att underlätta en imple- 
mentering av ett pedagogiskt program. Ett förslag till pedagogiskt pro
gram för förskolan remissbehandlades strax före utvecklingssats
ningens inrättande, så diskussioner om innehåll var igång när det gällde 
förskolan. Statlig satsning på lokala utvecklingsprojekt var dessutom 
en förändringsstrategi som redan användes inom grundskolan och hade 
förordats av demokratiutredningen för att få till stånd lokalt engage
mang och ansvarstagande.751 den strategin fanns utvärdering av sats
ningen med som en del. Det är troligt att de som tog initiativ till 
bamomsorgssatsningen var influerade av demokratiutredningen och det 
pågående förändringsarbetet inom grandskolan och därför tog med 
utvärderingar som en del i förändringsspaketet.

Frågan om varför utvärderingsuppdragen inte inriktades mot föränd- 
ringssatsningens betydelse som styrmedel kvarstår dock när det gäller 
de senare åren av satsningen. Även då fanns en uttalad idé om att den 
statliga satsningen skulle bidra till förändringar av den kommunala 
barnomsorgen, speciellt där brister hade påvisats genom de nationella 
utvärderingarna. En förändring mot mer aktivitet och medvetenhet när 
det gäller att "kvalitetssäkra" bamomsorgsverksamheten i kommunerna 
uppmuntrades också på statlig nivå, av handläggarna vid Socialstyrel
sen. Detta sågs som nödvändigt när ansvaret för genomförandet och

75 Se också kapitel ett i denna avhandling.
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prioriteringarna hade överförts till den kommunala nivån. Borde det då 
inte vara logiskt att någon utvärderade den statliga satsningen på lokalt 
utvecklingsarbete som styrmedel? Bidrog satsningen på något sätt till 
att de statliga prioriteringarna (de prioriterade områdena) verkligen upp
märksammades i kommunernas bamomsorgsverksamhet, eller blev det 
bara enskilda öar i form av de avgränsade utvecklingsprojekt som fick 
statliga medel? Det är möjligt att dessa frågor inte var aktuella att ställa 
för handläggarna - att de behövde annan information mer inriktad på 
utvecklingsprojekten. Det är också möjligt att det är en fråga som inte är 
relevant med nuvarande styrsystem. De erfarenheter som gjordes i de 
olika utvecklingsprojekten sammanställdes och spreds genom utvärde
ringsuppdragen. Eftersom det inte fanns något större tvång i de peda
gogiska programmen eller i socialtjänstlagen avseende form och inne
håll i barnomsorgen, fungerade informationen från den statliga nivån 
som erbjudanden till kommunerna, att anta eller förkasta.
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I det här kapitlet uppmärksammas avhandlingens övergripande frågor. 
Hur kan barnomsorgs satsningen och de utvärderingsuppdrag som 
genomfördes inom ramen för den förstås och förklaras? Vilken bety
delse hade förändringssatsningen i ett statligt stymingssammanhang? 
Varför genomfördes den? Vilka problem var det som satsningen skulle 
bidra till att lösa? Den statliga satsningen på lokala utvecklingsprojekt 
inom barnomsorgen fanns mellan 1984 och 1996. Under den tiden 
förändrades den statliga styrningen av barnomsorgen. Kapitlet behand
lar därför också hur den statliga satsningen kan relateras till den 
förändringen och till mer generella politiska förändringar.

Statlig styrning, decentralisering och satsningen

De decentraliseringsåtgärder som pågått inom barnomsorgen under 
större delen av 1980- och 1990-talen är inte unika. Inom praktiskt taget 
alla svenska offentliga sektorer har förändringar med decentralise
ringens förtecken genomförts.1 Inom skolsektorn förordades statliga 
satsningar på lokala utvecklingsarbeten i statliga utredningar och ge
nomfördes också i praktiken.2 Barnomsorgens och hemtjänstens sats
ningar följde tätt efter. Det är därför troligt att det som diskuteras i 
anslutning till detta fall, den statliga satsningen på lokalt utvecklings
arbete inom barnomsorgen, kan äga viss giltighet för liknande statliga 
satsningar inom andra offentliga sektorer.

Satsningen, styrmedel och statlig styrning
Sett i ett statligt stymingssammanhang innebär förändringen att andra 
sätt att försöka styra barnomsorgen måste utvecklas, åtminstone så 
länge som de statliga aktörerna menar sig ha uppdraget att ansvara för 
en offentlig barnomsorg. I vilken utsträckning den statliga styrningen 
leder till önskade resultat är dock en öppen fråga. För att vårt politiska 
system ska framstå som handlingskraftigt måste i alla fall ansatser göras 
för att försöka att utöva statlig styrning och kontroll. Kanske är

1 Jfr. Weiler, Hans (1990). Decentralisation in educational governance: an excercise in
contradiction? I: Granheim, Marit; Kogan, Maurice & Lundgren, Ulf P. (Eds.), Eva
luation as Policymaking. Introducing Evaluation into a National Educational System. 
London: Jessica Kingsley Publishers, s. 43.

2 Se inledningskapitlet i denna avhandling. För grundskolans del gick Skolverket ut
våren 1996 med en uppmaning till skolor att anmäla sig till en utvecklingssatsning
delvis finansierad med statliga medel. Uppläggningen är påfallande lik den statliga 
satsningen inom barnomsorgen. Se Skolverket (1996d). Skola i utveckling. I: 
Nyhetsbrev 11 januari 1996. Stockholm: Skolverket.
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resultaten i ett sådant perspektiv mindre viktiga? Jag menar att den 
statliga bamomsorgssatsningen kan ses som ett sådant försök till 
styrning men med andra instrument än de som användes tidigare.

Utifrån de beskrivningar och analyser som har gjorts i de tidigare 
kapitlen kan styrförsöken med hjälp av satsningen under Socialdeparte
mentsåren, 1984-89, betecknas som en form av ideologisk styrning. 
Styrningen inriktades mot att föra ut det pedagogiska innehållet i de 
pedagogiska programmen samt principen om lokalt inflytande och 
ansvar i en offentlig organisation. Trots att de statliga aktörerna själva 
talade om satsningen som ett styrinstrument, visar uppläggningen och 
det sätt på vilket satsningen hanterades, att den inte var ett av de vikti
gare styrmedlen. Den bedömningen grundas på att öronmärkta statsbi
drag, en mängd policyskrifter och en bamomsorgslag fanns till förfo
gande för aktörerna på statlig nivå för att styra barnomsorgen under den 
här tiden.

De första åren Socialstyrelsen administrerade satsningen (1989- 
1991) riktades stor uppmärksamhet på implementering av förskolere- 
formen (förskola åt alla barn 1991). Regeringen angav detta som ett 
prioriterat område. Parentetiskt, och som ett exempel på aktörers hand
lingsutrymme, vill jag i det sammanhanget uppmärksamma att handläg
garna vid Socialstyrelsen själva lade till området "Barn i behov av 
särskilt stöd", som tydligen hamnade i skymundan i regeringens prio
riteringar.

Även om satsningen inte sågs som en form av styrning av de 
politiskt ansvariga under den borgerliga regeringsperioden (1991- 
1994), kom handläggarna vid Socialstyrelsen att se den och försöka 
använda den som det. Detta blev än tydligare när Socialstyrelsens 
ansvar för barnomsorgen utökades. Styrningen inriktades under de åren 
bland annat mot att få den praktiskt pedagogiska personalen att anamma 
idéer om flexibel skolstart och alternativa bamomsorgsformer. Något 
senare uppmärksammades lokal utvärdering och uppföljning som 
viktiga idéer och aktiviteter att föra ut i barnomsorgen, som vid det laget 
redan hade ställts om till en mer eller mindre långtgående decent
ralisering. I relation till andra statliga styrmedel var inte förändrings- 
satsningen särskilt betydelsefull i början av denna period heller. 
Statsbidragen ändrades och utgick även till enskilda/privata bamom- 
sorgsinstitutioner. Senare avskaffades de öronmärkta statsbidragen till 
barnomsorgen helt. Lagändringar genomfördes som berörde barnom
sorgen; ny kommunallag och tillägget i socialtjänstlagen om alla barns 
rätt till barnomsorg. Den statliga satsningen kan i det sammanhanget 
snarare karaktäriseras som en förstärkare av de nämnda styrmedlen än 
som ett betydelsefullt styrmedel i sig. Men i och med att de nya lagarna 
trädde i kraft och att de specialdestinerade statsbidragen avskaffades, 
ökade troligtvis den statliga satsningens betydelse som styrmedel för de
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statliga aktörerna. Det var också i samband med dessa förändringar som 
Socialstyrelsens ansvar för barnomsorgen utökades.

När socialdemokraterna 1994 fick regeringsmakten upphörde priori
teringarna för alternativa bamomsorgsformer i den statliga satsningen 
och utvärdering och uppföljning fortsatte att vara ett prioriterat område. 
Under de senare åren som bamomsorgssatsningen pågick verkar det 
också som de statliga aktörerna var mer lyhörda för rapporter om 
tillståndet på den lokala nivån. Prioriteringarna av området "Barn med 
behov av särskilt stöd" underströks och särskild uppmärksamhet ägna
des åt att bevaka missgynnade barns och familjers behov. Några 
specialdestinerade statsbidrag till barnomsorgen fanns inte mer och det 
var inte längre självklart att kommunerna skulle bidra ekonomiskt till 
barnomsorg i enskild regi. Förmodligen är det således först under för- 
ändringssatsningens sista år som den kan sägas ha varit betydelsefull 
som styrmedel för de statliga aktörerna, alldeles oavsett den vikt de 
tillmätte satsningen under de tidigare åren. Det är när andra styrmedel 
inte längre används som statliga satsningar liknande denna träder mer i 
förgrunden eftersom de är ett av de få styrinstrument som de statliga 
aktörerna kan använda. Syftet med dem som styrinstrument blir att 
försöka uppmuntra kommunerna att ta det lagstadgade ansvaret, i det 
här fallet ansvaret för att förse medborgarna med barnomsorgsplatser av 
acceptabel kvalitet. Exakt vad som är en rimlig nivå på kvaliteten får 
kommunerna stor frihet att avgöra men genom att prioritera vissa 
områden ger statsmakterna en fingervisning om vad som är en adekvat 
tolkning av minimikvalitetskravet i lagen.

Idéer om hur bamomsorgsverksamheten ska bedrivas har således 
försökt föras ut genom att uppmana till lokalt engagemang med inrikt
ning mot de statligt fastställda målen. Som morot till att arbeta i före
skriven riktning har det statliga anslaget funnits. Denna form av ideolo
gisk styrning kan också beskrivas som indirekt informativ styrning.3

Utvärderingarna, satsningen och statlig styrning
Att den informativa styrningens betydelse har ökat för aktörerna på den 
statliga nivån märks än tydligare om analysen av utvärderingsuppdra
gen och hur de använts läggs till. Framför allt de senare utvärde
ringarna tycks ha använts till att föra ut samlade erfarenheter från 
utvecklingsprojekt inom vissa prioriterade områden till verksamma på 
olika nivåer inom den offentliga barnomsorgen. Utvärderingar och 
uppföljningar kan i liknande stymingssammanhang förväntas få ökad

3 Pettersson, Sten & Wallin, Erik (1995). Utvärderingsmakt. I: Rombach, Björn & 
Sahlin-Andersson, Kerstin (Red.), Från sanningssökande till styrmedel. Moderna 
utvärderingar i offentlig sektor. Stockholm: Nerenius & Santérus Förlag, s. 99-100.
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betydelse som informativt styrmedel både när det gäller barnomsorg 
och andra verksamheter.4

Om både förändringarna av bamomsorgssatsningen och utvärde
ringarna beaktas, är den övergripande slutsatsen att de på olika sätt har 
bidragit till den förändring av stymingsstrategi som decentralisering 
innebär. När den statliga satsningen initierades försökte de statliga ak
törerna dirigera decentraliseringen från centrum eller den nationella 
nivån. Allteftersom förändringen mot en decentraliserad barnomsorg 
haft sin gång, har den statliga satsningen inte bara förstärkt själva de- 
centraliseringsprocessen, (den förändrade stymingsstrategin), utan 
också förstärkt olika former av decentralisering. De former för decent
ralisering som har lyfts fram med hjälp av förändringssatsningen har 
varit beroende av vilken regering som har haft makten samt vilket parti 
som har haft ansvar för socialpolitiken.

De sista åren bamomsorgssatsningen pågick var decentraliseringen 
av ekonomiska och politiska prioriteringar till kommunerna genomförd. 
Någon anledning att dirigera decentraliseringsprocessen, i meningen att 
få kommunerna att ta ett större ansvar för barnomsorgens utformning 
och organisering, fanns inte längre. Genom borttagandet av de special- 
destinerade statsbidragen, genom tillägget i socialtjänstlagen om alla 
barns rätt till barnomsorg samt genom den utökade kommunala själv
styrelsen, hade detta ansvar lagts över till kommunerna. Däremot 
kvarstod de nationella målen och kraven på minimikvalitet. Den ökade 
uppmärksamheten som lokal utvärdering och uppföljning gavs inom 
den statliga satsningen på lokalt utvecklingsarbete tyder på att sats
ningen anpassades till de rådande decentraliseringsförhållandena. Den 
blev därmed mer betydelsefull som statligt styrmedel för de nationellt 
ansvariga, men på ett annat sätt än tidigare. Det var inte längre en fråga 
om att kommunerna skulle ta ett större ansvar för barnomsorgens ut
formning och organisering, utan hur detta ansvar skulle tas för att en 
godtagbar nationell standard skulle hållas. Utvärderingarna fick i detta 
skede av satsningen fungera som förstärkare och idéspridare till hur 
detta ansvar kunde omsättas i bamomsorgspraktiken beroende på vilket 
prioriterat område det gällde. I den bemärkelsen kan den statliga sats
ningen med utvärderingarna ses som ett sätt att försöka anpassa de 
lokala nivåerna till den förändrade styrningen.

4 Ett exempel från skolan är Skolverkets rapport om likvärdighet som bygger på 
resultat från utvärderingar. Förhoppningen med rapporten sägs vara att den ”...skall 
leda till en konstruktiv diskussion om likvärdighet i svensk skola...". Skolverket 
(1996c). Likvärdighet - ett delat ansvar. Skolverkets rapport nr 110. Stockholm: 
Skolverket, förord. Utvärderingar av folkbildningen publicerades i helhet som Statens 
Offentliga Utredningar, vilka kan betraktas som policyskrifter på statlig nivå.
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Men även om bamomsorgssatsningens betydelse som styrmedel 
ökade för de statliga aktörerna är det tveksamt om dess betydelse som 
statligt styrmedel gentemot kommunerna ökade. Trots att man på den 
statliga nivån i större utsträckning har använt förändringssatsningar och 
nationella utvärderingar som styrmedel verkar det snarare vara så att det 
statliga inflytandet på kommunerna generellt sett har minskat genom 
slopandet av de specialdestinerade statsbidragen. Kommunerna tycks 
svara mycket starkare på statlig styrning genom statsbidrag, än på 
stathg styrning i indirekt informativ form.

Legitimitet
De förändringar i statlig styrning som har genomförts de senaste 
årtionden inom barnomsorgen har inneburit att mål och lag ska tolkas 
på lokal nivå och utifrån lokala förutsättningar. Att ett lokalt, i me
ningen både kommunalt och institutionsmässigt, inflytande vad gäller 
de pedagogiska målen har funnits är också klart, även om det formellt 
statliga inflytandet manifesterades tydligare än tidigare genom de 
nationella pedagogiska programmen för bamomsorgsverksamhetema. 
Vidare har förändringarna i den statliga styrningen inneburit att infly
tandet över fördelning av statliga medel har ökat på kommunal nivå. 
Samtidigt lades också ansvaret för resurseffektivitet i en kärvare ekono
mi på kommunerna. Kännetecken för den ekonomiska styrning som 
infördes är resultatenheter, intemdebitering av lokalhyror inom kom
munerna, bamomsorgspeng, skolpeng, köp- och säljsystem för både 
intern och extern upphandling.5 Utformningen av den ekonomiska 
styrningen är olika i olika kommuner. Dessutom förordades olika lös
ningar på statlig nivå beroende på vilka som hade regeringsmakten. Mer 
konkurrens i form av privata bamomsorgsinstitutioner finansierade på 
samma villkor som kommunala förespråkades av den borgerliga 
regeringen.6 En välvillig inställning till bamomsorgspeng fanns och 
omnämndes i positiva ordalag.7 Den socialdemokratiska regering som 
tillträdde 1994 intog visserligen en mer positiv hållning till barnomsorg 
i enskild regi än vad fallet var under 1980-talet, men markerade ändå att 
någon självklar skyldighet för kommunerna att finansiera sådan barn
omsorg inte skulle finnas.8

5 Knutsson, Nils & Haglund, Anders (1992). Våra nya kommuner. Organisation, verk- 
samhet, ekonomi, personal. Stockholm: Kommundata AB och Kommentus Förlag AB, 
s. 41-44.

6 Regeringens proposition 1993/94:11 utvidgad lagreglering på barnomsorgsområdet 
m.m., s. 26-27.

7 Regeringens proposition 1991/92:65 om valfrihet i barnomsorgen, s. 5.
8 I Regeringens proposition 1983/84:177 om statsbidrag till alternativa barnom- 

sorgsformer, s. 6-8 anförs en mängd skäl till varför statsbidrag inte skall utgå till
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Jag menar att hela förändringssatsningen kan förstås som en 
förstärkning av reella decentraliseringssträvanden. Kanske kan den 
framför allt ses som en hjälp att hålla idén om lokalt inflytande, ansvar 
och autonomi levande. I de texter skrivna i slutet på 1980-talet och 
framåt som har granskats i avhandlingen har tanken om en statlig av
reglering och ett större kommunalt och lokalt inflytande upprepats om 
och om igen.9 Decentraliseringsbegreppet har omfattat statliga aktivi
teter i form av förändrad lagstiftning, förändrad statsbidragsgivning, 
nationella mål med lokalt uttolkande, förändringssatsningar och 
utvärderingar. Det handlar således om strategier för att få statsappa
raterna att uppfattas som kapabla att hantera den brist på förtroende som 
de permanenta, och under 1980-talet, mer uttalade konflikterna mellan 
arbete och kapital har gett upphov till i välfärdsstaten. Det har i detta 
sammanhang inte haft någon större betydelse om det varit en social
demokratisk eller borgerlig regering som innehaft regeringsmakten. 
Decentralisering har varit lösenordet för hur politik ska bedrivas från 
vänster till höger. Jag vill åter understryka att det finns skillnader när 
det gäller vilken sorts decentralisering som har förespråkats. Social
demokraterna har i högre utsträckning fört fram en decentraliserings- 
modell inom ramen för offentlig organisation och förvaltning. Den 
borgerliga regeringen propagerade starkare för en decentralisering som 
bygger på tanken om konkurrens på en fri marknad.

Som jag uppfattar det har kapitalet, det vill säga företrädare för stora 
svenska och utländska företag och aktieägare, genom att globalisera 
produktion och avsättning av varor och tjänster, fått ett övertag över 
både arbetet (löneanställda) och över hur politiken formuleras.10 I 
Sverige initierade och drev Svenska Arbetsgivareföreningen från 1970-

vinstgivande, enskilt ägda barnomsorgsinstitutioner. I Regeringens proposition 
1994/95:100 Regeringens proposition nr 100 med förslag till statsbudget för budget
året 95/96, Bilaga 6, s. 27, sägs att kommunerna avgör vilka enskilda bamomsorgs- 
institutioner som ska få bidrag och att det inte är en kommunal skyldighet att ge 
bidrag.

9 Även i ett av den senaste tidens betänkanden angående demokratifrågor är lokalt 
inflytandet och lokala lösningar det som står i förgrunden. Se t.ex. SOU 1996:162. På 
medborgarnas villkor - en demokratisk infrastruktur. Betänkande av demokratiut- 
vecklingskommittén. Stockholm: Fritzes.

10 Intressant nog gör både Subcomendante Marcos och Soros analyser av den globali- 
serade ekonomin som leder fram till slutsatsen att kapitalets frihet på en konkur
rerande marknad måste begränsas. Båda värnar de också om social rättvisa, fred och 
mångfald. Utgångspunkterna och målet för de båda debattörerna är i övrigt mycket 
olika. Se Subcomendante Marcos "Det fjärde världskriget har brutit ut". I: Dagens 
Nyheter 8 september 1997, del B, s. 3; Subcomendante Marcos "De överflödigas 
uppror". I: Dagens nyheter 9 september 1997, del B, s. 3.; Soros, Georg (1997). 
Kapitalismen går mot sammanbrott. I: Dagens Nyheter, 23 december 1997, s. A 4; 
Soros, Georg (1997). Så kan kapitalismen räddas. I: Dagens Nyheter, 24 december 
1997, s. A 4.
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talet och framåt med viss framgång skolpolitiska frågor.11 I pedago
giska frågor blev kampen mellan arbete och kapitel speciellt tydlig i 
striden mellan SAF och LO om läromedel som behandlade arbetslivet.12 
SAF, som tidigare hade varit tämligen inaktiva när det gällde skolpoli
tik, yrkesutbildningen undantagen, riktade alltmer in sig på skolan och 
utbildningspolitiken. Från slutet av 1970-talet och under 1980-talet 
gjorde också det parti som står kapitalet närmast, Moderata samlings
partiet, en framryckning när det gällde skolpolitiken.13 Kraven gällde 
ökad differentiering, satsning på begåvningar och ett förändrat betygs
system, det vill säga liknande krav som SAF redan hade på agendan.14 
Ett annat svenskt exempel är den förändring av den offentliga debatten i 
nyliberal riktning som ägde rum.15 I andra demokratiska länder har 
liknande förändringar i relationen mellan arbete och kapital ägt rum.16 
Därför finns en gemensam problematik när det gäller politikens och 
därmed statens legitimitet även i andra nationer, även om den hanteras 
på olika sätt.17 För Sveriges del kan ökad legitimitet handla om att

11 Lundahl, Lisbeth (1997). Efter svensk modell: LO, SAF och utbildningspolitiken
1944-90. Umeå: Boréa Bokförlag, s. 258-261; Lundahl, Lisbeth (1990). New varia
tions on old themes: the Swedish Conservative Party and the battle over comprehen
sive education 1900-1985. I: Education Policy, 1990, 5 (2), s. 159.

12 Lundahl (1997), s. 133-135; Lundahl, Lisbeth (1993). Skolan arbetsgivarna och 
fackföreningsrörelsen. Skola och yrkesutbildning i SAF:s och LO:s medlemsorgan
1945-1990. Pedagogiska rapporter Nr 40/1993. Umeå: Umeå universitet, Pedago
giska institutionen, s. 39-42.

13 Lundahl (1993), s. 49.
14 Ibid.
15 Boréus, Kristina (1994). Höger åg. Nyliberalismen och kampen om språket i svensk 

debatt 1969-1989. Stockholm: Tidens förlag.
16 Se t.ex. Apple, Michael W. (1997). Educaton and the Conservative Restauration: 

Moral Logics and Genetic Explanations. I: Nilsson, Ingrid & Lundahl, Lisbeth (Eds.), 
Teachers, Curriculum and Policy. Critical Perspectives in Educational Research. Umeå: 
Umeå universitet, Pedagogiska institutionen, s. 11-28; Se också Bali, Stephen J. 
(1994). Education Reform. A critical and post-structural approach. Buckingham, 
Philadelphia: Open University Press. Ball visar hur den neo-liberala politiken 
kommer till uttryck i skolpraktiken på olika sätt.

17 I England har till exempel nationella läroplaner för den grundläggande skolutbild
ningen införts. Ett stort mått av centralisering när det gäller kontroll har också 
införts. Se Henkel, Mary (1991). Government, Evaluation and Change. London: 
Jessica Kingsley Publishers, s. 10-16; Gewirtz, Sharon (1994). Market Disciplin 
Versus Comprehensive Education: a Case Study of a London Comprehensive School 
Struggling to Survive in the Education Market Place. I: Kallós, Daniel & Lindblad, 
Sverker (Eds.), New Policy Contexts for Education: Sweden and United Kingdom. 
Pedagogiska rapporter Nr 42/1994. Umeå: Umeå universitet, Pedagogiska institu
tionen, s. 101; Nilsson, Ingrid (1997). The new liberal policy in national and global 
educational practice and theory. Preliminary paper for the European Conference on 
Educational research in Frankfurt, Germany 24-27 September, 1997. Umeå: Umeå 
universitet, Pedagogiska institutionen; Jämför också med Whitty, Geoff; Power, Sally
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minska statliga offentliga åtaganden och att decentralisera och konkur
rensutsätta dessa, i tider då kapitalet har det politiska övertaget.

Att balansera konflikten mellan arbete och kapital påverkar den 
formella politiken olika beroende på vilka grupper som i olika tider har 
övertag. Samtidigt är den statliga uppgiften i vid mening att utöva poli
tik, formulera mål och ange riktning samt att försöka genomdriva det. 
Det gäller att finna medel för att styra som kan uppfattas som verk
ningsfulla. Fortsatt förtroende för politiskt agerande på statlig nivå från 
medborgarnas sida bygger således på att visa handlingskraft. Det ger 
fortsatt legitimitet. I den bemärkelsen har bamomsorgssatsningen fyllt 
en legitimerande funktion.

Kejsarens nya kläder?

Styrning i ett decentraliserat system innebär att den lokala nivån tar 
ansvar för tolkning av mål och lagar. För att detta ska ske någorlunda 
enligt de politiska intentioner som har formulerats på den politiskt 
centrala nivån, initieras bland annat olika utvecklings- och förändrings- 
program. Dessa utvärderas i sin tur. I det fall som har analyserats i den 
här avhandlingen, var en av tankarna med dessa utvärderingar att samla 
erfarenheterna från de lokala projekten för att sedan sprida dem till 
andra intresserade på kommunal eller verksamhetsnivå. Utvärderings
rapporterna antar formen av statliga policy dokument. Vad är det 
egentligen som är nytt? Vad är det som skiljer den här statliga sats
ningen från den försöksverksamhet med lokala utvecklingsprojekt som 
bedrevs i anslutning till bamstugeutredningen? Den satsning som jag 
har undersökt kan ses som en verksamhet med flera olika experiment 
(projekt) på lokal nivå som valdes ut av de statliga aktörerna och 
bedrevs med statligt stöd. Utvärderingarna av förändringssatsningen 
skulle sammanfatta de resultat som frambringades i de lokala experi
menten för att dessa resultat sedan skulle fungera som ledstjärnor för de 
politiker och professionella som ansvarar för verksamhetsnivån.

I försöksverksamheten som pågick i anslutning till bamstugeutred
ningen genomfördes också lokala experiment (projekt) som utvärdera
des eller om man så vill följdes av forskare. Intentionerna var att samla 
resultaten från de olika lokala experimenten på den centrala, statliga 
nivån för att sedan sprida dem, som en reform, vederbörligen behand
lad och beslutad i de statliga politiska instanserna.

För mig framstår inte de olika förändrings- eller reformstrategiema 
som väsensskilda, utan snarare handlar det om en tyngdpunktsför-

& Halpin, David (1998). Devolution and Choice in Education. The School, the State 
and the Market. Buckingham and Philadelphia: Open University Press, spec. s. 31-47.
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skjutning. De statliga aktörerna har inte givit upp idén om statlig styr
ning genom decentraliseringen. Däremot har man givit upp styrning 
genom en mer precis fördelning av statsbidrag till olika bamomsorgs- 
former och till utsatta barn. Statsbidragen är inte längre villkorade. 
Tanken är ändå att resultatet i slutändan, på verksamhetsnivån, ska bli 
detsamma. Barnen och familjerna ska få en offentlig barnomsorg som 
är accepterad av medborgarna.

Tidigare lades krutet på processen före reformbeslut, nu ägnas arbete 
åt att sprida policyn samlad från de lokala experimenten så att den ska 
implementeras i verksamheten. Detta sker med hjälp av utvär-deringar. 
Något totalt utrymme eller ansvar att genomföra barnom- 
sorgsuppdraget ges inte den lokala nivån. Men när ett ekonomiskt 
ansvar i betydligt högre grad åvilar kommunerna genom decentralise
ringen, och lokal frihet att göra ekonomiska prioriteringar ges, så finns 
inte många andra styrmedel än ideologisk styrning kvar att använda för 
de statliga aktörerna för att ändå få till stånd en verksamhet som upp
fattas vara i linje med de centrala politiska besluten. Den ideologiska 
styrningen antar en indirekt informativ form genom förändringssats- 
ningar med lokala projekt och utvärderingar av dessa.

Kopplas tyngdpunktsförskjutningen i statlig förändringsstrategi - 
från det rationella reformparadigmet till lokala utvecklingsarbeten och 
utvärderingar - ihop med den generella förändringen av statlig styrning 
så framstår förändringen tydligare. På nationell nivå finns inte längre 
pengar som öronmärks för speciella sätt att genomföra bamomsorgs- 
uppdraget. Det är de lokala nivåernas ansvar och skyldighet att förändra 
på olika vis, så att uppdraget kan genomföras. Justeringar får sedan ske 
efterhand, beroende på hur väl kommunerna lever upp till de nationella 
intentionerna. Justeringarna sker med hjälp av information från utvär
deringar och genom att lyfta fram olika områden som särskilt angelägna 
att förändra. Det är med den genomförda decentraliseringen idag svårt 
att tänka sig hur en förändringsstrategi som utgår ifrån det rationella 
reformparadigmet och vars lösningar appliceras nationellt skulle fun
gera. En sådan förändringsstrategi blir en självmotsägelse så länge som 
en decentraliserad verksamhet förespråkas. På så sätt är den statliga 
satsningen på lokalt utvecklingsarbete mer anpassad till nuvarande styr
system än vad en försöksverksamhet liknande den under bamstugeut- 
redningens tid skulle vara.

Styrningsmentalitet

En syn på statlig styrning och lokalt inflytande i offentliga verksam
heter, liknande den som framkommit i analysen av bamomsorgs- 
satsningen, uttrycks tämligen enhetligt i ett av de senaste betänkandena
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om statlig styrning och kommuner.18 Det är därför möjligt att tala om 
förändringssatsningar med tillhörande utvärderingsuppdrag, som ett 
institutionaliserat statligt styrinstrument. Det kan också ses som ett 
förhållandevis nytt sätt att styra på distans. Att styra på distans avser 
den centrala, nationella maktens försök att få människor (lokala politi
ker, administratörer, lärare, elever och andra) att omfatta samma for
mella idéer om styrning som den ger uttryck för, nämligen liberalis
mens idé om styrning av fria individer. De medel den centrala makten 
därvid använder hör till det nutida samhällets stymingsmentalitet.19

Med denna alternativa tankefigur kan den statliga satsningen på 
lokalt utvecklingsarbete inom barnomsorgen förstås som ett instrument 
för att försöka sprida ansvaret för förändring/utveckling i tider av be
sparingar. Alla i organisationen ingående individer uppmanas genom 
spridning av det ekonomiska ansvaret att axla besparingsmanteln. Till 
och med barnen och eleverna deltar i samtalen om ansvaret för ekono
min.20 Även om det kanske är att gå till överdrift så är det möjligt att 
betrakta förändringssatsningen, tillsammans med utvärderingarna av 
varje utvecklingsprojekt, och de vidhängande utvärderingsuppdragen, 
som ett sätt att uppmana mer självreglering både med avseende på 
pengar men också med avseende på pedagogiska aktiviteter. Kravet på 
att varje lokalt utvecklingsprojekt skulle planeras utifrån en mall och 
utvärderas kan uppfattas som ett instrument för självreglering av bam- 
stugepersonalens pedagogiska arbete. Likaså kan det kommunala an
svaret, resultatenheter och individuella enheters ansvar för ekonomi och 
pedagogik ses som instrument eller tillvägagångssätt för ett större mått 
av självreglering. Utvärderingsuppdragen kan med samma tankesätt 
beskrivas som de instrument som riktade uppmärksamheten på vad 
självregleringen eller den interna kontrollen skulle innefatta. Slutligen 
kan prioriteringen av lokal utvärdering och uppföljning de sista åren 
satsningen pågick ses som instrument för hur denna självreglering/ 
kontroll skulle genomföras. Denna tankestruktur går också att använda 
på grundskolan med dess mer detaljerade betygskriterier och utvärde
ringssystem.

Till skillnad från att ge pengar och ange till vad och hur pengarna ska 
användas, handlar den förändrade styrningen enligt det här sättet att

18 SOU 1996:169. Kommunerna och den statliga styrningen. Bilaga II till slutbetän- 
kande av Kommunala förnyelsekommittén. Stockholm: Fritzes, s. 22, 23, 25-26 ang. 
skolan och 34, 37-38 ang. äldreomsorgen.

19 I den engelska texten används begreppet "govemmentality". Rose, Nikolas (1996). 
Governing advanced liberal democracies. I: Barry, Andrew; Osborne, Thomas & Rose, 
Nikolas (Eds.), Foucault and political reason. Liberalism, neo-liberalism and rationa
lities of government. London: UCL Press Limited, s. 37-64, särskilt s. 41-43.

20 Min yngste son (åk 5) rapporterar till exempel oftare om skolans budgetläge och 
inköpsstopp än om det pedagogiska innehållet och arbetssättet.
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se mer om olika sätt att få verksamhetsnivån i de offentliga organisa
tionerna att ta till sig ideologin för en långt framskriden liberalism.21 
Det betyder också att talet om statlig avreglering genom decentralisering 
inte kan tas för givet som en "de facto"- beskrivning. Aktörerna på den 
statliga nivån har inte släppt taget om barnomsorgen men har omfor
mulerat vilken typ av inflytande och ansvar den nationella nivån ska ha. 
Inflytandet verkar framgent bestå av att försöka få de den praktiskt 
pedagogiska personalen att omfatta vissa idéer om pedagogiskt innehåll 
och inlärning, utvärdering och uppföljning, samt om fördelningen av 
inflytande och ansvar inom bamomsorgsorganisationen. Detta sker 
genom en betoning av stymingsideér och stymingsinstrument som lyf
ter fram det önskvärda i kommunernas, institutionernas och persona
lens egna ställningstaganden och ansvar.22 Samma princip för statlig 
styrning tycks gälla för grund- och gymnasieskolan, med den stora 
skillnaden att det statliga inflytandet över hur pedagogiskt innehåll och 
organisation ska uppfattas är mycket större. De nya styrinstrumenten 
för att styra på distans är mycket mer precisa och "vassa". Jag talar nu 
om den påtagliga styrning som ett nytt betygssystem, nya läroplaner, 
nationella prov och nationell utvärdering utgör. Det är en styrning som 
också uppmuntrar egna ställningstaganden genom den frihet och det 
ansvar som ålagts lärarna att utforma betygsnivåer. Här handlar det om 
en tydligare påverkan av lärarnas och elevernas handlande än vad det 
någonsin har varit tal om inom barnomsorgen. Hur bamomsorgsverk- 
samhetema förändras med avseende på pedagogiskt innehåll, arbetssätt 
och organisation när de integreras i grundskolans styr- och kunskaps- 
system blir ett mycket delikat forskningsområde.

Statlig styrning och likvärdighet

Andra angelägna frågor har med styrningens verkningskraft att göra. 
Hur verkar ett styrsystem där indirekta informativa styrinstrument är de 
statliga styrinstrument som används? Vilka konsekvenser har ett sådant 
sätt att styra för likvärdighetsprincipen? Går det att styra på distans med 
hjälp av ideologi och decentraliserat ekonomiskt ansvar? Är det rent av 
ett betydligt verkningsfullare sätt att styra en offentlig verksamhet än 
genom öronmärkta pengar? I så fall på vilket sätt? Får verkligen själv- 
regleringen genomslag?

När den centrala makten får mindre inflytande kan exempelvis utvär
deringar, i stället för att förstås som en uppmaning till självreglering, 
ses som ett uttryck för ett ökat kontrollbehov. Det finns också tecken 
som tyder på att informativ styrning för närvarande inte är ett lika

21 Rose (1996), s. 50-62.
22 Ibid., s. 57.

151



Kapitel 8

effektivt styrinstrument som öronmärkta statsbidrag. Åtminstone inte 
när det gäller likvärdighetsprincipen. Kommunala förnyelsekommittén 
skriver exempelvis angående skolan att:

"Sanktionsmöjligheterna har försvagats sedan det specialdestinerade 
sektorsbidraget för skolan försvann 1993. I det generella stats
bidraget kan inte statsmakterna längre koppla samman t.ex. kravet 
på likvärdighet med en finansiell styrning av skolan, vilket det nya 
styrsystemet från år 1990förutsatte. "23

Kommunerna är alltså inte alltid så "lydiga", vilket också visade sig i 
att kommunerna negligerade några av de prioriterade områdena. Som 
ytterligare ett exempel från barnomsorgen kan nämnas problemet att 
leva upp till lagens krav beträffande antal barnomsorgsplatser.24 Lik
värdighetsprincipen uttrycker en annan ideologisk syn på vad som är 
väsentligt jämfört med principen för lokalt självbestämmande, decentra
lisering, individualisering och valfrihet. Under likvärdighetens glans
dagar var fördelningen av resurser över nationen en viktig fråga som de 
statliga aktörerna försökte lösa genom öronmärkta statsbidrag. Med de 
nya styrmedlen, lokalt ekonomiskt ansvar och indirekta informativa 
styrmedel, lämnas fördelningsproblematiken över till det lokala planet 
och till verksamhetsnivån. Det är tveksamt om man på de lokala 
nivåerna kommer att vara solidarisk med andemeningen i de lagar som 
reglerar offentliga verksamheter.

Den statliga satsningen på lokalt utvecklingsarbete inom barnom
sorgen har varit en, av flera statliga aktioner som har lett fram till en 
urholkning av likvärdighetsprincipen. Satsningen har hela tiden opere
rat i förhållande till andra statliga styrmedel och aldrig i sig utgjort det 
starkaste styrinstrumentet. Men genom förändringssatsningen har de
centralisering som stymingsstrategi förstärkts. Så trots att "Barn med 
behov av särskilt stöd" och andra likvärdighetsaspekter lyftes fram i 
några av de prioriterade områdena i satsningen, blir slutsatsen att bam- 
omsorgssatsningen på det stora hela har understött den större för
ändring som lett till att lagtolkningen nu handlar om minimikvalitet. 
Minimikvaliteten är dessutom förhandlingsbar eftersom det inte finns 
några fasta riktmärken för var gränsen går, och inte heller några statliga 
sanktioner att använda mot kommuner som gjort en mindre ambitiös 
tolkning av sitt samhällsuppdrag.

23 SOU 1996:169. Förnyelse av kommuner och landsting. Slutbetänkande av Kommu- 
naia förnyelsekommittén. Stockholm: Fritzes, s. 91.

24 Dagens Nyheter, 9 mars, 1996. Flera kommuner bryter mot lagen. s. C 12.
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Background and aim

In this study a national program for local development work within the 
Swedish public child care sector is described and analyzed. Since the 
second world war, there has been an ambition to expand the public 
child care sector in Sweden. To enable an expansion the state has taken 
a large responsibility for providing the means. The state has also more 
and more actively pointed out directions for pedagogical work in the 
child care sector. In the end of the 1970s and during the 1980s critical 
voices were raised against these centralist ways of governing the public 
child care sector. Other sectors were criticized in much the same way. 
The inability to adjust to local conditions as well as unnecessary 
bureaucracy within the municipalities were targeted in the criticisms. 
Coupled to these problems was the shortage of child care institutions. 
At the same time teachers acted to develop pedagogical practices that 
responded to the national goals. In many municipalities reorganizations 
took place in order to increase the number of children in public child 
care. In this setting the government decided to start a national program 
for local development work within the child care sector. What was the 
reason for this? Were not the municipalities doing enough? Were the 
teachers and child care staff not inventive? Or did they do the wrong 
things? Was the national program for local development work an 
expression of something else? If so, what else? I had reason to ponder 
these questions when I took part in an evaluation of local development 
projects that constituted the national program. In the evaluation the 
pedagogical practice was studied in a number of local projects.

Aim and research questions
The aim of this thesis is to describe, understand and explain how and 
why the national program for local development work was carried out. 
This is done by locating the development program within a theoretical 
framework where national governance, change, reforms, and the re
lation between the national and local levels are points of departure.

The main questions that I try answer are:
- Why was the national program for local development work carried 
out? What problems was the program expected to solve? What 
significance did the program have in a context of national governance?

To answer those questions, answers to the following questions are 
sought.
- How has national governance of the child care sector changed over 
the years?
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- How was the national program for local development work carried 
out at national level? What were the intentions, contents and shapes of 
the development program and how did those elements change over the 
years?
- How was the national program carried out at a local level? What 
changes can be identified over time?
- What functions were served by the evaluations of the national 
program?

Background to the national program for local development work
Local development work started to be discussed in the child care sector 
as well as in other public sectors at the end of the 1970s. At the 
beginning of the 1980s a government commission published several 
reports about democracy issues. Local development programs, based 
on local development projects, were put forward as a means to enhance 
democracy. It was argued that the relation between the state and muni
cipalities needed to change so that citizens could take greater part in 
politics. The state should not retain its earlier powers at the local level. 
Instead local authorities, politicians, teachers and staff, should have the 
responsibility of adjusting national goals to local conditions.

The national program for local development work within the public 
child care sector was launched in 1984, initiated and administered by 
the Ministry of Health and Social Affairs (MHSA). By applying for 
state funds for local projects aimed at developing pedagogical content 
and methods, municipalities were expected to discuss quality in child 
care. The program was also intended to bring about a more efficient use 
of resources. From 1989 the administration of the program was moved 
to the National Board of Health and Welfare (NBHW). During the 
following years the government decided what areas were of particular 
importance to develop (priority areas) and hence, what kind of local 
projects should get money. Evaluations of the child care program and 
parts of the program were carried out as assignments for the NBHW. I 
took part in one of these evaluations. After I had finished the evaluation 
assignment I continued to take an interest in this national program and 
the evaluations that had been done.

Structure
I use the perception of the policy-process as a series of stages, to 
structure a large part of the content in the thesis. The stages covered in 
this work are: background to decision-making, decision-making, im
plementation, evaluation and feed-back. Although my study covers all 
stages the emphasis is on evaluations and the functions they served in 
the national program for development work.
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Theoretical framework

Since national policy-making is focused in my work, my theory 
embraces the state, national governance and strategies for change. The 
state is viewed as a mediator between labour and capital and thereby 
sensitive to shifts in that relation. Although there has been an extensive 
debate concerning the concepts labour and capital, I find them useful in 
my work. Further, I understand the state apparatus to be composed of 
several spheres, each with some degree of autonomy. Consequently, 
the actions of departments of state and other state authorities may 
depend on how loyal department officials are to the politics pursued by 
the government at a particular time. This partly explains the success or 
failures of reforms. It should also be said that in Sweden, with a long 
mie by Social Democrats, a particular reform mode closely linked to the 
idea of equality, has had a fertile soil. The reform idea itself is by no 
means unique to Sweden. Rather this "rational reform paradigm" has 
been described as a common way to perceive political reforms in most 
welfare states. I suggest that this reform mode was more successful in 
Sweden because of a long and stable period of Social Democratic 
government.

The rational reform paradigm presupposes that political decisions are 
based on scientific, objective proof of what is the best solution to a 
problem or the best way to proceed with a reform. It is also expected 
that political intentions formulated at a central/national level (arena of 
formulation), are carried out in accordance with the national intentions 
at a local or institutional level (arena of realization). In Sweden, 
political reforms in the public sector were realized mainly through the 
use of ear-marked state funds, fairly clear-cut regulations, and laws. A 
popular way to prepare reforms within the paradigm of rational reform 
was to start extensive experimental works and subject them to 
evaluation. The idea being to find optimal models to apply to the whole 
sector.

During recent decades and particularly in the 1980s, the entire 
welfare state along with the rational reform paradigm was brought into 
question. The critique came mainly from the political right but also 
from the left. The problems with the modem welfare state were said to 
arouse from too extensive public investments, at a time when the 
finances of the state were in decline. It was also suggested that by such 
high levels of state responsibility, the individuals' responsibility would 
decrease with a moral problem of overuse of public resources as a 
consequence. Along with a loosening of the public monopoly there was 
also a general distrust in the idea that it was still possible to govern by 
political means. Furthermore there were strong groups that loudly
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rejected the Swedish welfare model and advanced a free-market solu
tion for the welfare state's problems.

Problems with the rational reform paradigm and governance of the 
public sectors also arose from the fact that the results of major reforms 
did not turn out according to the national intentions. This shortfall has 
been explained in several ways. One suggestion has been that the so- 
called "street-level bureaucrats" act in ways that are more influenced by 
the relations and expectations between the individuals (e.g. teacher- 
child) than by national reform intentions. Another explanation is that 
difficulties in uniting several conflicting interests has meant that policy 
has always been incoherent.

In short, policy changes in the 1980s foreshadowed crisis of legiti
macy for the state and for politics. The devolution of political deci
sions, the appointment of a government commission on issues of 
democracy, and a general move to decentralize public organizations, 
was a political response to the problems described. At a time when the 
national economy was weak the political need to act might have been 
even more apparent.

Closely connected to decentralization is evaluation. Even though 
there are several models of decentralization (e.g. professional, corpo
rate, political marked-oriented, etc.) there will always be a need to find 
out how the societal assignment is carried out. Evaluations are therefore 
interesting activities and products per se, in a governance perspective. 
There is no simple relation between decentralization and evaluation, as 
examples in England show. Evaluation activities have increased there at 
the same time as the governing system of the comprehensive school 
and the university system are said to be centralized. In Sweden, evalua
tions have become common during the period of decentralization.

Decentralized governing in Swedish public child care is supposed to 
be steered by national pedagogical goals, by a law open to local inter
pretations and lately, by responsibility on the municipalities to set eco
nomic priorities. This does not mean that state actors refrain from 
policies and activities aimed at getting local actors to pursue the societal 
assignment in a way that is in accordance with national goals and 
legislation. One way to do this has been to initiate and carry out 
national programs for local development work.

Methods

It is argued in social science literature, that areas and problems like the 
ones I take an interest in, are particularly suitable to investigate by case 
study methods. Case studies usually comprise several ways of collec
ting information. The methods I used are studies of public documents, 
such as government bills, reports from government commissions,
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reports published by the NBHW, reports from the evaluations and 
other researchers' published material. These materials are used in an 
analysis of the change in governance that occurred, as well as in descri
bing and analyzing the national development program and the evalua
tions over time. The period of study is 1984-1996. That is the period 
when the development program was in operation within the public child 
care system. A decision to move the political responsibility for the child 
care sector from the MHS A to the Ministry of Education was taken in 
spring 1996. This date marked the end of my inquiry.

I also carried out interviews with nine persons responsible for the 
development program over time. These persons were ministers, state 
secretaries and civil servants at the MHSA and NBHW. Information 
from the interviews was used along with the written material in descrip
tion and analysis. The interviews mainly contributed to information 
connected to perceptions on evaluations and national governing held by 
actors at national level and their use of evaluations and evaluation 
results.

A small set of written questions were sent to the five persons who 
carried through the evaluation assignments or were responsible for 
them, to get their opinions about why they were contracted and what 
their view of the aim of their evaluation was.

In my analysis I used the research questions, the theoretical concepts 
and the historical dimension provided, as a basis for interpretation and 
understanding. Searching for patterns, noting amount, content and 
shape, are activities that describe part of the analysis. Another, but not 
separate part, is the jig-saw activity, putting parts together and con
structing explanations and relating them to my basic assumptions. All 
in the hope to achieve a thorough understanding of the material.

Results

In this section the answers to the sub questions are presented. That is a 
prerequisite for being capable to answer the overall questions of the 
dissertation. First, in chapter four in the thesis, the attempts to get the 
national political assemblies to engage in the question of child care 
institutions are described briefly. Thereafter attention is paid to the shift 
in national governance of the public child care sector that has occurred 
over time. Secondly, the national programme for local development 
work as activities at national level, is described and analyzed in chapter 
five. In the chapter after that, chapter six, the programme at a local level 
is analyzed and discussed in relation to different views of decentrali
zation and national governance. Finally, the results of the analysis of 
the six evaluations that were carried out as a part of the development

157



Summary

program, are put forward in chapter seven and discussed in relation to 
the program.

Public child care and national governance
In the beginning of the century there was no public child care in 
Sweden. Institutions for child care existed and were financed by private 
organisations. By the persistent work of several different groups 
(notably the Swedish Poor Relief and Child Care Society, physicians, 
the National Association of Pre-school Teachers) and individual actors 
at strategically political positions, an economical commitment by the 
state was started in 1944. One reason for this state action was the need 
for female workers during a period when men were occupied in the 
army.

From the middle of the 1940s up to the end of the 1980s the political 
responsibility by state funds increased, became more and more de
tailed, and comprised several forms of child care (child care centers, 
after school care, pre-schools, public child care providers, non-enrol
ment groups, etc.). In 1992 a new law concerning the relation between 
the state and municipalities came into force. Instead of ear-marked 
funding, a lump sum grant system was introduced, meaning that 
political priorities are now made at municipal level.

Laws regulating public child care have successively incorporated 
more forms of child care. In this change over time more groups of 
children have also been noticed. Attention has been paid to children 
with special needs and their right to use public child care. The latest law 
underlines the municipalities' duty to supply all children from the age 
of one and a half years to 12 years with public child care if their parents 
are working, studying, or if the child can be said to need it. Since the 
child care sector is now integrated in the comprehensive school system, 
an incorporation of the regulations regarding child care into the school 
law has been done. In the laws as well an in the former state funding 
system of ear-marked grants, the principle of equivalence was appa
rent.

Ideas about how to govern public child care have been expressed in 
several government reports. What can be said in short is that during the 
time of expansion of this sector, centralism was the idea of governance. 
In the beginning of the 1980s this concept changed and ideas of local 
autonomy was put forward. In the end of that decade national pedago
gical documents were indeed produced and, as has been noted, priori
ties concerning the use of state funds were decentralized to the munici
palities in the beginning of the 1990s. During this period of change of 
the national governing strategy, national programs for local develop
ment work were put forward as a means to underpin the new strategy 
in policy documents on public child care. In sum, national governance
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has shifted from mainly being exerted by ear-marked state funds to a 
governance by ideology, characterized by the ideas of local autonomy 
and responsibility that are expressed in the construction of the law and 
in the view of governance proposed in the national pedagogical docu
ments. The shift in ideas of governance were put forward by Social 
Democrats as well as Conservatives/Liberals. (Note: Swedish Liberals 
are considered to be part of the political right.) There are some differen
ces, although they seem to be diminishing. The largest contrast is the 
Conservatives/Liberals' all-embracing attitude towards privatization of 
the public sector by tax-financed private entrepreneurs, compared to the 
Social Democrats' hostile and later, less sceptical view of private entre
preneurs in the public sector.

The national program at state level
The idea of a national program for local development work was raised 
in the first years of the 1980s by a three-party liberal government and 
was put into effect in 1984 by a Social Democratic government. No 
conflicts between different political parties concerning the start of the 
child care program have been detected, probably because the size of the 
funds were quite insignificant (30 million kronor compared to a total 
national child care budget of 6.5 billion).

Important changes in the relation between the national political and 
administrative organizations were also enacted. The MHSA had a 
"child care and family economy unit" that prepared reviews in those 
areas for the government and the parliament. The minister, state secre
tary and civil servants of that unit handled the program. Later it was 
decided that the national program was not a task for a ministry and as a 
consequence it was moved to the NBHW. From then on letters of regu
lation from the government pointed out what areas should be prioritized 
in the program. In 1991 a new three-party government, more conserva
tive this time, took seat in the parliament. A couple of years later the 
governmental regulation of the NBHW changed. The NBHW's finan
cing became less precise and the civil servants could influence what 
should be prioritized. Also the NBHW's duty and task to evaluate and 
control the public sectors under its jurisdiction was emphasized by the 
government. At the NBHW a reorganization was undertaken so that it 
adapted better to the demands of the government. A special develop
ment unit in charge of the development program was established, as 
well as a special unit for evaluation and follow-up activities. At the 
MHSA the child care and family economy unit was closed down.

According to the interviews, the intentions of the program were at 
first to encourage municipalities to take a greater responsibility for 
pedagogical content in the child care sector and to increase efficiency of 
the sector. One way to achieve this was thought to be by supporting
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local development projects. Another intention spelled out by the Social 
Democrats was to make public child care a distinct policy area. The 
national program was also viewed as a softer way to govern the child 
care sector, a view that was shared by the civil servants in charge of the 
program at NBHW in the 1990s. This view of governance was not 
held by the Liberal Party representatives, but otherwise they seem to 
have had the same intentions. (The Liberals were in office at MHSA). 
Later, in the 1990s other intentions were added by the NBHW admi
nistrators. Those intentions were, to bring forward areas neglected by 
municipalities, or areas that the NBHW administrators thought were 
insufficiently detailed in the jurisdiction.

Funding of the child care program changed over time. In the start 30 
millions were set aside from the general state funds to the child care 
sector. That sum decreased yearly to five millions when the program 
was transferred to NBHW in 1989. After that it was raised to 14 mil
lions a year to 1994 when the programme was extended to the entire 
social sector (care for elderly, social allowances, drug abuse, etc.) and 
the child care sector got around 10 millions.

Over the years the content, direction and shape of the national pro
gram for local development work have shifted also. From being fairly 
lose in structure, the program was straightened up in 1989 when the 
NBHW took over responsibility. Local projects that were small, in
expensive and of short duration were favoured in the earlier years while 
larger, longer and more costly projects were sponsored in the final 
years. Certain priority areas were put forward from year to year by the 
different governments and later by the NBHW. The idea was to stimu
late the municipalities, and others that were eligible to apply for the 
national funds, to start local projects directed towards the goals for 
these areas. Depending on the content of governmental bills concerning 
the child care sector, different areas were prioritized. In the early years 
the main part of the local projects were directed towards art and com
munication, and environmental and technical pedagogical content, 
along with co-operation between pre-school and grade 1-3 in primary 
school. Projects aimed at developing different organizational models 
were also common. Projects directed towards children with special 
needs and immigrant children were not favoured in applications but 
were well received by the persons in charge of the program. The inte
rest of promoting arts and environmental projects and projects directed 
to children's learning, became weaker in the later years. Local develop
ment projects aimed at a reorganization and integration of different child 
care forms as well as increasing the number of children receiving child 
care provision were prioritized. This happened in 1989, when actors at 
state level realized that the goal to provide all children with child care 
could not be reached. Later in the 1990s when the economy was
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decentralized to the municipalities, evaluation and follow-up projects 
were stimulated. Children with special needs was also an area that was 
prioritized after signals that the municipalities did not live up to the 
intentions in the law.

The concept "local" has been influenced by the different ideologies 
the governments and ministers represented. For the Social Democrats 
"local" primarily meant municipal responsibility. For the Conservative/ 
Liberals "local" also incorporated private persons and private organiza
tions and a possibility for a market. This was detected in rules of appli
cations for the development funds.

Changes in the program over the years can be summarized as: From 
an interest in pedagogical content and methods to an interest in how to 
manage to carry out die societal assignment in a period of economical 
recession and in a economically decentralized child care sector.

A large proportion of governance was transferred to the national 
administrative system, the NBHW, and reflected their clearly defined 
duty to develop, evaluate and follow-up legal decisions. At this time the 
decentralization of political and economical responsibility to the munici
palities had been almost completed. To get the municipalities to fulfil 
the intentions in the law, still remained a task for the national authori
ties. In the development program this was shown by prioritizing local 
development projects directed to local evaluation and follow-up, that is, 
activities said to guarantee that the child care provision was carried out 
in accordance to the law.

The national program at local level
How then was the national development program carried through at a 
local level, in the municipalities and in the local projects? How did the 
local actors react to the program?

First it has to be said that Swedish municipalities, approximately 
280, are very different politically, geographically, economically and so 
on. The conditions for public child care and thereby for local develop
ment work differ a lot. This becomes obvious in an analysis of the 
municipalities that applied for funds in the national development pro
gram. In a study, by Gunilla Roos, describing the years 1984-89, 
municipalities that applied for the funds in the child care program are 
broadly described as having a good supply of public child care, to be 
densely populated, to have a high level of tax-incomes and a large 
public sector. No reliable difference concerning political majority and 
tendency to apply for funds were detected. In municipalities applying 
for grants it was also fairly common to have an administrator to plan, 
co-ordinate and administer local development work. Three types of 
development strategies were identified from the characteristics of the 
municipalities that carried out development work in the end of the
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1980s. One strategy, labelled the flower meadow, meant that there was 
no particular plan or organization for development work in the munici
pality. The ideas emanated from single teachers. Another strategy was 
called the nut-cracker. In those municipalities the directions for the 
development work was decided at the center, were organized by special 
staff and a long tradition of experimental work in the child care sector 
existed. The third strategy was the instigator strategy where municipa
lities relied on single, very enthusiastic persons to organize and to take 
responsibility for local development work. During the later period of 
my study, 1991-96, extensive changes were undertaken in many 
municipalities concerning matters of organization and economy. In the 
material from the evaluation I worked in, a fourth strategy was found: 
Municipalities that had development funds at a central administration 
but encouraged initiatives from separate child care units to apply for the 
funds.

It could be expected that the municipalities, so different from each 
other, would have wanted to develop different areas than the ones 
decided by the state actors. This was not the case. The project leaders 
for the local projects seemed to share the view held by the state actors 
of what areas were of importance. Of all the different priority areas, 
only a few did not seem to attract the local actors. Some of those areas 
were: "Children with special needs", and "Actions to increase the 
number of male teachers in the child care sector". The last area was 
closed down after a few unsuccessful years, which did not happen to 
the "Children with special needs" area.

In practice, the initiative to start a local development project were 
most often taken by the teachers. Only in a few projects had local 
politicians taken the initiative and retained responsibility to carry it 
through. In most projects all participants were in favour of the project, 
but there were some exceptions. In one case the project involved all 
child care institutions in the municipality in an environmental project. 
Some of the teachers said that the project had reduced their possibilities 
to develop other areas and also had forced them to in-service training 
they did not want.

In the beginning of the 1990s change of governance in the Swedish 
public child care sector was very apparent. This did not seem to in
fluence the local projects, according to the project leaders. However 
there were signs that some projects could not be accomplished as 
planned. One example was when money was sent back to the NBHW 
because other cuts in the municipality's budget made it impossible to 
carry out that particular local project.

How the different local projects were carried out depended much on 
what priority area they belonged to. For instance "Environmental pro
jects" were usually carried out at day care centers for children age 1-6
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years. The teachers had in-service training in environmental issues, 
mainly re-cycling and how to handle garbage/waste. Environmental 
awareness was stimulated in the work with the children by separating 
waste, re-cycling procedures and composting. By comparison projects 
in the "Flexible school start area" were directed to prepare the children 
for the school start in a more explicit way. This was often done by in- 
service training for the teachers about children's cognitive development 
and ways of learning. Work with themes was the method to stimulate 
the children's learning abilities. These projects were normally carried 
out at pre-schools.

The results of the local projects were reported by the project leaders 
to be successful. In a few cases negative results were reported as well. 
In one project the reorganization the project aimed at, also lead to the 
negative effect of reduced resources. In another project a negative effect 
was said to be the inability to take advantage of the high number of 
teachers during periods of the days that came with the project. In 
valuing the results in the local projects there was consensus between 
the project leaders and the NBHW administrators. The reported results 
from the local projects were similar to the criteria expected from 
successful projects in both groups.

It was said, by administrators in the municipalities, teachers and 
project leaders, that the funds and attention from the national state 
actors had been positive for the projects. Many of the projects would 
not have been started without the national assistance. The main impor
tance of the national program at local level was nevertheless the positive 
attention it attracted by its receipt of national funds.

What can be said in relation to national governance is that the deve
lopment program can be questioned as an effective governing instru
ment when it comes to govern the entire child care sector. Depending 
on how the decentralization was organized and carried out in the 
different municipalities, the reception and possibility to "use" the pro
gram at a local, municipal level varied. It can also be noted that despite 
quite a high level of consensus between the actors at national and local 
levels, differences emerged concerning the desired directions of the 
projects. All in all, and within the borders of the development program, 
the local level followed the national priorities, but exceptions was noted 
concerning areas like "Children with special needs".

The kind of governance that was tried by the program can be de
scribed as governing by informing the local level about the intentions/ 
the desired development expressed at the national level; informative 
governing. Some of the intentions were presented in national pedagogic 
documents and laws and some were more directly dependent on the 
government in power, and were expressed in the national development 
program, national committees and government bills. The effort to
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govern the public child care sector by the national development pro
gram was started and carried through during the same period as the 
decentralization of power.

The evaluations
Six evaluation assignments were analyzed in my study. They were in 
most cases carried out by persons working at, or affiliated with univer
sities and in one case by a former employee at the NBHW. The first 
evaluation report was published in 1986 and the last in 1995. All were 
initiated by the NBHW. Two of the evaluations were follow-up 
studies. Three were directed to different priority areas, while the one I 
was part of followed all local projects allotted funds the fiscal year 
1990/91 during a three year period.

In the analysis the intentions and aim of the evaluations, the use of 
the evaluations, and what function they had, were separated. Theoreti
cal concepts that refer to intentions, use and functions were used in that 
analysis (e.g. enlightenment, legitimizing, control and change). These 
concepts are commonly used in evaluation literature. Furthermore 
certain characteristics concerning the object of the evaluations, the way 
they were carried out, and criteria for results were scrutinized. Ques
tions were asked if the evaluations were directed towards the process or 
the results of the child care program, if the assignments focused the 
entire program or the separate local projects, who the receivers were, 
and if criteria were derived from official goals or from different interest 
groups.

An analysis of the state actors' perceptions of evaluation in general 
was undertaken as well. My belief is that their general view of evalua
tion influenced the way they perceived the particular evaluations under 
study in my investigation. Views held by all the state actors interviewed 
about the program, were in accordance with the rational reform para
digm. Objectivity, experimental-like designs and methodological rigour 
were valued in a way that is close to a positivistic science ideal. This is 
a view of science and evaluation that has been favoured almost under 
the same period as when the rational reform paradigm was the model 
for political reform. Other views were also held by the interviewed per
sons. Particularly noteworthy is the difference between the Social 
Democrats and the Liberals. The former talked about evaluations as 
useful in political contexts like influencing public opinion. The latter 
presented ideas more related to economic follow-up. The NBHW ac
tors pointed to the dissemination of knowledge. They were responsible 
for the program when the decisions to decentralize economic resources 
to the municipalities, and when all children's right to some public child 
care provision was confirmed by law. At this time one of the few re
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maining governing instruments at state level was to spread information. 
The NBHW's view may be explained as an insight in that fact.

Several motives to evaluate described in evaluation literature were 
identified in the analysis. Most visible were the pragmatic administra
tive motives. Motives based on analysis of the national development 
program, the overall public child care context, etc. were not apparent. It 
seems that, first and foremost, the evaluations were motivated by the 
responsible persons' need to administer the program prudently.

Another feature of the evaluations, was the focus on the local pro
jects and their results. Only one evaluation was, in fact designed to 
study the processes in the local projects. Most of the evaluations can 
also be described as decision-oriented. They produced results that the 
actors responsible for the child care program could act upon. Recom
mendations were given concerning what should be changed within the 
program and in the way to carry out the local projects. Two evaluations 
did not fit this picture. They did not give recommendations that the 
NBHW administrators could follow. Instead one of the evaluations ex
plicitly discussed the relation between pre-conditions, process and 
results in the local projects. The other one (published 1995) was aimed 
at local authorities and also published in such a way. All evaluations 
were expert evaluations since different kinds of experts were hired to 
do them.

The results concerning the analysis of the use of these evaluations is 
not very different from the description above. Interestingly enough 
these evaluations were used in a rather rational way. In addition to the 
interview statements, this conclusion is supported by the check I did 
concerning what happened to the development program in relation to 
what was said in the evaluation reports and when it was said. Some of 
the evaluation results were apparently also used in government bills as 
a basis for political decisions. When it comes to the use of the results in 
political decision-making there is evidence that the evaluations were one 
among many sources for information that were used to form the basis 
for political arguments. Some of the evaluation reports have been used 
to spread knowledge to a larger population as well, but that was not the 
most obvious use as I see it.

I found that utilization of the evaluations changed over time, from 
being economic follow-up studies in the end of the 1980s (the first 
two) to being means to spread official policy in 1995 (the last one). 
This coincides with the stronger and stronger practice of decentralized 
governance.

When the elements of the analysis are summarized the impression is 
that, most of all, these evaluations functioned to legitimize the state 
actors at the NBHW and the development program. By initiating eva
luations the actors showed that they cared about the program and that
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they did what they were expected to do. They did not managed to pur
sue more profound questions, linking the evaluations to the governing 
aspects of the program, although that was said to have been an impor
tant intention for the program. This failure might be because of their 
confessed lack of knowledge about evaluations in the earlier years 
when the national program was in operation. It might also be because 
they needed certain other kinds of information to administer the pro
gram in an adequate way, and thereby prove their ability. By initiating 
the evaluation they also legitimized the program and thereby, in a limi
ted way, the entire public child care sector in a period when it was 
questioned by conservative forces and started to be uninteresting as a 
policy area for the politicians and their ministry. At the ministry they 
already had other areas to attend to, for example pensions, sick-relief, 
and levels of social allowance.

Other functions existed as well. The control function and the 
function of change can be noticed. If only the national program is in 
focus, it is easy to detect the change function. Evaluations actually did 
help to change the program in some ways. As for the control function, 
the same can be said if the only concern is the development program. 
Since the object of the evaluations were the separate local projects, the 
control was exercized by providing the NBHW with extensive informa
tion about single projects. This control function is not very obvious 
because there is no proof that the NBHW administrators really inter
vened or in any other way communicated opinions from the evaluation 
reports directly to the persons involved in the separate projects to make 
them change or just to inform them. The real control in that respect was 
probably provided by the evaluation reports from each project sent to 
the NBHW. There was an ambition for the evaluations to have a 
governing function, at least in the later years of the program. To govern 
by evaluations were thought to be done by spreading information via 
evaluation reports, for example about how to carry out environmental 
projects, projects aimed at integrating pre-school and grade 1-3, and 
information about successful projects in other priority areas. The idea 
was that information will lead to action in accordance with the national 
goals and intentions. There would then be a form of informative gover
nance. I have not studied if the evaluation assignments really had such 
a function. What could be said is therefore that it is possible that eva
luations could be used like that, in order to get the local officials, 
teachers and staff to conceive of the goals and necessary changes in the 
child care sector in a similar way as do national actors. If, and how it 
works is an interesting question worthy of attention.
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Discussion

As an answer to what significance the national program had for national 
governing, the program is here discussed in relation to national strate
gies for change, and in relation to the shift in national governance. 
Attention will also be paid to what problems the program was intended 
to solve. This discussion forms chapter eight in the thesis.

First it can be concluded that the shift in national governance of the 
child care sector was characterized by a change in economic governing. 
A large number of the municipalities decentralized economic responsi
bility in the end of the 1980s and beginning of the 1990s. By a decision 
in 1991 the entire state grant system to the municipalities changed, and 
that influenced the child care sector as well. No longer were there any 
ear-marked money to that sector or for children with special needs, 
teachers' in-service training, etc. At this time a large portion of the 
national responsibility for the child care sector was transferred from the 
MHSA to the NBHW-from politics to administration. The political 
priorities concerning most public sectors are now decided at municipal 
level. Differences between the Conservative/Liberals and Social Demo
crats were noticed in their perception of decentralization. The Conser
vatives/Liberals being more in favour of private entrepreneurs.

Second, the initial intention of the national program was to get the 
municipalities to take more responsibility for pedagogical content and 
methods in the child care sector and to increase efficiency. The Social 
Democrats, then in power, also wanted to make public child care a 
distinct policy area and saw the program as a soft way to govern. At 
this time, in the middle of the 1980s, there was a severe attack on the 
welfare state in general and on child care and other social sectors in 
particular, mainly from the political right. The Conservatives/Liberals, 
i.e. the liberal Minister of Health and Social Affairs, launched a law 
concerning child care, incorporating paragraphs that regulate the muni
cipalities' duty to supply child care. They also effectuated the new law 
regulating the state grants/subsidies to the municipalities that came into 
force in 1992. These activities around the laws and their expected 
effects probably can explain why the liberal political actors at the 
MHSA did not view the national development program as a governing 
instrument. Contrary to the Liberals, the administrators at NBHW did 
view the programme as a way to stimulate the municipalities to develop 
areas that were neglected. These actors at state level viewed the pro
gram as a governing device.

Third, the national program itself altered during the period under 
study. In the beginning the program manifested an interest at state level 
in pedagogical content and methods. In the later years the development 
program was more directed towards how to manage and carry out the
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societal assignment to take care of the children. In relation to the change 
in national governance, it can be seen that the program shifted to be 
directed more towards priority areas like local evaluation and quality 
issues around the years when the Conservative/Liberals put the new 
laws into effect. This also coincides with the move towards more res
ponsibility for the NBHW to govern the child care sector. The political 
actors from then on relied on the law as a governing instrument and on 
the administrative part of the state level, the NBHW, to ensure that the 
law was followed.

Fourth, the conclusion to be made about the program at a local level, 
is that in the local development projects the work was carried out much 
in accordance with the national priorities and criteria set for a successful 
project, but not entirely. Some of the prioritized areas were not so po
pular at a local level, one example being "Children with special needs". 
Some of the projects were not so successful either when valued by the 
participants. In relation to national governance the development pro
gram can therefore be questioned as a governing instrument. This 
becomes even clearer when taken into account that my study did not 
evaluate the national program as a governing instrument and was not 
designed to investigate the influence of the program on child care in 
general. The program can in one way be seen as a way to try to govern 
a child care sector in a period of change. That is particularly evident 
during the two periods of Social Democratic governments. In the 
period between those two governments the Conservatives/Liberals used 
another governing instrument; legislation. One of the laws meant that 
actors at national level no longer could govern by ear-marked state 
funds. At the same time the administrative responsibility for the child 
care sector increased and the actors at the NBHW had the full respon
sibility over the national development program. When the second 
period of Social Democratic government started in 1994, the admi
nistrators at the NBHW tried to use the program as a governing device 
in a more explicit way. The significance of the national program for 
local development work as a governing instrument increased for the 
state actors.

Fifth, the evaluations of the national program for local development 
work changed over time, from being economic follow-up studies in the 
end of the 1980s, to being means to spread national policy in the 
middle of the 1990s, i.e. informative governing. There was in the later 
years of the child care program an ambition for the evaluations to have 
a governing function. Worth noticing is that this shift seems to go hand 
in hand with the other changes in the program and ultimately in the 
overall change of governance of the child care sector. Since I have not 
studied whether the evaluations had such a function or not, what could 
be said is that it is possible that evaluations will be used in an infor
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mative way to get the actors at local level to think of governing and 
pedagogical goals in the same way as the state/national actors. How 
effective evaluations can be in that respect has yet to be investigated.

If the national development program, including the evaluations, is 
related to the national governing instruments in use during the 1990s, 
there are few other instruments left for the state actors to use except to 
spread information and to ensure that the intentions of the law are 
fulfilled. The view and actions of the administrators, concerning both 
the development program and the adjoining evaluations, may be ex
plained as an expression of that fact. Another complementary expla
nation is that both the program and the evaluations can be seen as a new 
national strategy for change, where the municipalities can decentralize 
in different ways and interpret child care legislation in various ways. 
The national development program may have helped to implement this 
new governing model.

To make this shift in governance actually happen, other stronger 
devices were used, like decentralizing the economy to the municipal 
level and opening up the public monopoly in child care to private entre
preneurs. It can therefore be said that the national program during this 
Conservative/Liberal period of power legitimized a shift in governance. 
The design of the program reinforced the idea of local autonomy and 
responsibility and die rule by a locally interpreted law and pedagogical 
goals. The program legitimized a breaking up of the principle of equi
valence that earlier had influenced the law, and also the idea of ear
marked state subsidies. The same cannot be said about the legitimizing 
function during the former Social Democratic government. In that case 
the legitimizing function had more to do with the need for some kind of 
state action when there was a severe critique of the welfare state, and of 
the public child care sector and its costs. The idea of a national develop
ment program together with evaluations, as a package, was already at 
work in the school system.1 Maybe it can be said that the state actors 
responsible for the child care system reacted to the critique by showing 
that they indeed were trying to solve the problems. They picked a 
solution near at hand; the national program for local development work.

1 In the compulsory school in Sweden similar but not exactly the same changes took 
place. Decentralized economy is also now part of school governance. A new criterion- 
related grading system (compared to the old norm-related system), a new national 
curriculum to be interpreted at local level, and national assessments and national 
evaluations are characteristics that both are similar and different in the public school 
system compared to the child care system. There are for instance no assessments in 
the child care sector but there were national evaluations carried out by the NBHW. The 
responsibility to supervise the child care sector was recently moved from the NBHW 
to die National Agency for Education.
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When it comes to the latter period of Social Democratic government, 
the function of the development program may be described as legiti
mizing the governance of the child care sector by administrators at a 
state/national level, the NBHW. By caring about the program, shown 
for example in their interest to initiate evaluations of it, the NBHW 
administrators did what they were supposed to do. In their administra
tive perspective the evaluations were to help them administer the pro
gram. Questions concerning the power or effectiveness of the national 
development program in a governing perspective were never asked, 
although that was an explicit aim with the program. It can also be said 
that the national development program legitimized the shift in politics 
that the Social Democrats had undertaken. In the 1990s they reluctantly 
accepted private entrepreneurs in the child care sector, although they 
did not require municipalities to supply them with tax-funds, as was the 
Conservative/Liberal government. Instead the program by its content 
and direction still legitimized a decentralized child care system but with
in the borders of public control. However, in reality this is a paradox, 
since there are many different decentralizing models at work in the 
municipalities, many of them lacking in political control, power and 
responsibility. Some municipalities have decentralized the economy to 
the individual pre-schools, child care centers and schools, and in that 
way avoided the burden of accountability in a period of economical 
recession. As can be understood, the Social Democrats seem to have 
re-evaluated the principle of equivalence as well. By letting the admi
nistrative governing of the child care sector continue and also the 
national evaluation program in the hands of the NBHW administrators, 
the Social Democrats did not exactly change the Conservative/Liberal 
view of the child care sector.

My conclusion is therefore that the national program for local deve
lopment work within the child care sector mainly can be understood as 
a way to legitimate the state. As a mediator between labour and capital 
the state and its actors have to adapt, in some respect, to the shift in 
power relation over time that characterize the conflict between those 
groups in society. During the period of my study, the power of the 
capital has increased, and in Sweden as in other western countries, 
political groups and parties affiliated with the capital have been success
ful in influencing both perceptions of public sectors as education and 
child care, and practical policy in those areas. The same groups have in 
Sweden been very politically active in educational debates and in the 
public debate concerning the public sector in general. However, there 
are also signs of more activities to gain control at the state/national 
level. One example is the National Agency for Education's announced 
sharpening of control of the compulsory school system. The problem 
still remains that these national agencies and boards have no real power

170



Summary

to force municipalities that break the laws to improve and the ministries 
still have not recaptured the earlier encompassing national political 
responsibility. This has not been possible during the years when the 
welfare state has been the target of political criticism.

The child care system is politically now a part of the educational 
area, not the social. What will happen when it comes to national gover
ning is an open question but there seems to be few signs that there will 
be any major changes. Maybe there will be a fundamental change if the 
(former) child care system will be incorporated in the national assess
ment activities so typical for the school. It is also possible that there 
will be extensive development work carried out in the form of a natio
nal program for local development work with evaluation results spread 
throughout the country, as a way to continue the implementation of this 
integration of the child care sector in the school system. If governing 
by communicating the intentions of a national reform or policy is 
effective or not might be a question to pursue in a future study.
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Bearbetning av Socialstyrelsens fördelningslistor 
och kataloger över de lokala projekten

En stor del av materialet till kapitel fem grundar sig på Socialstyrelsens 
projektkataloger (se förteckning nedan) och fördelningslistor för 
budgetåren 1989-95. I projektkatalogema beskrivs de projekt som 
beviljats medel. I fördelningslistoma finns uppgifter på storleken på de 
beviljade anslagen. Vid en genomgång av projektkatalogema och 
fördelningslistoma fann jag att katalogerna innehöll fler projekt än 
listorna även om differensen inte var så stor. Dessa utvecklingsprojekt 
finns redovisade i tabellerna under antal och andel men av naturliga skäl 
är inte deras del av medlen medtagna. Indelningen i budgetår för tabell 
2-4 följer fördelningslistomas uppdelning. För tabell fem har jag 
emellertid sett mig nödsakad att göra en blandform. Där finns de 
projekt som fick medel i medelstilldelningarna augusti 1992, oktober 
1992 och april 1993. Det är de fördelningslistor som i huvudsak 
motsvarar projektkatalogen för tiden 1 januari 1992 till 30 juni 1993. 
För tabell sex och sju följer kataloger och fördelningslistor varandra 
tämligen väl i tid varför ingen kommentar om dessa behövs.

Jag har använt mig av fyra olika mått för att belysa de prioriteringar 
som Socialstyrelsen gjorde tiden 1989-95. Dessa mått är antal, andel 
och medelstilldelning i absoluta tal samt andel av medelstilldelningen. 
Beskrivningen bygger på uppgifter om de projekt som beviljades medel 
för första gången. De utvecklingsprojekt som redan var igång vid 
respektive fördelningstillfälle har jag inte tagit med då fullständiga upp
gifter om detta saknas i det material som jag har använt. Jag anser inte 
heller att det skulle ha tillfört beskrivningen något eftersom mitt intresse 
i det här kapitlet är att redogöra för hur satsningen har genomförts på 
den statliga nivån. De statliga intentionerna när det gäller satsningen på 
lokala utvecklingsprojekt och hur de har kommit till uttryck i fördel
ningen av medel och i vilka områden som betraktas som prioriterade 
utgör beskrvningen av genomförandet på den statliga nivån.

De beskrivningar som behandlar ansökningar grundar sig på fördel- 
ningslistor för budgetåren 1989-93.

Projektkatalogerna är:

Socialstyrelsen (1990a). Barnen i samtid och framtid. Broschyr.
Stockholm: Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen (1990/2). Barnen i samtid och framtid. Broschyr.
Stockholm: Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen (1991). Barnen i samtid och framtid. Broschyr.
Stockholm: Socialstyrelsen.
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Socialstyrelsen (1992). Barnen i samtid och framtid. Broschyr.
Stockholm: Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen (1993b). Uvecklingsprojekt inom Barnomsorgen 1 jan
1992-30juni 1993. Broschyr. Stockholm: Socialstyrelsen. 

Socialstyrelsen (1995a). Utvecklingsprojekt inom Barnomsorgen 1 juli
1993-30juni 1994. Broschyr. Stockholm: Socialstyrelsen. 

Socialstyrelsen (1995d). Utvecklingsprojekt inom Barnomsorgen 1 juli
1994-30juni 1995. Broschyr. Stockholm: Socialstyrelsen.
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Intervjufrågor

Frågor till politiska företrädare, Socialdepartementet

Barnomsorg generellt
Vilka förändringar tycker du har varit mest avgörande för den svenska 
barnomsorgen under senare år? Vilka förändringar bedömer du som 
mest avgörande (angående bo) under dina år vid Socialdepartementet? 
Vad är det som styr och påverkar barnomsorgen i den ena eller andra 
riktningen? Var det likadant när du var vid departementet? Om inte, hur 
var det då?
Vilken var Socialdepartementets roll i det sammanhanget under din 
verksamma tid där?
Vilken är Socialdepartementets roll i det sammanhanget i nuläget?

Satsningen på utvecklings- och försöksverksamhet inom barnomsorgen
Hur förhöll sig satsningen på lokala utvecklingsprojekt till de ovan
stående frågorna? Vad tänkte ni er att satsningen kunde bidra med? Hur 
är det nu?
Vet ni hur satsningen lyckades? Hur fick ni veta det?
Har någon förändring ägt rum med avseende på dessa frågor sedan 
Socialstyrelsen övertog administrationen av satsningen?
Vad var det som styrde och formade inriktningen och omfattningen på 
satsningen? Hur är det nu?
Såg du några förändringar över tid när det gällde inriktningen och om
fattningen medan du var verksam vid departementet? Nuläget?
Vad berodde det på? Vad beror det på?
Hur ser du på din roll i det?

Utvärdering
Idag frågar man efter utvärderingar i praktiskt taget alla verksamheter 
och sammanhang - hur ser du på det?
Vad kan utvärderingar bidra med sett ur ett Socialsdepartements- 
perspektiv? Gällde det då du var verksam vid departementet också? Om 
inte, hur var det då?
Vad kan de bidra med när det gäller barnomsorgen i stort? Gällde det 
under din verksamhetstid också? Om inte, vad var skillnaden?
Vad var det som styrde och formade inriktning och omfattning på de 
utvärderingar som genomfördes under din verksamhetstid? Hur är det 
nu?
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Finns det några utvärderingar som genomförts under de senaste åren 
som gäller barnomsorgen i stort, som kan betecknas som särskilt bra? 
Vad kännetecknar dessa?
Finns det några dåliga? Kännetecken?
Hur ser du på de utvärderingar som har gjorts inom ramen för sats
ningen på utvecklings- och försöksverksamheten inom barnomsorgen? 
Bidrog de/har de bidragit till att omforma satsningen på något sätt?
Om ja, hur?
Om nej, varför inte?
Bidrog utvärderingarna till något annat?/Har de bidragit till något annat? 
Vad i så fall?

Socialdepartementet
Inträffade några förändringar vid departementet under den tid då du var 
verksam där? Vilka i så fall? Vilka var de viktigaste politiska frågorna 
när det gällde barnomsorg under den tiden, enligt din uppfattning? Hur 
drevs de under din departementstid?
Om du skulle beskriva Socialdepartementets stymingsfilosofi när det 
gäller svensk barnomsorg under den tid du var verksam där - Hur 
skulle du då beskriva den? Förändringar över tid?
Slutligen undrar jag om dessa frågor enligt din uppfattning påverkade/ 
har påverkat ert arbete med satsningen på utvecklings- och försöks
verksamhet inom barnomsorgen på något sätt?
Hur i så fall?

Annat
Är det något som jag inte har frågat om som du tycker är viktigt att få 
med?
I så fall är jag glad över att få med det också.

Tackar än en gång!

Frågor till tjänstemän, Socialdepartementet

Barnomsorg generellt
Vilka förändringar tycker du har varit mest avgörande för den svenska 
barnomsorgen under senare år?
Vad är det som styr och påverkar barnomsorgen i den ena eller andra 
riktningen?
Vilken är Socialdepartementets roll i det här sammanhanget?
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Satsningen på utvecklings- och försöksverksamhet inom barnomsorgen
Hur förhåller sig satsningen på lokala utvecklingsprojekt till de ovan
stående frågorna?
Vad kan satsningen bidra med? Vet ni hur satsningen lyckats? Hur vet 
ni det? Har någon förändring ägt rum med avseende på dessa frågor 
sedan Socialstyrelsen övertog administrationen av satsningen?
Vad är det som styr och formar inriktningen och omfattningen på 
satsningen nu? Tidigare?
Ser du några förändringar över tid när det gäller inriktning och om
fattning?
Vad beror det på?
Hur ser du på din roll i det?

Utvärdering
Idag frågar man efter utvärderingar i praktiskt taget alla verksamheter 
och sammanhang - hur ser du på det?
Vad kan utvärderingar bidra med sett ur Socialsdepartementets per
spektiv?
Vad kan de bidra med när det gäller barnomsorgen i stort?
Vad är det som styr och formar inriktning och omfattning på de 
utvärderingar som genomförs?
Finns det några utvärderingar som genomförts under de senaste åren 
som gäller barnomsorgen i stort som kan betecknas som särskilt bra? 
Vad kännetecknar dessa?
Finns det några dåliga? Kännetecken?
Hur ser du på de utvärderingar som är gjorda inom ramen för sats
ningen på utvecklings- och försöksverksamheten inom barnomsorgen? 
Har de bidragit till att omforma satsningen på något sätt?
Om ja, hur?
Om nej, varför inte?
Har utvärderingarna bidragit till något annat?
Vad i så fall?

Socialdepartementet
Jag undrar om Socialdepartementet har genomgått några organisa
toriska förändringar under de senare åren. Jag är tacksam om du i 
korthet kan beskriva departementets organisation och de eventuella 
förändringar som har inträffat och ungefär när de inträffade. Jag är 
också intresserad av att ta del av de politiska förändringar inom 
departementet som du bedömer har varit viktiga för barnomsorgen.
Om du skulle beskriva Socialdepartementets stymingsfilosofi när det 
gäller barnomsorgen - Hur ser den då ut? Ser du någon förändring av 
stymingsfilosofi över tid? Vilken i så fall?
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Slutligen undrar jag om dessa frågor, enligt din uppfattning, påverkade/ 
har påverkat ert arbete med satsningen på utvecklings- och försöks
verksamhet inom barnomsorgen på något sätt?
Hur i så fall?
Annat
Är det något som jag inte har frågat om som du tycker är viktigt att få 
med?
I så fall är jag glad över att få med det också.

Tackar än en gång !

Frågor till tjänstemän, Socialstyrelsen

Barnomsorg generellt
Vilka förändringar tycker du har varit mest avgörande för den svenska 
barnomsorgen under senare år?
Vad är det som styr och påverkar barnomsorgen i den ena eller andra 
riktningen?
Vilken är Socialstyrelsens roll i det här sammanhanget?

Satsningen på utvecklings- och försöksverksamhet inom barnomsorgen
Hur förhåller sig satsningen på lokala utvecklingsprojekt till de ovan
stående frågorna?
Vad kan satsningen bidra med? Vet ni hur ni lyckas med satsningen? 
Hur vet ni det?
Vad är det som styr och formar inriktningen och omfattningen på sats
ningen?
Ser du några förändringar över tid när det gäller inriktning och om
fattning?
Vad beror det på?
Hur ser du på din roll i det?

Utvärdering
Idag frågar man efter utvärderingar i praktiskt taget alla verksamheter 
och sammanhang - hur ser du på det?
Vad kan utvärderingar bidra med sett ur Socialstyrelsens perspektiv? 
Vad kan de bidra med när det gäller barnomsorgen i stort?
Vad är det som styr och formar inriktning och omfattning på de utvär
deringar som genomförs?
Finns det några utvärderingar som genomförts under de senaste åren 
som gäller barnomsorgen i stort, som kan betecknas som särskilt bra? 
Vad kännetecknar dessa?
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Finns det några dåliga utvärderingar? Kännetecken?
Hur ser du på de utvärderingar som är gjorda inom ramen för sats
ningen på utvecklings- och försöksverksamheten inom barnomsorgen? 
Har de bidragit till att omforma satsningen på något sätt?
Om ja, hur?
Om nej, varför inte?
Har utvärderingarna bidragit till något annat?
Vad i så fall?

Socialstyrelsen
Jag har hört att Socialstyrelsen har genomgått en del förändringar under 
de senare åren. Jag är tacksam om du i korthet kan beskriva dessa 
förändringar och när de inträffade.
Slutligen undrar jag om förändringarna, enligt din uppfattning, har 
påverkat/påverkar ert arbete med satsningen på utvecklings- och för
söksverksamhet inom barnomsorgen på något sätt?
Hur i så fall?

Annat
Är det något som jag inte har frågat om som du tycker är viktigt att få 
med?
I så fall är jag glad över att få med det också.

Tackar än en gång!
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Frågor till utvärderarna

1. När fick du utvärderingsuppdraget från Socialstyrelsen?

2. Hur kommer det sig att just du fick det här uppdraget?

3. Vad ville Socialstyrelsen med din utvärdering, som du uppfattade
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