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Abstract 

This thesis is a total coverage survey of the municipal preschool management structure. In the 

late 90's the preschool in Sweden became the first step in the overall educational system. It 

became a pedagogical activity similar to school with respect to form and content. Although the 

focus was on education, political voices reclaimed the unique nature of preschool i.e. educare. It 

became a preschool in transition between its own tradition and modernization. The idea is that 

the educational management structure should support a pedagogical leadership that directs the 

pedagogical activity towards preschool objectives. The local authority sets the structure for 

management in pre-school; a municipality that in itself is an institution with its own goals and 

objectives. These objectives can place the municipalities in the cross pressure between their own 

objectives and the ones for preschool. The question in this respect is; How is the management 

structure formed and why? Is it a structure formed with the intention of creating educational 

management for the local preschool or are there other factors that guide the design? A 

framework based on the historical background of the preschools and theoretical terms such as 

steering, leading, management, pedagogical leadership, educational activity, etc. was 

constructed. Results are based on an online questionnaire survey. 180 municipalities out of 290 

answered the questionnaire, which gives a response rate at 62 %. The response rate is evenly 

distributed across municipal categories, categories that the municipalities were aggregated into, 

formed by The Swedish Association of Local Authorities and Regions. The categories were 

handled as survey units, to support a part of the analysis and to allow a comparison between the 

municipalities by municipality size, both demographic and geographic. The material was 

analysed using the SPSS statistical program and compiled and reported with descriptive 

statistics. Descriptive statistics were used to demonstrate the material's characteristics and the 

central tendency. The results show that the municipalities’ structure of management is varied. 

Different municipal categories do not change this varied picture of the management landscape 

significantly. Although the management structure varies regarding how many levels with formal 

titles and which positions and functions they should have, there is a consistency in which title 

that the formal leader for the preschool have. The municipalities primarily utilise a 

principalship with mixed responsibility for both preschool and school. In light of these results, 

do municipalities mould a structure for the educational management for the pedagogical 

activities in preschool? Yes and no: the municipalities do not form a structure for preschool 

alone. Results show that the municipalities' main purpose is not to create a line of management 

specifically for the preschool. The municipalities form a management structure for educational 

purposes dealing with an educational activity from preschool to elementary school. The new 

Education Act (2010:800), is a step toward distinguishing preschool leadership from school 

leadership and turns the leadership of preschools into a title solely for the position and function 

of preschool educational activities. 

 
Key words: Municipal preschool, management structure, formal title, total coverage survey, 

educational management, leading, educational activity 
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Inledning 

Ledningsstrukturen för förskolan utformas av kommunen. I denna 
avhandling undersöks kommunernas intentioner i formeringen av förskolans 
ledning. 

Förskolan har historiskt sett varit en institution för omsorg och fostran, men 
omformades under slutet av 1990-talet till det första steget i utbildnings-
systemet och fick i och med det sin första läroplan, Lpfö 98. Detta var ett led 
i en utbildningspolitisk rörelse mot en allt starkare betoning på det livslånga 
lärandet. Med den nya läroplanen flyttades uppmärksamheten från ett 
fostrans- och omsorgsideal mot lärande. Trots betoningen på lärande 
framhölls dock förskolans särart, d.v.s. en förening av omsorg och 
pedagogik. Förskolan som institution har kommit att bli en verksamhet som 
alltmer liknar skolan gällande mål, riktlinjer och statlig reglering (Kärrby, & 
Lundström, 2004, Folke-Fichtelius, 2008). En förskola som befinner sig i en 
brytningstid mellan traditionella förväntningar och utveckling (Skolverket, 
2004). 

Man kan i forskningen om förskolans pedagogiska verksamhet finna 
ståndpunkter att förskolan trots denna utveckling ändå har en stor del av det 
historiska fostransuppdraget kvar även om betoningen på lärande inslag har 
ökat (Ekström, 2007; Sheridan, Pramling Samuelsson & Johansson red., 
2009). Avståndet mellan den pedagogiska ledningen och personalen anges 
som en orsak till att lärande inslag inte är större (Ekström, 2007). Den 
pedagogiska ledningen, och ledarskapet i stort, har för förskolans del 
upplevts som anonymt både i sin funktion och i sin position. Trots att 
föreståndaren som pedagogisk ledare redan i barnstugeutredningen (SOU 
1972:27) lyftes fram som en viktig funktion, har det formella ledarskapet i 
förskolan främst fungerat som en administrativ befattning (Boalt Boëthius & 
Stavren-Eriksson, 1992; Lantz & Pingel, 1988). I Skolverkets allmänna 
rekommendationer för kvalitet i förskolan (2005) framhålls vikten av 
pedagogisk ledning för bibehållen kvalitet och utveckling av det pedagogiska 
arbetet. 

I den internationella förskoleforskningen och den nationella och 
internationella skolledarforskningen beskrivs ledarskapet som en viktig 
faktor för verksamhetens kvalitet och utveckling (Jorde-Bloom, 2004; 
Johansson, 2004; Harris red., 2003).  

[leadership] is an essential ingredient in any thriving organization and one of the 
strongest predictors of high-quality early childhood and family service 
programming. (Jorde-Bloom, 2004, s. 21) 
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Ansvaret för att utforma en ledningsstruktur för att möjliggöra ett 
pedagogiskt ledarskap för den pedagogiska verksamheten i förskolan har 
legat och ligger fortfarande på kommunerna genom det kommunala 
självstyret. De statliga regleringarna har ytterst gett ramarna för 
kommunens verksamheter, men självstyret har givit kommunerna ett 
betydande handlingsutrymme att utforma ledningsorganisationen. Detta har 
påverkat förskolans ledningsstruktur på lite olika sätt genom åren. 
Exempelvis har kommunernas strävan att decentralisera lednings-
funktionens uppgifter (Montin, 1990), bidragit till ökat avstånd mellan den 
pedagogiska ledningen och personalen (Ekström, 2007). Decentraliseringen, 
som var ett led i den professionalisering de kommunala förvaltningarna 
genomgick från 70-talet och framåt, påverkade förskolans ledningsfunktion 
(föreståndarna) på så sätt att de omdefinierades från att vara en del av 
arbetslaget till att tydligt utgöra en chefsposition (Montin, 2007). Genom 
statens reglering i den nya skollagen (SFS 2010:800) skapas en begränsning 
i vad kommunerna kan titulera förskolans chef d.v.s. idag står det fast att 
förskolan skall ledas av en förskolechef. 

Kommunerna är således aktörer i skapandet av ledningsstrukturen för 
förskolan och skolan, vilka i de flesta kommuner ingår i samma förvaltning. 
Kommuner är olika till geografisk och demografisk storlek och institutioner 
med egna mål och intentioner. Givet detta kan det uppstå ett slags 
”korstryck”, som Moss, Møller och Johansson (2004) uttrycker det. 

The cross pressures on leadership are quite difficult in situations where local 
authorities feel more responsible for economics than for education. (s. 204) 

Ett korstryck som inte bara påverkar ledarskapet i sig, utan även innebär ett 
dilemma för kommunerna. För vem och för vad skall ledningsstrukturen 
utformas? Är det för kommunens, skolans eller för förskolans mål och 
intentioner?  
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1. Syfte och begreppsdefinition  

Den kommunala förskolan är idag en egen skolform med en ledning som 
organiseras av kommunen. Förskolechefens ansvar är reglerat i den nya 
skollagen (SFS 2010:800), så var dock inte fallet under den tid empirin 
samlades in. Innan regleringen var det helt upp till de enskilda kommunerna 
att formera ledningen för förskolan. Avhandlingen ger därmed ett tidsutsnitt 
av den kommunala ledningsstrukturens form före den statliga regleringen. 
Andra sammanställningar som belyser hur och varför ledningsstrukturen 
fått sin form före den statliga regleringen saknas. Bilden av ledningskartan 
som redovisas i föreliggande undersökning möjliggör en framtida jämförelse 
av ledningsstrukturen för förskolan före och efter den nya statliga 
regleringen. Avhandlingen fokuserar frågan om ledningsstrukturens 
utformning skett med intentionen att skapa en pedagogisk ledning för den 
pedagogiska verksamheten i den kommunala förskolan eller om det finns 
andra faktorer och syften som styrt utformningen. 

 

Syfte 

Syftet med undersökningen är att beskriva hur ledningsstrukturen för den 
kommunala förskolans pedagogiska verksamhet är utformad och varför.  

Frågeställningar  

• Vilken eller vilka, (titel, position och funktion) leder formellt den 
pedagogiska verksamheten i den kommunala förskolan?  

o Skiljer sig ledningsuppdraget i relation till titel – i så fall hur?  

• I vilket eller vilka syften har ledningsstrukturen utformats? 

o Vem och vad bestämmer utformningen av den kommunala 
förskolans ledningsstruktur? 

o Hur uppfattar kommunerna att ledningsstrukturen fungerar? 

• Finns det särskiljande eller liknande mönster i ledningsstrukturen 
utifrån kommuntyp? 

o Skiljer sig ledningsstrukturen och syftet med densamma i 
relation till kommuntyp? 
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Ledningsstruktur som studieobjekt  

Ledningsstruktur som studieobjekt har valts utifrån att det beskriver många 
dimensioner för vad som studeras. Svårigheten i att använda 
ledningsstruktur som studieobjekt grundar sig i att en teoretisk definition 
inte går att finna i pedagogisk forskning i Sverige idag. I denna studie har 
Statens Offentliga Utrednings (SOU 2004:116) beskrivning använts, för att 
definiera vad som studeras. ”…ledningsstruktur är ett begrepp som beskriver 
hur dessa personer med ledningsuppgifter och ledningsansvar i sina olika 
funktioner rent formellt avses samspela i sin gemensamma uppgift ”(s. 42). 

Vilka dessa funktioner är, relaterat till titel och ledningsuppdrag (position 
och funktion), har studerats samt hur strukturen med titlar och dess 
ledningsfunktioner är organiserade. Det praktiska ledningsarbetet har 
lämnats utför studien. Dock har frågor inriktade mot hur man inom 
kommunerna tycker att ledningsstrukturen fungerar och hur kommunerna 
avser att ledningsstrukturen skall fungera, ställts, liksom i vilket syfte den 
har skapats. Denna studie hanterar således inte aktiviteten ledning eller 
ledarskap, utan snarare befattningens positioner och funktioner som 
kommunen organiserar i en ledningsstruktur för att nå och genomföra 
förskolans mål och uppgifter.  

Således studeras både ledningsstrukturens form och funktion. Formen 
utifrån strukturens utformning och funktionen utifrån hur kommunen anser 
att den fungerar och hur den bör fungera samt i vilket syfte den är 
konstruerad. 

Begreppet ledningsstruktur innefattar ledning, ledningsorganisation och styrning, 
dels inom varje skola, dels som element i en struktur vari varje skola ingår, 
kommunalt eller nationellt. Ledningsstrukturen kan alltså uppfattas som ett stöd 
eller (i ogynnsamma fall) som ett hinder för rektors ledarskap. Ledningsstrukturen 
finns därmed nationellt, kommunalt och lokalt. Kommunalt och lokalt måste 
ledningsstrukturen anpassas till de förutsättningar, den situation och de behov som 
gäller för varje kommun och varje enskild skola. (SOU 2004:116 s. 10) 

Ledningsstruktur kommer i resultatdelen att beskrivas som en formation för 
förskolan som institution, men även utifrån kommunerna som jämförbara 
enheter med utgångspunkt i kommunala skillnader och likheter, 
demografiskt och geografiskt. 
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Avhandlingens fortsatta disposition 

Kapitel 2 och 3. En historisk tillbakablick – Förskolan och förskolans 
ledning och ledarskap. Ledningsstruktur för pedagogisk ledning av 
förskolan säger i sig inte mycket om vad det innebär, eller varför den är 
utformad på det sätt den är idag, utan den måste kontextualiseras för att 
förstås. Avsikten med de två kapitlen är att ge en inblick i de organisatoriska 
och institutionella förutsättningar och ramar som har format dagens förskola 
med dess ledning och ledare.  

Kapitel 4. Av vem och hur formas ledningsstrukturen för den pedagogiska 
verksamheten i förskolan. Kapitel 4 tydliggör ramarna som ligger till grund 
för varför just kommunerna är de som utformar ledningsstrukturen för den 
pedagogiska verksamheten i förskolan samt beslutsprocessens delar.  

Kapitel 5. Tidigare forskning. Kapitlet är en kort redovisning och ett 
resonemang om den forskning som bedömts relevant i anslutning till 
studieobjektet.  

Kapitel 6. Teoretiska utgångspunkter. Teoretiska utgångspunkter är ett 
grenverk av teorier som ligger till grund för delar av den slutgiltiga 
diskussionen av resultatet. Det är även en sammanställning som 
kontextualiserar och knyter ihop förståelsen av ledningsstruktur i ett 
samhälleligt sammanhang där staten, kommunen, förskolan och skolan som 
institutioner och organisationer ingår. 

Kapitel 7. Metod. Under rubriken metod redovisas de olika delarna som 
utgjort grunden för datainsamlingen. Kapitlet tydliggör vilka steg som blivit 
nödvändiga att utföra för att möjliggöra en tillförlitlig och giltig 
undersökning. 

Kapitel 8 och 9. Resultat. Resultatet är uppdelat på två kapitel. Det ena 
presenterar ledningsstrukturens utseende och syfte för den kommunala 
förskolan i Sverige. Det andra är en redovisning av resultatet utifrån 
kommunkategoriernas likheter och särarter. 

Kapitel 10. Diskussion. Här förs en diskussion kring resultatets olika delar i 
relation till tidigare forskning. 
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2. Förskolans historiska bakgrund 

Förskolans ursprung och syfte 

Den förskola vi ser idag har sin grund i de småbarnsinstitutioner som 
utvecklades under mitten av 1800-talet. Den samtida industrialiseringen och 
urbaniseringen av samhället förändrade familjens roll då kvinnans 
arbetskraft blev efterfrågad inom industrin. Omsorg och fostran av barnen 
framstod som en allt svårare uppgift att utföra inom familjen och 
vårdgivande institutioner blev en förutsättning för att tillgodose omvårdnad 
och omsorg om de barn som annars lämnades utan uppsikt. Filantropiska 
föreningar och organisationer startade verksamheter, många på privata 
initiativ, för att fylla ett omsorgsbehov för främst de fattiga barnen. Verk-
samheterna utvecklades efterhand och för de lite mer välbärgade familjerna 
startades pedagogiskt orienterade barnträdgårdar. Barnträdgårdarna 
baserade sina pedagogiska tankar på Fröbelpedagogiken som nådde vårt 
land vid 1890-talet och kom att utvecklas som en privat organisation genom 
systrarna Ellen och Maria Moberg (Tallberg Broman, 1991; Holmlund, 
1996). 

Institutioner för små barn skapades för att fylla två syften, dels ett 
arbetsmarknadspolitiskt, dels ett pedagogiskt/utbildningspolitiskt. De 
verksamheter som blev tongivande var småbarnsskolan, barnkrubban och 
barnträdgården (Holmlund, 1996; Westberg, 2008). Även om mycket av den 
forskning som ägnats förskolans historia särskilt framhåller barn-
trädgårdarna som grund för den förskola och förskolepedagogik vi har idag, 
hävdar Westberg (2008) att även småbarnsskolorna med sin undervisande 
verksamhet och barnkrubborna med sitt omvårdande syfte var en del av 
denna utveckling. Westberg menar att de institutioner som förändrade sin 
pedagogik mot en mer förskolepedagogisk verksamhet, så att den kom att 
likna barnträdgårdarnas, också var en del av denna pedagogiska förändring. 

 

Kommunaliseringen av förskolan 

Efter att under många år ha erhållit visst ekonomiskt stöd från kommunerna 
började de filantropiska verksamheterna för de yngsta barnen efterhand att 
kommunaliseras runt sekelskiftet 1900. Kommunerna hade redan under 
1800-talet börjat skjuta till medel, först i liten skala, för att senare få en allt 
större omfattning. Från mitten av 1930-talet var bidragen uppe i 44 procent, 
ibland mer (Westberg, 2008). Stödet var enligt Westberg inte bara ett 
fenomen under 1900-talet utan en del av den expansion kommunerna 
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genomgick. Kommunerna ökade sina anslag för att institutionernas lokaler 
skulle kunna förbättras, för att löner skulle utbetalas och för att 
verksamheten över huvud taget skulle gå ihop. Bidragen behövdes således 
för institutionernas överlevnad och de kommuner som lämnade stora bidrag 
såg till slut ingen anledning till att inte ta över verksamheterna.  

De filantropiska verksamheterna hade fått allt svårare att hävda sin rätt mot 
kommunerna och då kommunerna dessutom ansåg sig finna en bristande 
samordning och enhetlighet bland förskolorna, inte minst i fråga om 
antagningen till det begränsade antalet platser, så menade man från 
kommunalt håll att det var dags för kommunerna att ta över ansvaret. 

Genom att placera förskolorna under gemensam ledning menade man att en sund 
planenlig utveckling av densamma skulle kunna möjliggöras. I Uppsala betraktades 
likformighet i fråga om bland annat standard på lokaler, utrustning och 
matbespisning som ett skäl till inrättandet av en centralorganisation. Man menade 
dessutom att det saknades en organiserad antagning till förskolorna, och att det 
behövdes ett centralt organ som kunde fördela det begränsade antalet platser 
rättvist och opartiskt. (Westberg, 2008, s. 144-145) 

Westberg (a.a.) menar att kommunaliseringen påverkade såväl innehåll som 
form för förskolan och förskolepedagogiken och att den innebar en strävan 
från kommunernas sida att styra verksamheterna i detalj. Det kommunala 
inflytandet ökade i förskolornas styrelser och ledde i förlängningen till en 
detaljstyrning och kommunal kontroll av verksamheten. Många styrelser 
menade att kommunaliseringen var en nödvändighet för att hantera det 
ökande administrativa uppdraget och att säkerställa barnträdgårdarnas 
fortlevnad. Samtidigt insåg de att det innebar ett allvarligt ifrågasättande av 
det livsverk, som institutionerna i många fall utgjorde för sina initiativtagare. 

Bland annat Hatje (1999) uttrycker att Fröbelföreningen i Norrköping i 
efterdyningarna av andra världskriget, då behovet av barnomsorg var stort, 
på allvar började diskutera en kommunalisering av sin verksamhet. En 
anledning var behovet av ökade anslag, men även utifrån ett behov av 
tryggare anställningsvillkor för personalen. Skeptiska röster mot 
kommunaliseringen saknades dock inte. Man ifrågasatte till exempel om god 
tradition och individuell fostran verkligen kunde efterlevas i en kommunal 
verksamhet. Dessutom framfördes att politik inte kunde utgöra kriterium för 
att bilda styrelse utan att det i stället var intresse och god kunskap om 
verksamheten som borde vara vägledande för vem som kunde bli 
styrelseledamot. Maria Moberg personifierade motståndet mot 
kommunaliseringen av barnträdgårdarna enligt Hatje. Hatje skriver: 
”Bakom systrarna Mobergs misstänksamhet mot kommunalpolitik låg 
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således en fruktan för att den kommunaliserade verksamheten skulle 
urholkas på sakkunnig och kompetent ledning och förvaltning” (s. 148-150).  

I början på 1940-talet började kommunerna i liten skala bygga sina egna 
daghem för samordningsvinster och som kvalitetshöjande åtgärder. Vid den 
tidpunkten drev kommunerna ca 7 procent av den blygsamma skara daghem 
som fanns då (Westberg, 2008). I samband med ändringen av 
kommunallagen år 1953 ökade utbyggnaden av de kommunala förskolorna i 
takt med kommunernas ökade befogenheter (Johansson & Åstedt, 1993). I 
början på 1970-talet hade utbyggnaden kommit igång rejält och det 
kommunala ägandet var i det närmaste totalt. Det skäl som främst angavs 
var behovet av en sammanhållen kommunal planering och att det sågs som 
en samhällelig uppgift att anordna barnomsorg. Både inom kommunerna 
och de fackliga organisationerna fanns ett starkt stöd för ett kommunalt 
ägande (Martin Korpi, 2006). Genom historien har kommunerna kunnat 
fatta avgörande beslut om förskolan. Det kommunala självstyret gav, genom 
grundlagsregleringen 1974 (SFS 1974:152) och Kommunallagen 1977 (SFS 
1977:179), kommunerna fortsatt möjlighet att besluta om förskolans 
inriktning och omfång, även om statliga regleringar på lite olika sätt 
begränsat det kommunala utrymmet.  

 

Statens finansiella bidrag till verksamheten 

Det statliga betänkandet Barnkrubbor och småbarnskolonier (SOU 
1938:20) gav underlag till befolkningskommissionen att föreslå statliga 
bidrag till småbarnsinstitutionerna. Det dröjde dock till 1944 innan några 
statliga bidrag i blygsam omfattning kom institutionerna till del (Johansson 
& Åstedt, 1993). På 1940-talet finansierade staten bara några procent av 
förskolornas driftskostnad för att sedan vid beslutet om utbyggnad av 
förskolorna på 1970-talet kraftigt höja denna andel till 45 procent. Under 
perioden 1975-1990 var barnomsorgen den samhällssektor som ökade sina 
kostnader mest, från 2,9 till 35 miljarder kronor (Martin Korpi, 2006).  

Enligt Martin Korpi (2006) fick kommunerna sina pengar från 
Socialstyrelsen utan kostnadstak, men förutsättningarna förändrades genom 
åren, vilket påverkade verksamheterna på olika sätt. Först fungerade 
pengarna som styrmedel för att garantera god kvalitet, men i och med den 
stora utbyggnaden blev det ohanterligt för Socialstyrelsen att utföra 
kontroller på varje enskilt daghem, så kommunernas självbestämmande 
ökade i takt med att förskolornas antal ökade. Statsbidragen användes även 
fortsättningsvis som ett styrmedel gentemot kommunerna, men i avsikt att 
utveckla verksamheterna i specifik riktning. 
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Denna form av politisk detaljstyrning genom statliga bidrag ter sig kanske otänkbar 
idag, men styreffekten var odiskutabel. När de specialdestinerade statsbidragen för 
barnomsorgen avskaffades i början på 1990-talet blev det i stället lagreglering av 
verksamheten som utvidgades och fick en avsevärd skärpning. (Martin Korpi, 2006, 
s. 36) 

I det förslag, som den kommunalekonomiska kommittén lade fram år 1991 
togs de specialdestinerade bidragen bort och kommunerna fick själva 
bestämma hur pengarna skulle användas. Mer styrda statsbidrag infördes 
återigen under 2000-talet när man från statligt håll ville att medlen skulle 
användas för att förbättra kvaliteten i verksamheten och utöka 
personalstyrkan (a.a.). 

 

Staten lägger sig i styrningen av förskolan  

Med Barnavårdslagen år 1902 reglerade staten till viss del föräldrars ansvar 
över barnen, främst i fråga om de barn som vansköttes eller som uppförde 
sig kriminellt. Till skillnad från många andra länder visade statsmakten inget 
intresse för barnomsorgen under 1900-talets början (Hatje, 1999). Däremot 
uppmärksammades småbarnsinstitutionerna i en riksdagsmotion år 1919 
där barnträdgårdarna beskrevs som en social nödvändighet vilka borde 
underordnas det statliga inspektionsorganet. Några inspektioner från statens 
sida blev det dock inte förrän i mitten av 1930-talet (Johansson & Åstedt, 
1993). Vid denna tidpunkt började förskolan också ses som en del av det 
välfärdsprojekt och socialpolitiska program som börjat växa fram (Kärrby, 
2001). De statliga myndigheterna hade nu börjat ”få upp ögonen” för de 
institutioner som tog hand om de små barnen som potentiella 
samhällsförberedande och medborgarfostrande instanser (Göhl-Muigai, 
2004).  

Den första landsomfattande kartläggningen av barnkrubbor och 
barnträdgårdar genomfördes år 1936 av en av förgrundsfigurerna inom 
området, nämligen Ellen Moberg (Johansson & Åstedt, 1993). Mobergs 
rapport kom att utgöra ett underlag för det första statliga betänkandet 
Barnkrubbor och småbarnskolonier (SOU 1938:20). I betänkandet föreslogs 
bland annat statlig inspektion av verksamheten och när Socialstyrelsen år 
1944 blev tillsynsmyndighet för den så kallade halvöppna barnavården 
anställdes där en förskolepedagog för inspektion och rådgivning. De första 
pedagogiska anvisningarna för verksamheten utkom från Socialstyrelsen år 
1945 (Johansson & Åstedt, 1993, s. 19).  

Statens offentliga utredning, Daghem och förskolor (SOU 1951:15), ledde 
aldrig till något politiskt beslut, men fick trots det stor betydelse för 
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barnstugeverksamheten och kommunala förvaltningar. ”Många vittnar om 
att betänkandet under många år fungerade som ”en bibel” i deras arbete” 
(Johansson & Åstedt, 1993, s. 22). Barnstugeutredning 1968 kom emellertid 
att få en ännu större ideologisk betydelse för den förskola vi ser idag. I 
betänkandet Förskola del 1 och Förskola del 2 (SOU 1972:26; SOU 1972:27) 
lades grunden för den kommunala förskolans uppdrag och mål samt 
framfördes att kommunerna borde bedriva ett visst utvecklingsarbete och 
pedagogisk rådgivning gentemot förskolorna. Den politiska diskussion som 
fördes kring förskolefrågan tolkades av Kommunförbundet som att den 
kommunala friheten att utforma förskoleverksamheten var stor. De lokala 
politiska diskussionerna fick stort tolkningsutrymme i fråga om vad som 
skulle gälla och detta fick praktisk betydelse för arbetet i förskolan. Att inte 
riksdag och regering hade lagt fast den inre verksamhetens mål och riktlinjer 
sågs som problematiskt under 1970-talet och orsakade målkonflikter främst 
ur ett juridiskt och ekonomisk-administrativt perspektiv (Kärrby, 1983).  

Innan expansionen under 1970-talet var verksamheten starkt 
decentraliserad i den bemärkelsen att det mesta av driften låg inom själva 
förskolan. I och med att förskolorna ökade i omfattning ökade även den 
statliga styrningen i form av lagstiftning, centrala direktiv och specialiserade 
bidragsformer. Många kommuner slogs under denna period ihop och nya 
statliga regleringar infördes, vilket medförde större kommunala 
förvaltningar och att mycket av ansvaret och besluten som tidigare legat på 
fältet centraliserades till förvaltningen. Ökad effektivitet och minskade 
omkostnader angavs som skäl till detta, ett annat syfte var att öka kontrollen 
och bidra till en större likvärdighet mellan institutionerna (Dahlberg & Åsén, 
1987). 

 

Förskolans lag och styrning 

Enligt Folke-Fichtelius (2008) var lagen om förskoleverksamhet (SFS 
1973:120) den första lagen där förskoleverksamhet som samlingbeteckning 
användes. Den ersattes tre år senare av lagen om barnomsorg (SFS 
1976:381). Lagen om förskoleverksamhet innehöll bland annat bestämmelser 
om att sexåringar hade rätt till allmän förskola och att barn med behov av 
särskilt stöd skulle ges förtur till placering. I och med lagen om 
förskoleverksamhet blev det också en skyldighet för kommunen att ha en 
planmässig utbyggnad av förskolorna. Denna självständiga lagstiftning fanns 
endast kvar under en kort tid och integrerades därefter i Socialtjänstlagen 
(SFS 1980:620). Med Socialtjänstlagen, en ramlag som bestod av tre 
förenade vårdlagar, närmare bestämt Nykterhetsvårdslagen, Socialhjälpslag 
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och Barnavårdslag, överfördes ansvaret mer och mer till kommunen och 
verksamheten decentraliserades återigen (Eklundh, 2001).  

Socialstyrelsen fick senare i uppdrag att ta fram ett centralt styrdokument 
och riktlinjer för lokal styrning av verksamheten, vilket efter en lång process 
resulterade i Pedagogiskt program för förskolan (Socialstyrelsen, 1987). 
Uppdraget var ett steg i regeringens proposition Förskola för alla barn 
(prop. 1984/85:209) där den politiska ambitionen var att bygga ut förskolan 
med full behovstäckning. Pedagogiskt program för förskolan, 
(Socialstyrelsen, 1987) var således ett ideologiskt uttryck för den statliga 
styrningen och vände sig i första hand till kommunernas ledningsansvariga. 
Ramprogrammet gav verksamheten mål, riktlinjer och principer som skulle 
vägleda förskolan i arbetet, både daghem och deltidsförskolor. Eklundh 
(2001) menar att det pedagogiska programmet för förskolan visade på en 
politisk vilja att tydliggöra styrningen av arbetet, innehållet och målen för 
den pedagogiska verksamheten på statligt, kommunalt och lokalt plan. 

 

Inträdet i utbildningssystemet 

1990-talet var ett händelserikt årtionde för förskolan. Bland annat gavs 
sexåringarna möjlighet till en flexibel skolstart. Enligt Martin Korpi (2006) 
aktualiserades frågan om en pedagogisk samsyn mellan förskola, skola och 
skolbarnomsorg och en läroplanskommitté med Ulf P Lundgren i spetsen 
tillsattes. Denna kommitté tvingades dock ändra inriktning på sitt arbete 
sedan den borgliga regeringen som tillträtt 1991 ändrade på 
förutsättningarna genom att utesluta förskola och fritidshem från arbetet 
med läroplanen. År 1995 återtog socialdemokraterna regeringsmakten och 
statsminister Göran Persson deklarerade i sin regeringsförklaring 1996 att 
ett livslångt lärande skulle vara en hörnsten i regeringens politik och att alla 
skolformer inklusive förskolan skulle räknas in i detta. Det avbrutna 
läroplansarbetet för förskolan och fritidshem återupptogs och under samma 
ledning [Ulf P Lundgren] genomfördes utredningen och betänkandet Växa i 
lärande (SOU 1997:21) skrevs fram (a.a.). 

 

Läroplanen för förskolan 

Barnomsorgs- och skolakommitténs betänkande Att erövra omvärlden 
(SOU 1997:157) markerade förskolans inträde i utbildningssystemet. Det var 
det politiska dokument som beredde förslaget till en läroplan för förskolan 
och utifrån regeringsförklaringen i mars 1996 slogs det fast att förskolan, 
skolan och skolbarnomsorgen skulle integreras. I juli samma år överfördes 
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den centrala administrationen från socialdepartementet till 
utbildningsdepartementet medan bestämmelserna rörande förskolan i 
Socialtjänstlagen överfördes till Skollagen i januari 1998. Samtidigt övertog 
Skolverket tillsynsansvaret för förskolan från Socialstyrelsen och 
länsstyrelserna. Dessa transaktioner var konkreta handlingar till följd av 
”den politiska viljeriktningen att all pedagogisk verksamhet, som syftar till 
att fostra och stödja barn och ungdomar i deras utveckling och lärande bör 
ses som en helhet” (SOU 1997:157, s.7).  

Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, var förskolans första läroplan och innebar 
att förskolan från och med år 1998 ingår i samhällets samlade 
utbildningssystem för barn och unga. Förskolans läroplan gav uttryck för 
samma syn på kunskap, utveckling och lärande som de övriga läroplanerna 
(Lpo 94 och Lpf 94) och strukturerna var densamma i alla tre läroplanerna. 
Förskolans läroplan ersatte det tidigare pedagogiska programmet för 
förskolan. Enligt läroplanen för förskolan, Lpfö 98, var uppdraget att: 

Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara 
rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan skall erbjuda barnen en 
god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. 
(Utbildningsdepartementet, 1998, s. 8) 

Förskolans läroplan bygger på Skollagen. I Skollagen (SFS 1985:1100) 
angavs de grundläggande bestämmelserna om hur förskoleverksamheten 
skall utformas: ”förskoleverksamhetens uppgift är att genom pedagogisk 
verksamhet erbjuda barn fostran och omvårdnad” (2a kap 3§). 

1990-talets reformering av förskolan, som beskrivits ovan skulle enligt de 
politiska intentionerna fylla två syften, dels skulle förskolan utveckla sin 
verksamhet, dels skulle den behålla sin särart. Denna särart omfattar 
begreppen omsorg, vård och pedagogik, vilket anses som den svenska 
förskolemodellens signum. Internationellt benämns denna förening med 
begreppet Educare, vilket Sverige anses framstående inom (se SOU 1997:157; 
Skolverket, 2004).  

Enligt Kärrby & Lundström (2004) förändrades den politiska diskursen 
angående barn under 1990-talet. De hävdade att ”en ny syn på barn, 
kunskap och lärande hade börjat växa fram” (s. 192). I enlighet med då 
aktuella barnpsykologiska teorier sågs barnet som medskapare till sin egen 
kunskap i interaktion och kommunikation med vuxna och andra barn. 
Teorierna fick betydelse för läroplanernas likartade utformning där såväl 
förskolans Lpfö 98 som skolans omarbetade läroplan, Lpo 94, förespråkar 
samma typ av värdegrundsfrågor och pedagogiska synsätt: 
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Genom beslutet om att förskolan skulle bli en del av utbildningsväsendet och får en 
egen läroplan blev förskolan etablerad som ett led i det livslånga lärandet. Den 
gemensamma grunden vilar på två ben: demokratisk fostran och det livslånga 
lärandet. Ur ett ideologiskt perspektiv hade synen på förskolan och skolan därmed 
skiftat från särart till likhet (Kärrby & Lundström, 2004, s. 192).  

Skolverkets allmänna råd om kvalitet i förskolan (Skolverket, 2005) 
utarbetades för att förtydliga verksamheten och utvärdera kvaliteten mot de 
nationella målen. De allmänna råden fungerar som ett stöd för bedömning, 
utveckling och kvalitet ur ett likvärdighetsperspektiv. Det är ett politiskt 
dokument för förskolan, som tar sin utgångspunkt i de områden och faktorer 
som Skolverket bedömer centrala för förskolans kvalitet. I kommentarerna 
till de allmänna råden uttrycks den frihet kommunerna har att utforma 
verksamheten. Det är kommunallagen som ställer kraven på hur en effektiv 
styrning och ledning av verksamheten skall fördelas och det är enligt 
Skolverket av största vikt att detta ansvar tydligt fördelas. Nya allmänna råd 
väntas efter den nya skollagen. 

 

Ny skollag och reviderad läroplan för förskola och skola 

En ny skollag (SFS 2010:800) och en reviderad läroplan för Kunskap, 
valfrihet och trygghet (Skolverket, 2010) sjösattes den 8 augusti 2010 och 
gäller från den 1 juni 2011. Det som är nytt för förskolan, är att förskolan 
bland annat är en egen skolform. Det är högre krav på utbildning för 
förskollärare och förskollärarna får även ett mer självständigt ansvar för 
verksamheten, än tidigare då det var arbetslaget som hade det ansvaret. 
Fördelningen av ansvar mellan stat och kommun ligger fast liksom den 
mellan beslutsfattare och profession. 

 

Sammanfattning 

Förskolan som institution har formats av den historiska och politiska 
kontexten. Olika händelser och politiska dokument, som beskrivits ovan, har 
fått konsekvenser och uttryck som indirekt påverkar den praktiska 
verksamheten. Främst har kommunaliseringen av förskolan samt småbarns-
institutionernas omsorg- och fostransideal samt intentioner om utbildning 
satt historiska avtryck. Förskolan har gått från en särart till likhet med 
skolan i statlig styrning och ideologiska formuleringar och lärande har tagit 
en allt större plats i den pedagogiska praktiken. Kommunaliseringen av 
förskolan har pågått sedan de filantropiska verksamheterna krävde mer stöd 
för sin verksamhet. Idag är förskolan en kommunal verksamhet med 
innehållsmässig statlig styrning och ekonomisk tilldelning. Kommunerna 
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har fortfarande ett stort ansvar för förskolans form, trots att den statliga 
styrningen reglerar allt mer och ger ramar för hur förskolan skall 
organiseras.  
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3. Hur har ledningen för förskolan varit 
strukturerad, för vad och varför? 

Ledningsorganisation och ledarskap innan 
kommunaliseringen 

Ledningen för de första småbarnsinstitutionerna var organiserade i 
självständiga sällskap, med betalande medlemmar och en styrelse med en 
ordförande, samt en föreståndarinna som var direkt knuten till 
verksamheten. Styrelsernas sammansättning kunde se lite olika ut, men 
bestod ofta av män på de betydelsefulla posterna så som ordförande, vice 
ordförande och kassör, medan kvinnorna i styrelsen delade ansvar för 
tillsynen av verksamheterna. I bland annat barnkrubborna fanns det även en 
kvinna som fungerade som direktris. Direktrisen kontrollerade 
föreståndarinnas arbete och föreståndarinnan kontrollerade ledarinnan 
och/eller biträdet. I vissa barnkrubbor anställdes även diakonissor som 
föreståndare. Föreståndarinnan hade många gånger ett stort ansvar för 
verksamhetens drift, medan styrelsen ansvarade för budget, löner och 
tillsättning av tjänster, ordnade lokaler samt utförde kontroll och utfärdade 
reglementen för den pedagogiska delen av verksamheten. Medlemmarna i 
sällskapet hade ringa att säga till om, utan träffades främst när den årliga 
stämman skulle gå av stapeln (Holmlund, 1996; Westberg, 2008).  

 

Ledningsorganisation och ledarskap efter 
kommunaliseringen 

Det kommunala inflytandet över verksamheterna var samtida med 
kommunernas delaktighet i verksamheternas styrelser i och med att man 
fick rätten att utse ledamöter och revisorer. Utvecklingen bestod i att 
förskolorna under andra hälften av 1800-talet och första hälften av 1900-
talet övergick, eller var en del i, halvt kommunala paraplyorganisationer 
(Westberg, 2008). 

Förskolorna övertogs av kommunerna på olika sätt. Enligt den barnavårdslag som 
antogs 1924 var egentligen den halvöppna barnavården, där förskolorna ingick, 
barnavårdsnämndens ansvar. Men eftersom lagen gav barnavårdsnämnderna ett 
övermått av uppgifter att lösa, underställdes inte sällan förskolornas drift en 
självständig kommunal styrelse. (Westberg, 2008, s. 151) 
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Enligt Eklundh (2001) kunde en kommunal politisk organisation se ut på 
följande sätt under 1960 och 70-talet; 

 
Figur 1. Figuren visar en traditionell sektoriell kommunal politisk organisation från 1960- och 70-tal 
(Eklundh, 2001, s. 29).  

 

1970- och 80-talet, arbetslaget som ledningsresurs 

Föreståndarinnans ansvar för verksamhetens arbetsledning sträckte sig ända 
in på 60-talet, ett chefskap, som återinfördes på slutet av 80-talet för 
föreståndarna (Johansson & Åstedt, 1993). Föreståndarinnan kan sägas vara 
föregångaren till de föreståndare som under 1970-talet ökade drastiskt i 
antal liksom daghem och daghemsplatser i kommunerna. Föreståndaren 
beskrevs på 1970-talet som en administrativ och pedagogisk ledare med 
ansvar över personalvårdsfrågor samt kontakten gentemot huvudmannen 
och övriga lokala myndigheter.  

Arbetslagstanken i barnstugeutredningen (SOU 1972:26) kom att ifrågasätta 
ledarskapet i förskolan: vilken funktion hade föreståndaren om beslut kunde 
fattas inom arbetslaget? Trots det kom chefsrollen inte att ersättas utan 
barnstugeutredningen påverkade föreståndarens arbetsuppgifter såtillvida 
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att föreståndaren blev en arbetslagsledare som skulle sköta det 
administrativa och organisatoriska arbetet med ett huvudansvar för det 
pedagogiska arbetet. Föreståndaren hade även till uppgift, beroende på 
förskolans storlek, att i enlighet med barnstugeutredning, delta i arbetet med 
barngruppen (Dahlberg & Åsén, 1987; Kärrby, 1983).  

Barnstugeutredningen påverkade förskolan samt ledningen för förskolan på 
många sätt, en av konsekvenserna var att kommunerna inrättade tjänster 
som pedagogiska konsulter. En ledningsstruktur i slutet av 1980-talet kunde 
bestå av, en socialchef från socialförvaltningen, som hade en stab av 
barnomsorgsinspektör, pedagogkonsulent och barnomsorgsassistent samt 
närmast verksamheten en föreståndare (Dahlberg & Åsén, 1987). Kärrby 
(1983) vittnar om en annan typ av ledningsstruktur i en kommun. En 
ledningsstruktur bestående av en förskolesekreterare med en nyckelroll i 
kontakten mellan fältet och förvaltningen. En funktion som ägde den 
pedagogiskt handledande funktionen och verksamhetsutvecklingen på ett 
övergripande plan medan föreståndaren var den som närmast verksamheten 
ledde det inre pedagogiska arbetet.  

Enligt det pedagogiska programmet (Socialstyrelsen, 1987), som var det 
styrdokument som kom efter barnstugeutredningen var det viktigt med ett 
centralt ledningsansvar för barnomsorgen och därmed förskolan. 
Ledningsarbetet skulle omfatta planering och utveckling av verksamheten i 
ett längre perspektiv. Barnomsorgsassistenter och pedagogkonsulter 
fungerade som viktiga resurser vad gällde förskolans pedagogiska planering, 
utvärdering och utvecklingsplaner och var ett direkt stöd till föreståndare 
och personal vid pedagogiska frågeställningar. Föreståndaren, enligt det 
pedagogiska programmet, hade vid den enskilda förskolan det pedagogiska 
ledningsansvaret. Ledningsansvaret innebar ett ansvar för arbetsledning, 
stöd och handledning till personalen och att pedagogisk planering och 
utvärdering genomfördes samt att utvecklingsplaner utarbetades. Enligt det 
pedagogiska programmet behövde föreståndaren tid och kompetens för att 
leda förskolans pedagogiska verksamhet framgångsrikt.  

Ledarrollen uttrycktes på 1970- och 80-talet som en ledningsfunktion där 
det var viktigt att vara nära och känna verksamheten. Det fanns även en 
motsättning mellan det pedagogiska och administrativa i ledningsarbetet. 
Ledarskapet stod med ena benet i den förvaltande delen och det andra i den 
praktiskt pedagogiska (Dahlberg & Åsén, 1987).  

Förskolans unika organisation ger således föreståndarens ledningsarbete en speciell 
karaktär. Föreståndaren ska i sitt arbete kunna omvandla förvaltningen av 
förskolan till en ledning av verksamheten på lokal nivå och kunna handskas med den 
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”dubbla positionen” som förvaltningsperson och pedagog. (Dahlberg & Åsén, 1987, s. 
79) 

Föreståndarna uttryckte i Dahlberg och Åséns (a.a.) undersökning att man 
klarade det administrativa arbetet lättare, om man var klar över sin 
pedagogiska ledningsroll. Riktlinjer och direktiv mellan fält och förvaltning 
var inte lika starka i pedagogiska frågor som de ekonomiska och 
administrativa. Personalen och arbetsledningens samarbete och relationer 
hade stor betydelse enligt undersökningen.  

Arbetsledningen upplevdes av personalen under denna period som svag med 
alltför svaga administrativa kunskaper. En tydlighet i föreståndarrollen 
efterfrågades och det formella avståndet mellan att vara arbetsledare och 
arbetskamrat i arbetslaget borde varit större. Den arbetsledning som gavs till 
personalen uttrycktes som svag och arbetets innehållsliga del styrdes av 
personalen i verksamheten, som i stort utformade sin egen verksamhet, 
vilket resulterade i skilda förutsättningar på olika daghem (Boalt Boëthius & 
Stavren-Eriksson, 1992; Lantz & Pingel, 1988). 

Den arbetsledning som ges till daghemspersonal, inskränker sig till frågor gällande 
fördelning och samordning av arbetsuppgifter. Pedagogisk ledning förekommer 
mycket sällan under det dagliga arbetet. Arbetets innehåll och utförande kan inte 
sägas utvecklas av ledningsfunktionen. (Lantz & Pingel, 1988, s. 248) 

1980-talets sätt att organisera barnomsorgen ges av Lantz och Pingel (1988) 
i deras avhandling Att gestalta en organisation. På central nivå leddes 
verksamheten enligt dem av politiker med bistånd av tjänstemän och på 
lokal nivå av politiker i sociala distriktsnämnden. Socialchefen var 
distriktsnämndens chef för distriktets förvaltning och personal. 
Barnomsorgschefen ansvarade för planering och samordning av 
barnomsorgsverksamheten och hade till sin hjälp barnomsorgskonsulenten, 
som var sidoordnad övrig personal på barnomsorgsbyrån. Barnomsorgs-
inspektörerna var direkt underställda barnomsorgschefen och ansvarade för 
ledningen och utvecklingen av den administrativa och pedagogiska 
verksamheten inom sitt område. Arbetet på daghem leddes av en 
föreståndare som var direkt underställd barnomsorgsinspektören.  

Föreståndarens huvuduppgifter var att leda och utveckla den pedagogiska 
och administrativa verksamheten på daghemmet. Arbetsledning för 
daghemsverksamheten åvilade barnomsorgsinspektörer och föreståndaren. 
Förskollärare nämndes inte som tillhörande kategori arbetsledare, men 
ansvarade ändå för arbetet inom avdelningen. Kontakter mellan fält och 
förvaltning utmärktes av informationsutbyte och kommunikation i 
organisatorisk bemärkelse även den mellan politiker och förvaltnings-
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tjänstemän utgjordes av informationsutbyte. Den pedagogiska ledningen 
betonades vad det gällde arbetsledningsansvaret för föreståndaren där det 
administrativa ansvaret underställdes det pedagogiska ledningsansvaret 
(Lantz & Pingel, 1988). 

 

1990-talet, mot ett med skolan integrerat men inte reglerat 
ledarskap 

Under 1990-talet förändrades föreståndarnas roll från en i arbetslaget till att 
tydligt definieras som chef. Montin (2007) beskriver denna förändring som 
en direkt konsekvens av synen på den professionella förvaltningen.  

…….när målstyrning och stärkt administrativt ledarskap formulerades som viktiga 
strategier förändrades hållningen till den professionella förvaltningen. Det blev allt 
vanligare att kommunerna delegerade frågorna som tidigare legat på politisk nivå 
till tjänstemannanivån, t.ex. personalfrågor och ekonomiskt ansvar. Ett exempel på 
detta är daghemsföreståndarnas förändrade roll. Från att vara jämlike i arbetslaget 
(dock med pedagogiskt ansvar) blev föreståndarna definierade som chefer för 
daghemmen. (a.a., s. 106) 

Bland annat påverkade den stärkta fokuseringen på arbetsledarfunktionen 
att föreståndartjänsterna byttes ut mot tjänster som förskolechef/rektor och 
som ledare fick de ett större ansvar för fler och geografiskt spridda 
arbetsenheter (Rohlin, 1991; Olsson, 1995). Det skedde en omfattande 
decentralisering av ledningsuppgifterna för förskolans ledning. 
Decentraliseringen gav en förskjutning från ett pedagogiskt ledningsansvar 
till ett allt mer enbart administrativt. Arbetsuppgifter som tidigare låg 
centralt inom förvaltningen blev förskolechefens/rektorns (Johansson & 
Lindberg, 1996; Montin, 1990; Skolverket, 2004).  

Segerholm (1998) bekräftar att decentraliseringen av arbetsuppgifter gick 
långt under 1980 och 90-talet: 

…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 arbetsuppgifter på föreståndarna. (s. 111)  

Fler forskare styrker hur förändringar på kommunal nivå påverkade det 
faktiska ledarskapet i förskolan. Johansson och Lindberg (1996) menar att 
förändrade beslutsvägar fick administrativa och pedagogiska effekter för 
verksamheten. Decentraliseringen medförde att arbetsbelastningen ökade 
och i kampen om tid, vann det administrativa uppdraget över det 
pedagogiska. Dock sågs det som positivt att beslutsvägarna kortades ned och 
ansvaret och besluten kunde tas lokalt. Trots det blev, enligt Johansson och 
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Lindberg, delegationen av ansvaret oklart och det ekonomiska styrsystemet 
otydligt.  

Även Montin (1990) menar att decentraliseringen gav förändringar i 
ledningsstrukturen för barnomsorgen. Föreståndartjänsterna fick, i vissa 
fall, ett utökat ekonomisk- och personalansvar på den egna institutionen. I 
vissa förekommande fall byttes föreståndartjänsterna ut mot områdes-
föreståndare med ansvar över all barnomsorg inom ett område och med ett 
stort ekonomiskt ansvar. Enligt Montin blev rollen som en av arbetslaget och 
att fungera som resurs i barngruppen hotad. Enligt honom fanns det en risk 
att det pedagogiska ledningsansvaret distanserades och att frånvaron av ett 
pedagogiskt ledarskap skulle leda till en sämre verksamhet.  

Decentraliseringen förändrade ledarrollen enligt Axiö (1994). Rollen som 
förvaltare och administratör omdanades mot att bli en mer kundorienterad 
ledare, med siktet inställt på en god kvalitet. Fler enheter minskade 
tillgängligheten för personalen och ökade arbetsbördan för förskolechefen. 
Organiseringen av ledarskapet påverkades på så sätt att större 
ansvarsområden ledde till en manlig ledarstil där budget och effektivitet blev 
allt viktigare. Ledningsorganisationen under 1990-talet gick, enligt Axiö, mot 
en formering med ett områdeskontor där en områdeschef, ansvarig för 
barnomsorgen satt, och en rektor som var ansvarig för en skola. Till sin hjälp 
hade man en områdesassistent som servade de båda cheferna. Kännetecken 
för de nya områdeskontoren var närhet, helhetssyn och en gemensam 
arbetsplats.  

Ellmin och Levén (1993) vittnar om ett annat scenario under början av 90-
talet, där flertalet kommuner sammanförde barnomsorg och skola under 
samma förvaltningstak och även integrerade verksamheterna under samma 
ledning, d.v.s. ett rektorskap för skola, förskola och skolbarnomsorg. 
Rektorerna i undersökningen sade sig ha kommit närmare verksamheterna 
och såg spänningsfältet i de kontextuella och kulturella skillnaderna som 
enbart stimulerande. Dock blev det en utmaning att hantera den komplexa 
ledningsuppgiften, med många och ibland övermäktiga arbetsuppgifter som 
främst bottnade i bristande rutiner samt möjlighet och förmåga att avgränsa 
ledarrollen. Det fanns dock stora variationer i kommunernas sätt att hantera 
integrationen och mest framgångsrika var de kommuner som följde upp sina 
mål genom hela organisationen till högsta ledningen.  

Eklundh (2001) menar att omorganiseringen av barnomsorgen/förskolan 
under 1990 till 1996 var ett uttryck för en viljeriktning att flytta besluts- och 
ansvarsnivåer ut i organisationen och göra ledningsstrukturen starkare, samt 
skapa ett ökat inflytande för kommuninvånarna. Motivet var även att 
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integrera eller skapa samverkan mellan förskola och skola. Under 
omorganisationen avvecklades 85 ledningsfunktioner i 20 kommuner i 
Malmöhus län. Flest var de integrativa ledningsstruktursmodeller, d.v.s. 
modeller där skol- och förskolenheter ingick i ledningsfunktionen. 
Sammanslagningen av förskola och skola innebar dock ett distanserat 
ledarskap till varje förskoleenhet och tillsättningen av mellancheferna ledde 
till en maktkamp om positionerna. 

 

2000-talet, ett integrerat och mot ett reglerat ledarskap 

Ledningsuppdraget i förskolan var under början av 2000-talet varken 
reglerat i skollagen eller definierat i läroplanen till skillnad från skolans 
rektorskap. Ledningsansvaret för förskolan blev således inte reglerat i 
skollagen (SFS 1985:1100) och var det inte när förskolan låg under 
socialdepartementet och socialtjänstlagen (SFS 1980:620). I Läroplanen för 
förskolan (Lpfö 98) var det arbetslaget som hade ett reglerat och föreskrivet 
ansvar att arbeta mot de angivna målen. Personalen i arbetslaget skulle 
enligt skollagen vara personer med sådan utbildning eller erfarenhet så att 
barnens behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet kunde 
tillgodoses (SFS 1985:1100, 2 a kap. 3 §). 

Inför förslaget till förskolans läroplan (SOU 1997:157) föreslogs att 
ledningsfunktionen för förskolan skulle regleras på samma sätt som för den 
kommunala skolan. Motivet till det var att det skulle möjliggöra en 
integration av verksamheterna. Trots det reglerades inte ledningsansvaret. I 
propositionen (prop. 1997/98:93) inför läroplanen för förskolan Lpfö 98, 
stod det att det fanns en tillit till kommunerna, att man satsade på att 
anställa professionella och erfarna personer för en hög kvalitet i förskolan. 
Det var även propositionens uppfattning att kommunerna hade kunskap om 
vikten av ett bra ledarskap för en bra verksamhet. Därav fanns det ingen 
anledning att reglera ansvaret för förskolans ledning. 

Ledningen för förskolan är inte reglerad i skollagen, så som rektorsfunktionen är för 
skolan. Regeringen ser heller ingen anledning att särskilt reglera förskolans ledning. 
Ibland kan det te sig naturligt att samordna förskolans ledningsfunktion med 
skolans. Det är dock en fråga för varje kommun att besluta om ledningen för 
förskolan och regeringen ser ingen anledning att ändra på detta förhållande. Därav 
följer att det i läroplanen för förskolan inte bör finnas något särskilt avsnitt som 
behandlar rektor/förskolechefens ansvar. (Prop. 1997/98:93 s. 19) 

I förtexten om förskolans läroplan i Lpfö 98 skrevs således följande rader in; 
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Förskolans uppdrag ställer också höga krav på ledarskapet för verksamheten. Det är 
kommunen som huvudman för verksamheten som har ansvaret för detta. (Lpfö 98 s. 
4) 

Enligt utvärderingen (Skolverket, 2004) av läroplanen Lpfö 98, hade 
ledningsfunktionen en nyckelroll vad gäller ansvaret att vara den 
pedagogiska ledaren som skapade utrymme för och initierade att 
läroplanens mål översattes och genomfördes lokalt. Förskolecheferna var 
enligt utvärderingen splittrade över vad som var deras arbetsuppgifter. 
Funktionen var både pedagogisk ledare, med administrativa arbetsuppgifter, 
liksom ersättare för personal vid behov. Enligt utredningen såg man en fara 
med att inte förskolechefen agerade pedagogisk ledare. Risken var att ett 
glapp mellan kommunnivå och verksamhet blev för stort och det blev svårt 
för den enskilda kommunen att bedriva relevanta utvecklingsfrågor. 

I de fall rektorerna saknar erfarenhet av förskolan är personalen ofta missnöjd med 
den pedagogiska ledningen eller försöker klara sig själva. En konsekvens av osynlig 
ledning är att genomförandet av läroplanens intentioner blir en fråga för det 
enskilda arbetslaget eller avhängigt av enskilda personers kompetens, förmåga och 
intresse. (Skolverket, 2004, s .57) 

En reglering av ledningsansvaret blev aktuellt igen då den dåvarande 
regeringen under ledning av Göran Persson och utbildnings- och 
förskoleminister Lena Hallengren lade fram en proposition 2004 om kvalitet 
i förskolan (Prop. 2004/05:11). I propositionen diskuterade man kvalitet och 
utveckling av förskolan och lade fram förslag om förskolan som en egen 
skolform med vissa lagändringar.  

Regeringens bedömning: Förskolan bör ledas av en rektor som samordnar det 
pedagogiska arbetet inom sitt ansvarsområde. Rektor bör genom utbildning och 
erfarenhet ha pedagogisk insikt och särskilt ansvara för att verksamheten utvecklas. 
Hur ansvarsområdet organiseras och om det skall omfatta en eller flera skolformer 
och därtill knuten verksamhet avgörs av huvudmannen. Regeringen avser att i 
propositionen med förslag till ny skollag återkomma till riksdagen med förslag till 
lagtext på detta område. (Prop. 2004/05:11 s. 35) 

Här föreslog regeringen en enhetlig benämning på skolans och förskolans 
ledarskap för att befästa förskolans ställning gentemot det övriga 
utbildningssystemet och stärka likvärdighet och kvalitet i verksamheten. 
Utifrån att det i de flesta fall var en gemensam förvaltning av förskola och 
skola ansågs det rimligt att alla chefer i organisationen hade samma 
reglering. De menade att det närmande som skett mellan skolan och 
förskolan i kommunerna genom gemensamma dokument, mål och 
kvalitetsredovisningar och genom ansvars- och beslutsdecentraliseringar, 
styrt förskolans chef mot en allt viktigare roll som länk mellan fältet och 
förvaltningen, trots de minskade ledningsresurserna.  
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Skollagskommitténs förslag blir ändock:  

Kommittén anser dock, till skillnad mot regeringen, att benämningen förskolechef 
kan användas även fortsättningsvis för förskolans ledning. (Prop. 2004/05:11 s. 35) 

Det formella ledarskapets ansvar för förskolan framträdde först i de 
allmänna råden för kvalitet i förskolan (Skolverkets allmänna råd, 2005). 
Där poängterades att kommunerna som huvudman, tydligt bör ange hur 
ansvaret fördelas för den pedagogiska verksamheten samt att förskolans chef 
är väl förtrogen med den dagliga verksamheten på förskolan. De allmänna 
råden poängterar vikten av en pedagogisk ledning för kvalitet i förskolan. 

Den pedagogiska ledningen är en viktig faktor för förskolans kvalitet. En 
betydelsefull del i ledningens kompetens är goda kunskaper om förskolepedagogik 
och om förskolans mål och uppdrag. För att kunna medverka till att det pedagogiska 
arbetet utvecklas är det dessutom viktigt att förskolans chef har möjlighet att följa 
det dagliga arbetet i förskolan. (Skolverket, 2005, s. 13) 

Utvärderingen tio år efter förskolereformen (Skolverket, 2008) visade på en 
alltmer långtgående decentralisering inom kommunerna. Enligt rapporten 
delegerades ansvaret för t.ex. resurserna direkt ned på de enskilda 
enheterna. Förvaltningsledningen delegerade ansvarsfrågor ned till 
rektorerna, som sågs som en nyckelgrupp för den kommunala ledningen. I 
fall där förskolechefen/rektor ansvarade för många enheter, delegerades 
ansvaret för pedagogisk handledning på externa personer. De flesta av de 
intervjuade förskolecheferna hade titeln rektor, vilket kan jämföras med den 
tidigare undersökningen, där tre fjärdedelar hade densamma (Skolverket, 
2004).  

I regeringsbeslutet som lades fram 2008 (U2008/6144/S) gavs uppdraget 
till statens skolverk att ge förslag på kompletteringar och förtydliganden i 
vissa mål i läroplanen för förskolan. Uppdraget var att stärka förskolans 
pedagogiska arbete mot ett mer effektivt lärande hos barnen och förtydliga 
de mål och ansvar personalen hade för verksamhetens måluppfyllelse. Det 
övergripande ansvaret specificerades till att gälla högskoleutbildade 
förskollärare och inte som innan arbetslaget. I Skolverkets redovisning av 
regeringsuppdraget (Skolverket, Dnr:2008:03000) ansåg Skolverket att ett 
förtydligande av förskollärarens ansvar borde regleras i skollagen. 
Förskolans ledning borde även, enligt Skolverket, vara ett ansvar som 
infördes och reglerades i skollagen. De ansåg att ett reglerat ledningsansvar 
skulle ge möjlighet att förstärka förskolans kvalitetsarbete och öka 
likvärdigheten. 
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I början av 2009 tillsattes en arbetsgrupp för att lämna ett förslag 
(U2010/4443/S) om förtydligande i läroplanen. Ett nytt avsnitt, 
förskolechefens ansvar, lades till läroplanen (lpfö 98). Genom tillägget skulle 
ansvaret för verksamheten bli tydligare Många remissinstanser motsatte sig 
att förskolans ledning inte skulle ha titeln rektor, men regeringen å sin sida, 
menade att det var viktigt att förskolan fick en egen benämning på 
ledarskapet för att bevara förskolans särart. Man sade vidare att det inte 
förhindrade att det blir en rektor tillika förskolechef, om det var så att det 
fanns en samordning verksamheterna emellan. Enligt förslaget var 
intentionen att ingen förändring av huvudmannens frihet och ansvar att 
organisera ledningen för förskolan skulle ske. De menade att trots den 
starkare regleringen av förskolans ledning stred det inte mot den 
kommunala självstyrelsen. Enligt förslaget skapar det i stället en tydlighet i 
vem som leder respektive verksamhet.  

Ett förslag till en ny skollag kom 2010 (Prop. 2009/10:165) som förtydligade 
att den som skall leda och samordna det pedagogiska arbetet i förskolan skall 
vara en förskolechef med utbildning och pedagogisk insikt. I propositionen 
inför den nya skollagen talade man om ett än större lokalt handlings-
utrymme för kommunerna att fördela ansvaret mellan den professionella 
och den politiska nivån inom kommunen. Den nya skollagen (SFS 2010:800) 
tillämpas från den 1 juli 2011. Den nya skollagen innebär enligt paragraf 9: 

Det pedagogiska arbetet vid en skolenhet ska ledas och samordnas av en rektor. Det 
pedagogiska arbetet vid en förskoleenhet ska ledas och samordnas av en 
förskolechef. Dessa ska särskilt verka för att utbildningen utvecklas. Rektorn och 
förskolechefen ska benämnas på detta sätt. Dessa benämningar ska förbehållas den 
som har en anställning som rektor eller förskolechef. En ställföreträdare får utses för 
en rektor eller en förskolechef. (SFS 2010:800) 

I paragraf 10 regleras förskolechefens ansvar över enhetens inre 
organisation, dock får förskolechefen enligt den nya skollagen delegera vissa 
ledningsuppgifter till kompetent anställd. Att bara personer med relevant 
pedagogisk utbildning och insikt får anställas som rektorer och 
förskolechefer står kvar i paragraf 11. I den reviderade läroplanen 
(Skolverket, 2010) anges således förskolechefens ansvar i flertalet punkter. 

 

Sammanfattning  

Ledningen för småbarnsinstitutionerna var till en början organiserad i 
självständiga sällskap med medlemmar och en styrelse. Det inre arbetet 
leddes av en föreståndarinna med ett stort ansvar. Ansvaret för driften av 
verksamheten och det pedagogiska innehållets ramar låg på styrelsen. 
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Föreståndarinnan/föreståndaren kan ses som en föregångare till den 
föreståndare, som under 1970- 80-talet, var en vanlig titel på förskolans 
ledare/chef. 

Föreståndarinnan hade en tydligare chefsfunktion än den föreståndare som 
under 1970- och 80-talet främst fungerade som en administrativ befattning 
och inte som en pedagogisk drivkraft. Arbetslaget fungerade i stället, 
tillsammans med den deltidsarbetande föreståndaren, som en pedagogisk 
motor i det inre arbetet med verksamheten. Det formella pedagogiska 
ledningsansvaret har trots det alltid legat på ledningsfunktionen. 
Ledningsfunktionen har även alltid fungerat som en länk mellan förvaltning 
och den praktiska verksamheten. Ledarskapet i förskolan har sedan slutet av 
1980-talet glidit längre och längre från den enskilda förskolan till att bli ett 
distanserat chefskap, men även mot ett mer integrerat ledarskap med 
skolan. Decentraliceringen av ledningsfunktionen lade grunden till det ökade 
avståndet mellan ledningen och personalen och att kommunikationen 
mellan ledningsnivåerna minskade.  
 
Ett tydligt mönster, utifrån den historiska tillbakablicken, är hur kommunen 
som aktörer påverkat ledningsfunktionen och positionen för förskolans 
ledning. Distansering av förskolans ledning var en direkt konsekvens av 
kommunens agerande utifrån sina egna organisationsförändringar. Ett 
annat tydligt mönster är att kommunerna har gått mot en formering av 
ledningsorganisationen där rektor blivit förskolans ledare. Intentioner från 
kommunalt håll har under en längre tid varit att skapa ett ”rektorskap” för 
den kommunala förskolan. En statlig reglering av ledningen för förskolan, 
som den för skolan, har det funnits motstridande krafter emot vilket har 
fördröjt en reglering.  

I och med den nya skollagen ändras förutsättningen för kommunernas 
möjlighet att benämna förskolans närmaste chef, då det är reglerat i 
skollagen att titeln skall vara förskolechef. I denna undersökning redovisas 
hur titulering och ledningsorganisationen är utformad, och i vilket syfte, 
innan den statliga regleringen. Vilka konsekvenser den nya statliga 
regleringen kan få för ledningsorganisationens utformning diskuteras i 
diskussionen, kapitel 10. 
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4. Av vem och hur utformas 
ledningsstrukturen för förskolan och 
varför? 

Att utforma förskolans ledningsstruktur är fortsättningsvis ett kommunalt 
projekt (SFS 2010:800). Kommunen som huvudman har uppdraget och 
förtroendet från staten att utföra detta uppdrag. Huvudmannaskap är enligt 
Pierre (2008) alltid till viss del decentraliserad och innefattar det 
administrativa och operativa ansvaret för den dagliga ledningen. Att det är 
kommunerna som har detta uppdrag har sin grund i författningar (SFS 
1991:900) och historiska referenser.  

Regeringsformen skriver in kommunerna i deras sammanhang. Den slår fast att den 
kommunala självstyrelsen är en av folkstyrelsens former. Samtidigt är det riksdagen 
som beslutar om grundlagar och lagar och därmed om kommunernas uppgifter och 
befogenheter. (Wetterberg, 2004, s. 8) 

Vad det är kommunerna får besluta om är reglerat i kommunallagens (SFS 
1991:900) andra kapitel, 1 paragrafen: 

Kommuner och landsting får själva ta hand om sådana angelägenheter av allmänt 
intresse som har anknytning till kommunens eller landstingets område eller deras 
medlemmar och som inte skall handhas enbart av staten, en annan kommun, ett 
annat landsting eller någon annan. 

I Sverige har kommunerna ett självstyre vilket skiljer sig från många andra 
länder. Det har sin grund i 1862 års kommunalförordning (Gustafsson, 
1999). Enligt regeringsformen från 1974 är det kommunala självstyret en av 
folkstyrelsens former och är skyddad enligt grundlagen. Detta innebär att 
kommunerna inom vissa ramar, d.v.s. lagar och förordningar som staten 
genom riksdagen beslutar om, har en fri bestämmanderätt. Den svenska 
modellen har ett rent politiskt styre av kommunerna och landstingen där 
förtroendevalda är ansvariga för den kommunala verksamheten 
(Wetterberg, 2004). I det kommunala handlingsprogrammet ses självstyret 
som en förutsättning för att anpassa den kommunala samhällsservicen till 
lokala förutsättningar och behov (Gustafsson, 1999). Definitionen av den 
kommunala uppgiften har förändrats från att vara en betoning på demokrati 
och service till effektivitet och service, vilket kan ses som ett led i den 
marknadiseringen och företagisering som kommunerna genomgår 
(Quennerstedt, 2006). Quennerstedt (2006) menar att:  

En långtgående kommunal självstyrelse åtföljd av svag statlig styrning kan 
resultera i att den service som erbjuds medborgarna i olika kommuner skiljer sig åt 
både i kvalitet och omfattning, vilket kan uppfattas som orättvist. Med stark 
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centralreglering från staten av verksamheterna i den kommunala sektorn i syfte att 
säkra allas lika rätt till samhällsservice skulle sätta den grundlagsstadgade 
kommunala självstyrelsen på undantag. Beroende på vilket anspråk som ges 
företräde så betraktas kommunens uppgift och roll olika. (a.a. s. 38) 

Olikheter i utbildning är enligt Quennerstedt ett av det pris medborgarna får 
betala för det kommunala självstyret. Quennerstedt menar att den politiska 
färgen får styra hur skolan organiseras. Det är enligt henne till stor del 
måluppnåelser och resultat som är styrande för kommunernas handlanden 
och inte ideologiska strävanden. 

Hur de verkställer uppdraget, vilka verksamhetsformer man väljer och vilka 
kvaliteter tjänsterna skall hålla har sett lite olika ut under åren. 
Detaljstyrningen har växlat och staten har styrt kommunerna genom olika 
lagar, tillämpningsföreskrifter, bidragsbestämmelser och genom olika 
myndigheter.  

För förskola och skola fanns det under första halvan av 2000-talet 28 
nationella dokument som drog upp riktlinjerna för de kommunala 
verksamheterna samt andra mer generella dokument som till exempel: 
förvaltningslagen, kommunlagen, sekretesslagen m.fl. (Hallerström, 2006). 
Statens styrning av kommunerna är av ekonomisk och reglerande art men 
även informerande. Staten drar upp riktlinjerna och kommunerna följer den. 
Ca 80 % av kommunens verksamhet är reglerad av staten genom 
speciallagstiftning som anger målen för verksamheten men inte medlen, 
d.v.s. hur de skall nås genom ramlagar (Quennerstedt, 2006). 

Idéen med ramlagar är enligt Sannerstedt (2008) att de relativt abstrakta 
övergripande målen skall låta sig brytas ned till mer konkreta, operationella 
mål. Preciseringsprocessen visar sig dock enligt honom ofta mycket 
problematisk. Vaghet i den politiska styrningen kan vara en del i en 
förhandlingsprocess mellan partier och i syfte att nå mer långvariga 
målformuleringar och förhandlingsutrymmen som kan kvarstå under flera 
partibyten. Konflikter kan dock uppstå i tolkningen av de vida målen. En 
annan förklaring enligt Sannerstedt är att de som beslutar om målen inte 
avser att de skall fungera som styrinstrument utan mer i syfte att beveka, 
intala och utforma människors föreställningar om hur det skall vara och 
presentera ett synsätt på den politik de bedriver.  

Genom skollagen styrs till viss del kommunernas handlingsutrymme, men 
även genom läroplanen. Det finns även, enligt regelverket, beslut som kan 
fattas av rektor utan att den kommunala ledningen eller facknämnderna får 
säga sitt (Hallerström, 2006). Huvudmannaskapet för kommunerna 
omfattar ledningsfunktion och ansvar för förskolans måluppfyllelse. 
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Ansvaret att strukturera och organisera ledningen för förskolan ligger på den 
nämnd som av kommunstyrelsen har fått uppdraget. Under 2008 fanns, 
enligt Skolverket (2008), i 96 % av kommunerna förskolan i samma nämnd 
som skola. I 98 % av dessa hade förskolan en gemensam förvaltning med 
skolan. Kommunens politiker och tjänstemän bestämde, innan den nya 
skollagen (SFS 2010:800), vilka positioner och funktioner samt titel, 
ledningen i förskolan skulle tilldelas.  

 

Var formas idéerna till ledningsstrukturen – den 
kommunala beslutsprocessen och organisationen 

De 290 kommuner som finns i Sverige har alla en politiskt ansvarig 
kommunfullmäktige med en kommunstyrelse och nämnder med olika 
inriktningar kopplade till sig. Kommunstyrelsen kan likställas med en 
”samlingsregering” (Montin, 2007, s. 39) där partitillhörigheten är fördelad 
utifrån mandat i fullmäktige. Fullmäktige är det organ som väljs av 
medborgarna och som sammanträder i offentlighet. Antalet ledamöter i 
fullmäktige beror på kommunens storlek. Men trots att kommunallagen talar 
om fullmäktige som beslutande organ delegeras på senare år många av de 
beslut som förr togs i fullmäktige till nämnder och förvaltningar (a.a.). 

Underförstått sysslar fullmäktige med politik medan resten av den kommunala 
organisationen sysslar med förvaltning. I själva verket har de kommunala 
nämnderna betydande beslutanderätt, framför allt eftersom de styrs av 
speciallagstiftning inom olika områden. (a.a., s. 71) 

Nämnderna organiseras på lite olika sätt i olika kommuner och det finns 
idag ca 470 olika nämnder som hanterar skolfrågor (Myrlund, 2010). 
Grunden till att nämnderna är organiserade utifrån de kommunala idéerna 
och behoven är kommunallagens (SFS 1991:900) friare regler som kom i 
början på 1990-talet vad det gäller nämndernas organisering. Nämndernas 
frihet att tillämpa speciallagarna har även de ökat efter den minskade 
statliga detaljregleringen (Gustafsson, 1999).  

Sektorsbaserad organisation med en nämnd och förvaltning till varje sektor 
är den vanligast förekommande. Under 1990-talet skedde en stor 
omorganisering och då valde några kommuner att organisera nämnderna i 
en funktionell organisation, d.v.s. en beställarorganisation som var politiskt 
grundad och en professionell utförarorganisation. En annan 
organisationsform är territoriell, d.v.s. kommunen organiserar nämnder 
geografiskt utifrån kommundelar eller stadsdelar. För att minska avstånden 
mellan kommunalt förtroendevalda och väljare har olika modeller prövats 
bland annat geografiskt indelade kommundelar med lokala organ. Det finns 
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även en så kallad samverkansbaserad modell, där principen är att två eller 
flera kommuner tillsammans ansvarar för ett verksamhetsområde (Montin, 
2007; Gustafsson, 1999). 

Mycket av den politiska styrningen har delegerats ned på förvaltningsnivå, 
vilket betyder att tjänstemännen får ansvar för den vardagliga löpande 
verksamheten (Quennerstedt 2006). Delegeringen är ett led i den 
professionalisering som pågått alltsedan kommunindelningsreformen på 
1970-talet (Montin, 2007). Professionaliseringen av den politiska 
förvaltningen har fått, som tidigare nämnts, direkta följder för ledningen av 
förskolan. Distanseringen av ledningen och den tydligare definieringen som 
chef var några av konsekvenserna (Montin, 1990, 2007). 

Rothstein (2008) menar att förvaltningsbeslut är politiska till sin natur och 
att utformningen av den offentliga förvaltningen blir ett politiskt styrmedel. 
Vilket betyder att gränsen mellan det politiska och det administrativa inte 
går att hålla isär. Förvaltningens organisationsformer har visat sig 
betydelsefulla för hur politiska reformprogram kommer upp på den politiska 
dagordningen och för om politiska åtgärdsprogram blir framgångsrika eller 
inte. En tendens under 2000-talet är att förvaltningarna går från hierarkiska 
ledningsorganisationer till mer decentraliserade med färre nivåer 
(Myndigheten för skolutveckling, Dnr 2006:687, s. 2). 

Kärrby (1983) menar utifrån sin undersökning att förskolans verksamhet, i 
långt högre grad än skolan, påverkas indirekt av den kommunala 
samhällsstrukturen, de lokala behoven i kommunen och den lokalpolitiska 
opinionen. De lokala tjänstemännens uppfattningar blir enligt henne 
betydelsefulla i tolkningar av de centrala målen och de kommunala 
målsättningarna med verksamheten. Enligt henne kan motsättningar mellan 
förskolan och förvaltningen härledas till olika syn på den ideologi 
förvaltningen försöker förmedla. Kärrby förespråkade en ökad politisk 
medvetenhet om de pedagogiska frågorna på verksamhetsnivå och en ökad 
förvaltningskunskap på verksamhetsnivå för att som hon uttryckte, ”det 
skulle ske ett närmande mellan två skilda verkligheter” (s.116). 

 

Sammanfattning 

Det är en kommunal uppgift att utforma ledningsstrukturen för förskolan, 
vilket grundar sig i det kommunala självstyret och huvudmannaskapet för 
förskolan. Den statliga styrningen ger kommunerna ramar med handlings-
utrymme och begränsningar. Detta sammantaget med kommunernas 
olikheter i geografisk och demografisk storlek, ger skilda förutsättningar 
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utifrån kommunernas struktur och ekonomi, men lika utifrån ideologiska 
och juridiska ramar. Innan den nya skollagen var det fritt för kommunerna 
att bestämma över utformningen för förskolans ledningsstruktur. Efter den 
nya skollagen står det fast vilken titel förskolans ledning skall ha, d.v.s. 
förskolechef och dess ansvarsuppgifter är reglerade i den reviderade 
läroplanen.  
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5. Tidigare forskning 

I följande avsnitt kommer den forskning som bedömts relevant i relation till 
studieobjektet ledningsstruktur presenteras och eventuella kunskapsluckor 
att identifieras. 

However, while leadership research in the school sector is burgeoning – driven 
chiefly by the National Collage for School Leadership – in sharp contrast on 
leadership in the early years is limted. (Muijs, Aubrey, Harris and Briggs, 2004 s. 
157-158) 

Som referensen ovan antyder finns stora kunskapsluckor vad det gäller 
förskolans ledning och ledarskap. Tidigare forskning fokuserar inte 
befattningens titel, position och funktion i en ledningsstruktur i någon högre 
utsträckning. Den tar inte utgångspunkt i aktörens intentioner med 
ledningsstrukturens utformning som i föreliggande undersökning. Några av 
dessa referenser är gamla, även skrivna inom andra discipliner (psykologi, 
sociologi) än pedagogik och med andra syften än att specifikt lyfta fram 
styrning, ledning och ledarskapet i förskolan (Axiö, 1994; Boalt Boëthius & 
Stavren-Eriksson, 1992; Dahlberg & Åsén, 1986, 1987; Ekholm & Hedin, 
1991; Eklundh, 2001; Ekström; 2007; Ellmin & Levén, 1993; Forsberg 
Kankuunen, 2009; Johansson & Lindberg, 1996; Kärrby, 1983; Kärrby, 1992; 
Lantz och Pingel, 1988; Montin; 1990; Olsson, 1995; Riddersporre, 2010; 
Rohlin, 1991; Roos, 1994; Segerholm, 1998; Sundell, 1991).  

Sammanfattningsvis kan sägas att den nationella tidigare forskningen som 
beskrivs främst i den historiska bakgrunden ger en bild av en till en början 
vag administrativ och pedagogisk ledare för förskolan och en senare tydlig 
men distanserad chef. Tidigare forskning beskriver främst ledarskapet i 
förskolan som ett ledarskap för arbetsmiljöns kvalitet och arbetslagets trivsel 
snarare än en pedagogisk drivkraft för den inre verksamheten. Att förskolans 
ledarskap inte fungerat som en pedagogisk drivkraft bottnar i utrymmet, 
förmågan eller möjligheten att fungera som pedagogisk ledare, då det 
administrativa uppdraget tagit den största delen av tiden. 

Tidigare forskning gav en fingervisning om att det har skapats integrativa 
lösningar med skolans pedagogiska ledarskap i kommunerna och att 
kommuner som aktörer i skapandet av ledningsstrukturen påverkat 
utformningen utifrån de egna organisationsförändringarna och syn på 
arbetsledarfunktionen. Inläsningen på området gav även kunskap om 
förskolan som politisk institution och organisation samt hur dessa ramar 
påverkat ledarskapet för förskolan historiskt.  
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Av ovanstående anledning, d.v.s. att forskningen är marginell och inte 
fokucerar ledningsstruktur i någon högre utsträckning, redovisas under 
denna rubrik den forskning som ligger närmast i tid och studieobjekt. Annan 
tidigare forskning redovisas dels i den historiska referensramen kapitel 2-4 
samt i efterföljande avsnitt för att ge en bredare teoretisk ram i relation till 
studieobjektet. 

Närmast i tid och studieobjekt är Eklundhs (2001) samt Granrusten och 
Moens (2011) forskning som beskrivs utförligare lite längre fram i detta 
kapitel. I Kärrby (1986) beskrivs ledningsstruktur som de strukturer som 
skapas av pedagogerna i den vuxenledda verksamheten med barnen. 
Forsberg Kankkunen (2009) har skrivit en avhandling som hanterar 
ledningsorganisation och kön i kommunala tekniska- respektive omsorgs- 
och utbildningsverksamheter. Forsberg Kankkunen hävdar att omsorg- och 
utbildningsverksamhet är genusmärkta och att det får konsekvenser för 
ledningsarbetet.  

Genom att jämföra kommunala tekniska- respektive omsorgs- och 
utbildningsverksamhet visar Forsberg Kankkunen att ledningsarbetet är 
genusmärkt med manlighet och kvinnlighet. De tekniska verksamheterna 
har chefer, vilka förväntas själva påverka beslutsprocessen, medan omsorgs- 
och utbildningsenhetscheferna har förväntningar på sig att verkställa beslut 
utan att ifrågasätta. Det finns en tydlig organisatorisk förutsättning för 
kommunikation mellan ledningsnivåerna i de tekniska verksamheterna, 
vilket saknas i omsorg- och utbildnings verksamheterna. Forsberg 
Kankkunen menar att den kvinnligt genuskodade verksamheten som 
omsorg- och utbildningsverksamhet, saknar förutsättningar för 
kommunikation och närhet och att det saknas diskussioner om resurser till 
de aktiviteter som pågår. Vidare menar hon att underlaget för studien 
omöjliggör en generalisering av kommunerna över lag. Av den anledningen 
används inte denna referens vidare, dock finns medvetenheten om att 
ledning är ett genuskodat område.  

Närmast i tid och studieobjekt är Eklundhs licentiatuppsats Kamp på en 
pedagogisk arena (2001) som behandlar den kommunala omorganisationen 
av förskolan i 20 Skåne kommuner under åren 1990 till 1996. Den tar, i 
likhet med denna avhandling upp hur ledningsstrukturer är organiserade 
samt syftet med ledningsorganisationen. Detta var dock inte uppsatsens 
huvudsyfte, utan Eklundh ville tydliggöra de kommunala om-
organisationerna av barnomsorgen och ledningsorganisationen var en del av 
den. Resultatet visade att områdesorganisationer av förskolan dominerade i 
de undersökta kommunerna, över de territoriella. I skolorganisationen var 
det enligt Eklundh ett motsatt förhållande, där satt en rektor ”centralt eller 
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områdesplacerad och med stabsfunktioner på enskilda skolenheter. Ansvar 
och befogenheter låg på rektor” (s. 132). Ledarskapet i de undersökta 
kommunerna dominerades av integrativa lösningar där förskole- och 
skolenheter ingick i ledningsfunktionerna och cheferna rekryterades från 
såväl förskola som skola, vilket ledde till, i vissa fall, legitimitetsproblem för 
dem som rekryterades från förskolan till skolan. Chefer på distans utgjorde 
enligt Eklundh (2001) den vanligaste ledningsmodellen. Eklundhs lic. 
uppsats skiljer sig på flera punkter från föreliggande avhandling, men främst 
på undersökningsenheten. Eklundhs uppsats undersöker några Skåne-
kommuners förändringar av ledningsstrukturen. Denna undersökning är en 
totalundersökning av förskolans ledningsstruktur i Sverige.  
 

Internationell forskning – ledarskap för de tidigare åren  

Inom den internationella forskningen om tidig barndom (Early Childhood) 
finns en hel del intressanta referenser att ta del av, även om den är mer 
föreskrivande än den nationella (Bella & Jorde-Bloom, 2003; Catron & 
Groves, 1999; Ebbeck & Waniganayake, 2003; Granrusten & Moen, 2011; 
Hujala, 2004; Hayden, 1996; Jorde-Bloom, 1992, 2004; Jorde-Bloom & 
Sheerer, 1992; Kagan, 1993; Kagan & Bowman, eds., 1997; Larkin, 1999; 
Nivala, 2002; Nivala & Hujala, eds., 2002; Nivala & Puroila, eds., 1998; 
Nupponen, 2005; Rodd, 2006). Den internationella forskningen behandlar, 
precis som den nationella, det enskilda ledarskapet i förskolan och inte 
ledning eller ledningsstruktur i någon större utsträckning. Den behandlar 
även inte ledningsstruktur utifrån aktörens utgångspunkt, d.v.s. utifrån den 
som utformar ledningsstrukturen som föreliggande undersökning.  

Det gör dock Granrusten och Moen (2011), som är närmast i tid och 
studieobjekt från internationellt håll. De har studerat den pågående 
förändringen av de kommunala förskolornas (barnehager) administrativa 
styrningsstruktur. I likhet med föreliggande undersökning studerar de den 
kommunala förskolans ledningsstruktur i Norge. Skillnaden är att det inte är 
en totalundersökning utan de studerar de faktiska konsekvenserna för ett 
begränsat antal förskolor samt arbetsfördelning för ledningspositionerna.  

Den internationella forskningen som beskrivs närmast syftar till att belysa 
likheter och skillnader i ledarskap nationellt och internationellt. Övriga 
intressanta delar av dessa referenser finns under kapitlet Teoretiska 
utgångspunkter. 
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Likheter och skillnader i nationell och internationell forskning 

Likheter mellan det nationella ledarskapet i förskolan och det internationella 
ledarskapet för tidig barndom, är att det är en signifikant del av ledarna 
inom förskolan som är kvinnor, kvinnor med bakgrund i den profession man 
nu är verksam ledare över. Ebbeck och Waniganayake (2003) använder 
uttrycket ”the pink ghetto” för att beskriva majoriteten av kvinnor inom 
fältet. Som kvinna och pedagog blir man utsedd till ledare inom 
verksamheten, dels för att man varit verksam en längre tid i fältet, men även 
för att man har utmärkt sig som en duktig pedagog (Jorde-Bloom & Sheerer, 
1992).  

Svårigheten med att byta profession inom samma fält är ytterligare en likhet 
mellan den nationella och internationella forskningen. Larkin (1999) 
beskriver det problem som uppstår när man går från att vara lärare i ett 
team, till att bli ledare över ett arbetslag. Hon beskriver att informanterna 
upplever en känsla av isolering och att problemen snarare är interna, 
mellanmänskliga, än organisatoriska. Vanligtvis har man ingen träning inför 
det nya arbetet, utan kommer som beskrivits ovan, direkt från att vara lärare 
inom fältet (Catron & Groves, 1999; Nupponen, 2005). Det fanns ingen eller 
dålig beredskap för komplexiteten i arbetsuppgifterna och avsaknad av 
vidareutbildning ges som troliga skäl till detta. Forskning av Jorde-Bloom 
och Sheerer (1992) visade att utbildning i management och administration 
ökar både tillfredställelsen och professionaliteten i yrket.  

 

Regelverkets betydelse 

Regelverket får betydelse för de skillnader som ledarskapet och 
verksamheterna mellan länderna uppvisar (Nivala & Hujala, eds., 2002; 
Nupponen, 2005). Nupponen (2005) skriver om skillnaden mellan 
Australiens och USAs statliga styrning. Australien har en starkare statlig 
styrning. Enligt Nupponen består dessa skillnader i högre förväntningar på 
förskolorna i Australien än i USA att ansluta sig till de statliga regelverken. I 
Australien är man som förskola mer eller mindre tvingad, om man vill ta del 
av de statliga subventionerna, att ansluta sig till ”the national Accredation 
System” (s. 21). Det är ett ackrediteringssystem för att auktorisera 
verksamheten, vilket är det enda av sitt slag i världen.   

I övrigt finns tydliga paralleller mellan den amerikanska och australiensiska 
omsorgen om de yngre barnen, dels i den organisatoriska historiska 
kontexten, men även med likheter i organisationsformer. De har både såväl 
non-profit som for-profit organisationer, där non-profit står för det statliga 
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och samhälleliga bidraget till omsorg, medan for-profit är en marknads-
driven omsorg med vinstintresse. Nupponen (2005) visar genom sin 
undersökning på en av konsekvenserna av den marknadsdrivna barnom-
sorgen. Hon beskriver hur utvecklingen inom vad hon kallar ”The Child Care 
Industry”, går mot ett allt starkare marknadsdrivet klimat. Problemet med 
en sådan typ av utveckling är att omsorgen ses som en affär snarare än ett 
behov hos de individuella barnen och familjerna. I kontexter med en större 
andel marknadsstyrning, blir den organisation som sponsrar centret den 
som influerar dess innehåll, policy och praktik. Som förskolans chef har man 
sällan direkt autonomi, utan finns under större organisationer som styr.  

Purolia, Sarvela–Pikkarainen och Melnik (2002) visar på både likheter och 
skillnader i finskt och ryskt rektorskap. Resultaten diskuteras ur två 
aspekter, rolldifferentiering bland de anställda och utvärderingsorientering i 
förskolan. Skillnaden visar sig i att de ryska rektorerna har en tydligare roll 
bland de anställda, medan den finska är tvådelad till sin natur. De finska 
ledarna arbetar även som lärare vid sidan av sitt administrativa arbete. 
Dessa omständigheter relateras till situationsbundna kulturella och 
historiska omständigheter. En annan skillnad som visar sig genom 
undersökningen, är att man i större utsträckning utvärderar och följer upp 
sin verksamhet i Ryssland, medan man i Finland näst intill är främmande för 
orden kontroll och korrigering, vilket enligt författarna kan ha sin förklaring 
i kulturell bakgrund. 

Rosemary och Puroila (2002) visar på en skillnad mellan Finland och USA´s 
ledarskapsroller. I Finland är man som ledare också en kollega, d.v.s. en 
lärare som de andra, samtidigt med ledningsuppdraget, vilket gör det 
administrativa uppdraget sekundärt. I USA är ledarskapsrollen mer tydlig. 
Resultatet av undersökningen visar att man i Finland är mindre 
rolldifferentierade än i USA. Det framkom även att styrdokumenten är av 
betydelse för att skärpa det potentiella ledarskapets förutsättningar i ”day 
care” miljö för de båda länderna. 
 

Sammanfattning 

Den nationella forskningen om förskolans ledningsstruktur är marginell. 
Ledningsstruktur som term i sammanhanget ledning för förskolan nämns i 
en licentiatuppsats. I kapitlet Tidigare forskning redogörs främst för den 
licentiatuppsats som ligger närmast föreliggande avhandling i tid och fokus, 
d.v.s. Eklundhs (2001) Kamp på en pedagogisk arena och Granrustens och 
Moens (2011) forskning. Anledningen till att den största delen tidigare 
forskning läggs under den historiska bakgrunden och Teoretiska utgångs-
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punkter i det efterföljande kapitlet är en ambition att genom tidigare 
forskning kontextualisera studieobjektet i en sammanhängande text. 

Den internationella utblicken i fältet ger en förståelse för att styrdokumenten 
ger de kontextuella skillnaderna samt påverkar och formar det inre arbetet 
för den enskilde ledaren i förskolan. Samtidigt är det tydligt att förskolans 
ledarskap, är och har varit, både i Sverige och internationellt, en kvinnlig 
position. Främst som karriärväg för pedagogerna i verksamheten.  
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6. Teoretiska utgångspunkter  

För att fördjupa förståelsen för studieobjektet har ett brett spektra av 
nationell och internationell forskning inom bl.a. styrning, ledning ledarskap 
och struktur, vävts samman till en bred teoretisk ram och tolkningsbas för 
det empiriska materialet. Den hjälper också till att kontextualisera ett 
begrepp som förskolans ledningsstruktur. Inom allmän organisationsteori 
och managementteori etc. finns det ”färdiga” teoretiska resonemang (se 
exempelvis Bolman & Deal, 2005; Fayol, 1920; Mintzberg, 1993; Senge, 
1990; Taylor, 1911; Weber, 1964), de är dock mer kopplade till allmänna 
organisations- och ledarskapsteorier än inriktade mot en pedagogisk 
offentlig verksamhet som den kommunala förskolan är. Därav är en del av 
den skolledarforskning som publicerats mer intressant härvid utifrån att den 
undersökt ett rektorskap som i vissa fall delar sitt ledarskap mellan förskola 
och skola. Skolledarforskningen är även intressant eftersom skolan och 
förskolan som verksamhet och ledning liknar varandra. Dock finns en 
medvetenhet om att mycket av den skolledarskapsforskning som produceras 
bygger på organisationsteoretiska perspektiv. Statsvetenskaplig forskning 
finns med i de sammanhang när den bidrar till förståelsen av relationen 
mellan samhället, staten, kommunerna och förskolan. Organisations- och 
managmentforskning finns med i de sammanhang den utvecklar förståelsen 
av studieobjektet i relation till organisations- och ledningsorganisations-
teoretiska perspektiv.  

I detta kapitel redovisas således hur några för studien intressanta teoretiska 
begrepp och resonemang förstås i relation till förskolan som institution och 
organisation samt förskolans pedagogiska ledning och ledarskap i en 
ledningsstruktur. Till viss del återknyts begreppen till tidigare angivet 
innehåll i kapitel 2-4 för att underlätta förståelsen och kontextualisera 
begreppen i relation till relevanta händelser i förskolans och den kommunala 
organisationens historia. En sammanfattande bild över hur den historiska 
och teoretiska ramen förstås ges efter detta kapitel. 

 

Staten, kommunen och förskolan i samhällskontexten 

Det Weberska sättet att se på stat är enligt Wingård (1998) det dominerade 
synsättet inom svensk forskning om skolledning. Stat definierades enligt 
Weber (1983) som en politisk institution som har en ”förvaltnings- och 
rättsordning som kan ändras genom lagstiftning” (s. 39). Nytell (1994) 
använder Webers begrepp, legalitet och legitimitet, för att analytiskt fånga in 
påverkansfaktorer på rektors arbete. Nytell menar att staten ger rektors 
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formella uppgifter legalitet och samhället ger legitimitet till uppgiften. 
Utifrån ovanstående kan staten förstås som en politisk institution som 
genom lagstiftning styr institutioner så som exempelvis förskolan och 
kommunen. Staten ger legalitet och samhället ger förskolan legitimitet 
utifrån den kulturella och historiska kontext som format förskolan till vad 
den är idag. Kommunen som institution både formas och formar. 
Kommunen formas av samhället och staten. Staten ger kommunerna genom 
självstyret rätt att forma vissa delar av förskolan utifrån att vara dess 
huvudman t.ex. förskolans ledningsorganisation. Dock menar Johansson 
(1982) att om den statliga styrningen ökar, så minskar i samma takt det 
kommunala självstyret. 

 

Kommunen och förskolans styrning 

Förskolan styrs på ett övergripande plan av staten genom tre olika 
styrsystem, d.v.s. ekonomiska, juridiska och ideologiska (Dahlberg & Åsén, 
1987). Styrning av förskolan sker på flera olika nivåer statlig, kommunal och 
lokal. Statens styrning över kommunerna kan enligt Quennerstedt (2006) 
vara av reglerande, ekonomisk och informerande art. Den svenska statliga 
styrningen är unik även om internationella likheter finns (Folke-Fichtelius, 
2008). 

Enligt Berg (1995) är styrning påverkan med ett visst innehåll och form i en 
bestämd riktning. Stålhammar (1991) definierar styrning på följande sätt: 

Den övergripande aktivitet som utövas av organisationens högsta beslutsnivå, 
antingen denna högsta beslutsnivå utgörs av en politiskt vald församling eller har 
formerats med utgångspunkt i andra kriterier. Styrning är i denna bemärkelse ett 
utövande av makt. (s. 12) 

Den ideologiska styrningen sker på formuleringssarenan och på 
realiseringsarenan. Formuleringsarenan är de instanser som formulerar de 
dokument som skall fungera som styrande och vägledande för 
realiseringsarenan, d.v.s. den faktiska verksamheten (Lindensjö & Lundgren, 
2000). Den ideologiska styrningen formuleras främst i läroplanen.  

En läroplan byggs upp utifrån en serie grundläggande principer kring hur 
omvärlden organiseras. Dessa principer gestaltar tillsammans vad som skulle kunna 
betecknas som en kod, vilket framträder i utbildningens mål, innehåll och metodik. 
Varje läroplan innebär alltså en styrning av en påverkansprocess. Varje styrning 
kräver också någon form av kontroll. (Lundgren, 1983, s. 16-17) 

Läroplanen styr förskolan genom mål att sträva mot. Kommunen formulerar 
utifrån de centralt styrda målen, egna mål och riktlinjer för de verksamheter 
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som finns inom kommunen. Den enskilda förskolan har i sin tur, utifrån de 
centrala målen och de kommunala riktlinjerna, till uppdrag att konkretiserat 
målen för den egna verksamheten. Allt detta ger ramar och förutsättningar 
för verksamheten att följa och eftersträva för den pedagogiska verksamheten 
och den pedagogiska ledningen.  

Läroplanen som begrepp är relativt nytt för förskolan, men Vallberg Roth 
(2001) menar att man i den förskolepedagogiska historien kan finna en 
liknande läroplanshistorisk framväxt som den för skolan. Förskolans 
läroplan, Lpfö 98, bygger jämfört med tidigare rekommendationer, på 
sociokuturella teorier vilket fokucerar barnets lärande i den sociala och 
kulturella kontexten (Sheridan et al. red., 2009). Den genomsnittliga 
kvaliteten på förskolorna ökade efter läroplanens införande (Sheridan, Giota, 
Han & Kwong, 2009). Variationen på kvaliteten mellan institutionerna är 
dock stora och har ökat enligt Pramling Samuelsson och Sheridan (2009). 
Enligt Skolverkets utvärdering (2004) användes läroplanen som ett stort 
stöd för det inre pedagogiska arbetet i verksamheten, men hade liten effekt 
på hur kommunerna fördelade resurser och förändrade ramarna för 
verksamheten. 

Den ekonomiska styrningen sker på central nivå med regler och tilldelning 
av resurser till kommunerna. Den ekonomiska styrningen har påverkat hur 
kommunerna under åren har fördelat ansvaret och resurserna till förskolan. 
Förändrade statsbidragssystem har medfört olika former för centralisering 
och decentralisering av ekonomisk tilldelning och kontroll för förskolans 
chef (Montin, 2007). Ekonomistyrningen som kommunerna utövade med 
kraft under slutet av 1980- och början av 90-talet påverkade kommunerna 
att i viss mån skapa autonoma förskoleenheter med friare resursanvändning 
och förändring av titlar för ledningen av förskolan till förskolechef och 
resultatenhetschef (Eklundh, 2001). Eklundh (2001) menar att det finns en 
styrningseffekt i de belopp som staten tilldelar kommunen, d.v.s. 
kommunerna agerar utifrån tilldelning av ekonomiska resurser och de 
direktiv som är knutna till dessa pengar. 

Den juridiska styrningen sker genom den statligt formulerade skollagen som 
reglerar verksamheten. För förskolans ledning saknades före den 1 juli 2011 
en statlig reglering både i socialtjänstlagen (SFS 1980:620) och i skollagen 
(SFS 1985:1100). Trots det har flera statliga lagändringar påverkat 
utformningen av ledningen på kommunal och lokal nivå. Genom ändringar i 
kommunallagen (1991:900) blev det möjligt för kommunerna att prioritera 
och göra tolkningar av de lagar och förordningar som existerar (Segerholm, 
1998). Kommunallagen (SFS 1991:900) reglerade ansvaret för 
ledningsstrukturens utformning till nämnden, eller den kommunala 
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styrelsen. Friheten att bestämma utformningen av förskolans 
ledningsstruktur har för kommunerna genom det kommunala självstyret 
varit stort, även om staten ända sedan förskolan blev en del av 
utbildningssystemet, i utredningar och propositioner, från försökt skapa en 
reglering liknande den för skolan (se ex. SOU, 1997:157; prop 2004/05:11). 
Först nu i den nya skollagen (SFS 2010:800) är det fastställt att förskolan 
skall ledas av en förskolechef. 

 

Utvärdering och kvalitetsredovisning som styrinstrument 

År 2005 blev det även för förskolan lagstadgat att kommunerna skulle 
bedriva kvalitetsredovisningar av verksamheten, även om det arbetet 
bedrevs långt innan av kommunerna i relativt stor utsträckning. 

1 §1 Varje kommun, varje skola som ingår i det offentliga skolväsendet, varje 
kommunalt bedriven förskola och varje kommunalt bedrivet fritidshem skall årligen 
upprätta en skriftlig kvalitetsredovisning som ett led i den kontinuerliga upp-
följningen och utvärderingen av verksamheten. Kommunens kvalitetsredovisning 
skall omfatta såväl kommunalt bedriven skolverksamhet som kommunalt bedriven 
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. (SFS 2005:609) 

Kvalitetsredovisningens syfte var enligt förordningen att främja arbetet med 
kvalitetsarbetet samt att delge information om hur målet med verksamheten 
nås. I och med att förskolan blev en del av det övriga skolsystemet och 
därmed fick mål att uppfylla blev också kraven hårdare på att utvärdera och 
kvalitetssäkra verksamheten.  

Utvärdering har med den ökande decentraliseringen enligt Karlsson 
Vestman & Andersson (2007) blivit den politiska styrningen och kontrollens 
starkaste instrument. Utvärdering av en verksamhet är att i backspegeln 
omvärdera det som skett och uträttats i verksamheten och om det är i 
enlighet med målen (Åsén, 2002). Det är ett sätt för staten att gentemot 
kommunerna återupprätthålla kontrollen av den decentraliserade verksam-
heten (Segerholm, 1998). Segerholm menar att det finns en paradox i 
decentraliseringstanken av verksamheten. I utvärderingarna och kvalitets-
säkringarna försöker staten ändå återupprätthålla kontrollen över kvalitet 
och likvärdighet mellan och inom kommunerna.  

Kvalitetsredovisningarna skulle främst fungera som utvärderings- och 
förändringsinstrument för kommunen och förskolans ledning, enligt 
Skolverkets allmänna råd och kommentarer (2005). I den nya skollagen 
(SFS 2010:800) har man avskaffat kvalitetsredovisningen samt regleringen 
av den lokala skolplanen. Fortsättningsvis skall det finnas dokumentation 
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över det systematiska kvalitetsarbetet som sker i verksamheten, men be-
nämningen kvalitetsredovisning tas bort. Det är förskolechefen som ansvarar 
för kvalitetsutvecklingen vid enheten, huvudmannen ansvarar för att planera 
genomföra samt följa upp kvalitetsutvecklingen. 

 

Decentralisering och centralisering som styrning 

Centralisering – decentralisering indikerar var auktoritet och makt 
positioneras i organisationen, högt upp eller lågt ned i organisationen. 
Decentralisering ses enligt Pierre (2008) som något positivt av de flesta och 
är politiskt ett populärt begrepp. Det är dock svårt att hitta en enhetlig 
definition av decentralisering, enligt Pierre, men han menar att: 
”Decentralisering generellt sett avser en förflyttning av politisk och/eller 
administrativ makt och formell kompetens från centrala institutioner till 
institutioner på lägre nivåer” (s. 107), en process fylld av politiska 
värderingar. Det är enligt Pierre svårt att hitta ett negativt ord om 
decentralisering, vilket istället idealiserat beskrivs som en möjlighet att i 
liten skala påverka politiska beslut, få lokalt självbestämmande, kunna ge 
lokal variation av service och tilltro till individers sunda förnuft. 
Abrahamsson och Andersen (2005) menar att många har uppfattningen att 
decentralisering är bättre än centralisering, men att de då glömmer bort att 
decentralisering kräver ett större mått av koordinering.  

Enligt Quennerstedt (2006) har olika förklaringsmodeller har givits på 
varför decentralisering har förekommit som ett styrinstrument. En 
anledning som angetts är att när kommunerna expanderande kraftig på 
1970- och 80-talet och den statliga styrningen upplevdes som rigid, 
ineffektiv och som ett hot mot demokratin skulle decentraliseringen lösa 
detta genom att föra demokratin närmare den lokala nivån. En annan 
förklaring är att decentraliseringen var ett sätt att hantera den trängsel av 
policydokument som uppstod när många ville få sin röst hörd i politiken. En 
tredje förklaringsmodell är att den ekonomiska stagnationen under 1980-
talet påverkade en strävan mot en decentraliserad politik för att effektivisera 
resursanvändningen i kommunerna. Decentraliseringen har enligt 
Quennerstedt (a.a.) effekter för kommunen som politisk arena.  

Enligt Pierre (2008) ger decentralisering andra förutsättningar än en 
centraliserad ordning för styrning och samordning. Graden av 
decentralisering kan knytas till hur nära ledningsfunktion och ansvar är 
kopplade till varandra. Finansiering av verksamheten är en annan sådan 
aspekt. Förskolan som offentlig verksamhet finansieras delvis av skattemedel 
och delvis av avgifter. En aspekt av decentralisering är, enligt Pierre, 
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reglering vilket kan ta sig olika uttryck. Bland annat kan det innebära att 
staten låter kommunerna själva bestämma vad de skall göra eller också får 
lagstiftningen ange målen, sedan är det upp till kommunerna att bestämma 
hur verksamheten skall organiseras. Hallerström (2006) menar att även 
skolledningens ansvarsområden och ledningsfunktionen förändrades för att 
anpassas till den decentraliserade styrningsideologin. ”Stort formellt 
inflytande över hur verksamheten genomförs och utvecklas ligger nu på 
kommunerna och på skolans lärare och rektorer” (Hallerström, 2006, s.17).  

Decentralisering, delegering av ansvar och befogenheter samt organisering i 
team är några grundstenar i en lärande organisation enligt Myndigheten för 
skolutveckling (Dnr: 2006:687, s.2). Regeringen menade i propositionen 
(prop. 2009/10:165) inför den nya skollagen (SFS 2010:880) att 
decentraliseringen enligt ansvarspropositionen (prop. 1990/91:18) borde 
utvecklas. 

Huvudmannen har det övergripande ansvaret för utbildningen, medan rektorn och 
förskolechefen får ett fortsatt tydligt ansvar för förskolans och skolans utveckling 
och inre organisation. När det gäller offentliga skolor är ansvaret i kommunen enligt 
nuvarande skollag delat mellan nämnden och rektorn. Nämnden har ansvar för 
övergripande planering, resursfördelning och personalförsörjning. Rektorn har 
ansvar för att tillsammans med personalen genomföra arbetet och utveckla 
verksamheten. (prop.2009/10:165, s 248) 

Eklundh (2001) menar att motivet för de kommunala omorganisationerna av 
barnomsorgen, under början av 1990-talet, främst hade 
decentraliseringsmotiv. Syftet var att stärka ledningsstrukturen och flytta 
besluten längre ut i organisationen, närmare de kommuninvånare som 
verksamheten rörde. I inledningen av den här avhandlingen och i den 
historiska bakgrunden, har det redogjorts för hur decentraliseringssträvande 
i kombination med förvaltningarnas professionalisering bidragit till att 
ledningsfunktionen för förskolan tydligt kom att utgöra en chefsposition 
(Montin, 2007). 

 

Nya influenser från den privata sektorn 

Förändringar i den kommunala förvaltningen och den politiska 
organisationen blev under 1990-talet till ett lokalt exprimenterande. Ideerna 
om hur kommunerna bäst organiserade sig avlöste varandra (Montin, 2007). 
Förändringen av kommunernas sätt att tänka kring förvaltning av 
verksamheter kan sammanfattas i det paraplybegrepp som har blivit 
synonymt med de förändringar som skett de senaste åren, d.v.s. New Public 
Management. Med New public Management, NPM, menas att den privata 
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sektorn ses som en förebild och i förvaltningen införs marknadens logik på 
kommunal nivå. Det innebär bl.a. att förvaltningens roll ses som skild från 
politiken, måluppfyllelse och kontroll blir viktig, fristående och självständiga 
modeller skapas, medborgare ses som kunder och ledarstilar från den 
privata sektorn ses som förebilder (Agevall, 2005). Enligt NPM modellen 
borde helst kommunens produktion sättas under konkurrens och 
organiseras i resultatenheter (Ekholm, Blossing, Kåräng, Lindvall & Scherp, 
2000). Ekholm et al. (a.a.,) menar att vi utifrån detta nymodiga tänkande 
fick, språkligt sett, underliga kommunala företeelser och nya definitioner på 
kommunal verksamhet. 

NPM har enligt Moos & Møller (2003) haft en stark påverkan på hur 
kommunerna organiserat skolor i Skandinavien. I många norska kommuner 
har ideer från NPM förändrat ledningsstrukturen för kommunala förskolor 
(barnehage) från tre- till två nivåersmodell. Ledarskapet består av en 
enhetschef (enhetsledere) och en ämnesledare (fagledere) med fler enheter 
än tidigare, vilket för den enskilde ledaren innebär fler anställda och fler 
barn. En konsekvens av den förändrade strukturen var att mer tid än förr 
gick till administration, än till att leda personalen i pedagogiska frågor. 
Pedagogiska frågor delegeras nedåt i organisationen (Granrusten & Moen, 
2011). 

 

Kommunen och förskolan som institution och organisation 

Institution 

Institution kommer från det latinska ordet instituare och betyder inrätta 
eller etablera (Berg, 2003). Kommunerna har enligt Montin (1990) under 
80-talet beskrivits som de viktigaste institutionerna för välfärdsstatens 
byggande. Även förskolan tillhör en av de institutioner som utökades för att 
grundlägga välfärden (Martin Korpi, 2006). Montin (1990) menar att 
kommunerna alltid har varit föremål för förnyelseintentioner från statligt 
håll och många uppgifter har efterhand förts över från statlig nivå till 
kommunal. Många förändringar både handlade om och ledde till 
organisationsförändringar i kommunerna. Sammanslagningen av 
barnomsorg och skola under en gemensam förvaltning var en sådan 
organisationsförändring som fick betydelse för förskolans del.  

I Bergs (2003) forskning, beskrivs skolan som en samhällelig och statlig 
institution och skolor som enskilda organisationer. Den utgångspunkten ses 
härvid som giltig även för förskolan, utifrån att det är en verksamhet som 
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har ”uppstått ur samma samhälleliga behov och utifrån detta behov haft 
samma samhälleliga uppgift” (Dahlberg & Taguchi, 1994, s.7). Berg (2003) 
beskriver skolan som en institution både utifrån form och innehåll. Form 
såtillvida att skolan är ett formellt system som bedriver en verksamhet som 
handlar om uppfostran och utbildning. Innehållsligt en verksamhet som 
svarar för den samhälleliga reproduktionen av de normsystem med den 
kultur och de traditioner som är etablerade. Förskolan som institution gick i 
och med inträdet i utbildningsystemet mot ett tydligare fokus på lärande. 

Enligt Maria Folke-Fichtelius (2008) har förskolan som intitution historiskt 
sett fungerat som ett gränsobjekt till skolan. Med det menar hon att 
förskolan har i sin skolförberedande form, samtidigt haft en tydlig identitet 
gentemot skolan. En identitet som ruckades enligt henne i och med att 
förskolan blev en egen skolform och klassificerades på samma sätt som 
skolan. Kärrby & Lundström (2004) beskriver hur förskola och skola gått 
från särart till likhet dels genom att formuleringar i styrdokumenten gått 
mot en likartad beskrivning av mål och riktlinjer och dels genom att det i de 
fall en organisatoriskt integrerad verksamhet med skolan bedrevs, fanns 
tendenser till att praktiken förändrades och en ny pedagogisk praktik 
började skapas.  

I en institutionalisering av verksamheten menar Kärrby (1983) att även 
människorna och ledningen är en del av de värderingar som är knutna till 
verksamheten och som arbetstagare fostras man in i uppgiften. Ledarskapet 
har till uppgift att föra in och institutionalisera dessa värderingar. Närhet 
mellan personal och ledning på förskolan är enligt henne en förutsättning för 
att direkta värderingar på förvaltningsnivå skall föras över från förvaltning 
till verksamhetsnivån.  

 

Organisation 

Organisation betyder verktyg att genomföra ett arbete enligt den grekiska 
grundbetydelsen (Berg, 2003). I Abrahamsson och Andersen (2005) 
definieras organisation som ”en planmässigt inrättad sammanslutning av 
människor med syftet att nå givna mål” (s. 11). En organisation är enligt dem 
varken en människa eller ett fysiskt föremål och kan inte förstås utifrån 
dessa egenskaper. Organisationer är ett socialt fenomen skapat av 
människan, för människor. Berg (1999) menar att man, för att förstå en 
organisation, måste se till det sammanhang som organisationen befinner sig 
inom. 
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Allmänt uttryckt kan organisationer beskrivas som sammanslutningar genom vilka 
människor handlar, och institutioner som de fastställda normer eller betingelser för 
handlingar de då har att följa. (s. 41) 

Enligt Kärrby (1983) utmärks alla organisationer av en specifik struktur, 
men strukturen kan variera mellan och inom organisationer främst beroende 
på organisationens ”mål, funktion och innehåll” (s.85).  

Den moderna förskolan kan ses som ett verktyg med en bestämd struktur för 
att genomföra den initiala tanken på 1970-talet att stärka välfärden i 
samhället och skapa möjligheter både för kvinnor och män att komma ut i 
arbetslivet (se Kärrby, 2000). Förskolan är en målstyrd organisation och en 
del av det samlade utbildningsväsendet, vilket sätter vissa ramar, 
förväntningar och begränsningar för verksamheten samt för de som leder 
verksamheten. Kommunerna utgör även de ett verktyg för att genomföra 
statens uppdrag, reglerat i kommunallagen, ramlagar, föreskrifter och 
genom statsbidrag. Kommunen är även en organisation med egna 
verksamheter och en självförvaltande uppgift (Berg, 1992; Montin, 2007). 
Berg menar att en skolförvaltning är i sin form och måluppfyllelse som 
vilken organisation som helst och har som sin huvudsakliga uppgift att 
utvärdera, följa upp och leda utveckling. I ett organisationsperspektiv kan 
man enligt Granrusten och Moen (2011) se de kommunala barnehager 
(förskolorna) som självständiga organisationer och som en del av den 
kommunala organisationen.  

 

Kommunstorlekens betydelse 

…..kommunstorlek mätt i population och kommunens ekonomiska situation. 
Teoretiskt sett bör båda dessa ha stor inverkan på kommunens val av 
organisationsform då de sätter tydliga ramar för verksamheten; ekonomin genom 
budgeten och kommunstorleken genom behoven. (Nilsson, 2007, s. 29) 

Kommunstorleken ger inte bara skillnader i geografisk och demografisk 
storlek, utan skillnader kan även hänföras till effektivitet inom 
organisationen. En större organisation har möjlighet att dra nytta av 
samordningsvinster och stordriftsfördelar. Kvaliteten kan bibehållas, trots 
att administration och andra funktioner minskas (Karlsson, 2007). 
Kommunstorleken kan även påverka politikernas möjlighet att informera sig 
om verksamheten, i mindre kommuner blir informationsvägarna kortare 
(Skolverket, 1999). I en rapport av Sveriges kommuner och landsting (2007) 
där man undersökt relationen mellan kommunstorlek och demokrati fann 
man att kontakterna mellan politiker och medborgare var mer frekventa i en 
liten kommun samt att engagemanget och representativiteten i olika 
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samhällsklasser gjorde mindre kommuner mer åsiktsrepresentativa. I en stor 
kommun fanns det ett bredare underlag för att rekrytera eliten bland 
politikerna. Således fungerade de politiska systemen annorlunda, i en stor 
jämfört med en liten kommun. 

Roos (1994) visade i sin avhandling att det främst var stora kommuner som 
tenderar att bedriva utvecklingsarbete inom barnomsorgen, trots att de 
enligt henne inte hade en fungerande ansvars- och arbetsfördelning för det 
pedagogiska utvecklingsarbetet. Både de stora och små kommunerna visade 
upp en icke genomtänkt ledningsorganisation för det pedagogiska 
utvecklingsarbetet. Det fanns en tydlig brist på samordning särskilt i de 
större kommunerna, enligt Roos. Hon såg även en relation mellan 
barnomsorgens storlek och utbyggnad och kommunernas storlek, ju större 
kommuner desto mer barnomsorg. Kommunstrukturen såg hon som en 
avgörande ram för det pedagogiska utvecklingsarbetets vara eller inte vara. 
Även Segerholm (1998) menar att kommunernas olikheter hade en stor 
betydelse för hur den enskilda kommunen agerade och för vilka 
förutsättningar det fanns för ett lokalt utvecklingsarbete. Det politiska styret 
i kommunen hade mindre betydelse.  

…de kommunala förutsättningarna påverkade både de kommunala strategierna och 
det enskilda utvecklingsprojektet betydligt mer än vad den statliga satsningen 
påverkade kommunernas ansvar för barnomsorgens innehåll och kvalitet och 
utbyggnad. (a.a., s. 108) 

 

Från organisationsstrukturer till ledningsstrukturer 

Organisationsstruktur är en term som beskriver hur arbetet uppdelas och 
ordnas för de arbetande i organisationen. Bland de första att organisera och 
bygga en ledningsstruktur med tydligt ansvar och arbetsfördelning var 
järnvägsföretagen i USA på mitten av 1800-talet. Ledning och styrning före 
1900-talet fokuserade mer på tekniker och inte principer för hur en 
organisation bäst utformas (Eriksson-Zetterquist, Kalling, & Styhre, 2006).  

Det finns många olika teoretiska perspektiv att anta utifrån att studera hur 
en organisation och organisationens ledning är utformad. Några av dem 
beskrivs i Bolman och Deal (2005), d.v.s. det strukturella-, humanresource-, 
politiska- och det symboliska perspektivet. Det strukturella perspektivet har 
rötter i dels Weber (1964) och dels Taylors (1911) tankar om organisations-
strukturer. Bolman och Deal menar att man kan med hjälp av det 
strukturella perspektivet få syn på organisationens sociala arkitektur och 
dess konsekvenser. Det strukturella perspektivet studerar främst arbetets 



 

47 

sociala struktur, inte individerna i strukturerna. Den organisation som 
fungerar bäst är den som hittat en fungerande struktur för fördelning av 
arbetsuppgifter (differentiering) och samordning av ”roller och enheter när 
ansvarsområden väl bestämts (integrering)” (a.a., s.79). I Granrusten och 
Moen (2011) används det strukturella perspektivet för att förstå de 
strukturella förändringar som de kommunala förskolorna i Norge har 
genomgått och ett funktionellt perspektiv för att förstå ledning.  

Enligt Abrahamsson och Andersen (2005) för behovet av koordinering till 
att ansvar och befogenheter fördelas till vissa personer i organisationen. 
Struktur i en organisation är lika med en arbets- och auktoritetsdelning. När 
arbetet skall fördelas mellan ett antal personer på olika nivåer i 
organisationen, uppstår ett behov av att någon leder arbetet, ”ledarskap kan 
därför uppfattas som ett strukturellt fenomen i formella organisationer” 
(s.79). Strukturen har enligt Abrahamsson och Andersen olika dimensioner, 
dels auktoritetsfördelning och arbetsdelning men även specialisering. 
Specialisering omfattar horisontell differentiering. Vertikal differentiering 
samt geografisk spridning är olika typer av komplexitet i en organisation. 
Horisontell differentiering hanterar komplexiteten i att en organisation kan 
bestå av olika yrken.  

Vertikal differentiering handlar om hur många nivåer med kontroll i form av 
chefer som finns på olika steg i organisationen. Abrahamsson och Andersen 
visualiserar organisationen i spetsiga eller platta pyramider för att beskriva 
formen på en hierarkisk ordnad organisation med chefer, där de i en platt 
organisation har ett stort kontrollspann och i en spetsig har ett litet. Den 
geografiska spridningen beskriver organisationens fysiska spridning och 
lokalisering. Abrahamsson och Andersen menar att komplexiteten ökar i takt 
med den geografiska spridningen inom och utanför landet, men att det inte 
säger ”något om hur arbetet fördelas eller hur många nivåer som finns i 
organisationen” (a.a., s. 63).  

Mintzberg (1993) menar att det främsta syftet med att skapa en struktur bör 
vara utifrån organisationens egna förutsättningar och att skapa harmoni i 
organisationen: 

The elements of structure should be selected to achieve an internal consistency or 
harmony, as well as a basic consistency with the organization´s situation. (s.3) 

Abrahamsson och Andersen (2005) menar att strukturen bestäms av 
ledningen i organisationen och den begränsas av ekonomiska, teknologiska 
och politiska betingelser. En åtskillnad mellan organisationens form och 
funktion görs, där funktion står för hur organisationen fungerar och formen 
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för dess formella struktur. Blandar man ihop form och funktion blir det 
enligt dem svårt att förstå att hierarkier kan fungera olika. 

Eklundh (2001) menar att man genom att studera ledningsstrukturen får syn 
på de omorganiseringar kommunerna genomför och därigenom kan 
genomlysa var makten tecknas. Senaste forskningen som studerar 
ledningsstruktur och förskola är som tidigare nämnts, studien av Granrusten 
och Moen (2011). I de kommunala förskolorna i Norge har man ”plattat” ut 
sin struktur från tre ledningsnivåer till två. Utifrån dessa förutsättningar har 
de undersökt var ledarpositionerna befinner sig i förhållande till varandra 
och hur det påverkar arbetsfördelningen. De menar att arbetsfördelningen 
mellan de två ledningsrollerna enhetsledaren och ämnesledaren är beroende 
av var i strukturen ämnesledaren är placerad. I vissa fall är ämnesledaren 
placerad i personalen och i vissa kommuner i enhetsledarens ledningsteam. 
Ämnesledarens uppgifter varierar kraftigt från enhet till enhet. Det fanns 
även en upplevd oklarhet från personalen vilken roll de båda ledarna hade.  

Kärrby (1983) menar att mycket av de förhållanden och problem vi ser i 
verksamheten i förskolan kan relateras till organisatoriska och 
administrativa faktorer. Svagheter i organisationsstrukturen får enligt 
Kärrby konsekvenser för bland annat rolluppfattningen bland lednings-
personer i förskolan och brister kan uppstå i samstämmigheten mellan den 
formella och informella organisationen. Kärrby anser att synen på ledarskap 
avspeglas i den hierarkiska strukturen som utmärker förvaltnings-
organisationer och att ”relationer inom organisationer ofta styrs indirekt 
genom de ansvarsfunktioner och den status olika befattningar har” (s.113).  

Struktur förstås i föreliggande avhandling som en del av en organisation där 
arbetet och auktoriteten och/eller makten fördelas och definieras. Ledning 
blir härvid ett strukturellt fenomen och verktyg i organisationen för att 
organisera, samordna och kontrollera verksamheten, mot verksamhetens 
mål och uppgifter. Ledningen är en eller flera positioner som utför 
uppdraget. Ledningsstrukturen utgör ledningspositioner av ledare med 
formellt ledarskap på olika nivåer och med olika uppgifter samt auktoritet 
och/eller makt och är därmed en del av organisationens struktur.  
 

Aktör och struktur 

Det finns inga aktörer utan samhällsstruktur och inga samhällsstrukturer utan 
aktörer. Aktörer och strukturer befinner sig i ständig interaktion. (Lundqvist, 2003, 
s.314) 
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För att förstå hur en samhällsstruktur och dess delar, d.v.s. i det här fallet en 
skapad struktur av ledningspositioner är organiserad och i vilket syfte, är 
aktör och strukturperspektivet något som inte kan förbises. För detta arbete 
kommer dock inte den debatt som florerar inom samhällsvetenskapen kring 
huruvida man kan föra samman de båda ansatserna att beröras (se Johnson, 
2001; Rothstein, 1988).  

Kommunen ses i detta arbete utifrån aktör och strukturperspektivet som en 
kollektiv aktör, en aktör med förmågan att handla, eller som Lundqvist 
(1984) uttrycker det med aktörsautonomi, d.v.s. handlingsförmåga och 
handlingsutrymme. Organisationer kan dock inte agera självständigt, utan 
det är människorna i organisationen som utför handlingen (Ahrne, 1994). 
Strukturen och aktören kommunen, verkar i ett socialt konstruerat samhälle 
som de är med att reproducera och utveckla strukturerna i. Strukturerna 
påverkar aktörer och aktörerna påverkar strukturerna och detta sker i ett 
tidsperspektiv, där historien och de kontextuella sammanhangen får 
betydelse (se Lundqvist, 1984). Således kan ledningsstruktur ses som en 
konstruktion av aktören kommunen. 
 

Ledarskap, chef och ledning  

Ledarskap  

Synen på ledarskap inom skolledarforskning har enligt Ekholm et al. (2000) 
påverkats av olika managment- och/eller ledarskapsteorier som kommer 
från studier av administrerande organisationer eller näringslivet, exempelvis 
Taylor 1911; Fayol 1920; Weber 1964; Mc Gregor 1960; Maslow 1954; 
Herzberg 1959; Adizes 1979; Hersey & Blanchard 1969. Ekholm et al. (a.a.) 
menar i forskningsöversikten Forskning om rektor att de första teorierna 
kring ledarskap handlade om vilka personlighetsdrag som karaktäriserade 
framgångsrika och effektiva ledare. Detta kom att förändras i och med att det 
upptäcktes att ledarskapet till stor del var situationsbundet. Teorierna kom 
då till stor del att handla om ledarskap i förhållande till organisations-
kulturen.  

Ekholm et al. (2000) menar att det är viktigt att utgå från den institution 
som skolan är och de värden den företräder när man studerar ledarskap och 
skolan. ”Verksamheten i skolan bygger på politiska, ideologiska och 
värdemässiga ställningstaganden för utbildning och socialisation av barn och 
ungdomar och inte varuproduktion” (Ekholm et al., 2000, s. 32).  
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Inom skolledarforskningen används olika ledarskapsbegrepp, bland annat 
demokratiskt ledarskap (Johansson, 2004), educational leadership 
(Firestone & Riehl eds., 2005; Murphy ed., 2002) och distributed leadership 
(Harris ed., 2009; Spillane, 2006). Distributed leadership används som ett 
teoretiskt begrepp i en nyligen publicerad artikel av Riddarsporre som 
undersökt ett distribuerat normativt ledarskap i förskolan (2010). Begreppet 
distributed leadership har många paralleller med det kollaborativa ledarskap 
som Kagan (1993), en ofta refererad forskare inom Early childhood fältet, 
använder. Kagan menar att det internationellt sett har varit svårt att 
definiera ett ledarskap utifrån verksamhetens förutsättningar och att det 
konventionella sättet att studera ledarskap inte stämmer överens med 
dagens kollaborativa etos. Hon argumenterar för att det är djupare mönster 
än ledarskapsstilen som påverkar organisationsmönstret. Det går inte att 
enbart se konventionellt på ledarskap och se ledaren som en enväldig hjälte. 
Hon menar att denna bild av ledarskapet inte passar in i dagens kontext.  

Gone are the days when the leader was the hero; they have been replaced by 
constructs of leaders as heromakers. New leaders share roles, risk and reward. They 
know when and how to lead and when and how to follow. (a.a., s. 14-15)  

Kagan och Bowman (1997) menar att trots att ledarskapet har diskuterats 
inom forskning rörande omsorgen om de yngre barnen, har det inte 
framkommit en enhetlig definition. 

Despite this attention to leadership, the field does not have a commonly accepted 
defininition of leadership, nor has it engaged in a systematic and collaborative 
discussion of the properties of leadership. (a.a. Preface) 

Även Jorde-Bloom (1992) uttrycker svårigheten att definiera. Det är många 
forskare som är överens om att ledarens roll är viktig, men det finns ingen 
direkt överenskommelse om vad som är minimikravet på kvalifikationer för 
arbetet. Enligt Karila (2002) är det till viss del de nationella och lokala 
regelverken som påverkar definitionen av ledarskapet och arbetet inom 
Early Childhood- området. Ledarskapet är enligt undersökningen kulturellt 
och kontextuellt betingat. Detta bekräftas av Hujala (2002) som menar att 
ledarskapets kontext definierar ledarskapets språk och kultur. Enligt 
Nupponen (2005) är Child Care- organisationens liv och kultur dynamiskt 
som system, i vilket det finns komplexa uppsättningar sociala och 
arbetsrelaterade relationer. Personer som arbetar inom organisationen 
skiftar i ålder, ibland i kön samt kulturell bakgrund. Personerna kommer 
även, enligt henne, från olika utbildningskulturer. Denna sociala dimension 
är således unik för varje förskola och ingen av förskolans chefer kommer att 
agera på samma sätt. Enligt Nupponen är alla förskolecheferna individer och 
utifrån personlighet, förväntningar och uppfattning om vad rollen som chef 
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innebär, kommer de att påverka relationerna till personalen och relationerna 
mellan personalen.  

 

Ledning  

Enligt Nihlfors (2003) har ledning en bredare betydelse än det ledarskap 
som utövas mellan ledaren och medarbetaren. Ledning är alla uppgifter och 
nivåer i en organisation t.ex. ekonomiska, administrativa och pedagogiska, 
för att nå målen med verksamheten. Ledarskapet fordras dock för att 
ledningens uppgifter skall genomföras. Stålhammar (1991) menar att:  

Ledning är den aktivitet som utövas av organisationens verkställande nivå. 
Ledningen har till syfte att växla över styrningens övergripande viljeriktning till 
konkreta handlingar. (s.12)  

En distinktion görs av vissa forskare mellan chef och ledarskap och mellan 
ledning och ledarskap. Wingård (1998) menar att rektor i skolan är den som 
formellt har tilldelats chefskapet och förväntas vara den som leder skolans 
verksamhet. Om det är rektor som leder skolan och utövar ledarskapet är en 
empirisk fråga. Berg (2003) gör distinktionen mellan ledning och ledarskap 
där ledning står för funktioner och uppgifter, medan ledarskapet avser den 
person som leder verksamheten. I föreliggande avhandling används ledning 
för funktionen och ledningen om positionen med specifik titel i lednings-
strukturen. Vem som befinner sig på positionen ledaren som person 
undersöks ej, eller hur denne utför ledarskapet, eller upplever att 
ledningsstrukturen fungerar.  

 

Position, funktion och titel 

Nihlfors (2003) definition av position och funktion används i detta arbete. 
”Befattningens position och funktion är två sätt att spegla ledningens 
ställning och uppgifter i relation till styrsystemet” (s. 33). Position kan enligt 
Nihlfors användas för att definiera en titels placering och ställning i 
styrsystemet. Funktion betyder fullgöra samt utöva och kan användas för att 
definiera vad titeln förväntas göra i enlighet med offentliga dokument. Enligt 
Nihlfors (a.a.) kan en del av ledarskapets position kopplas till tjänstens titel 
och innehavarens utbildningsbakgrund. 
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En titel och dess bärare 

Titel omnämns i nationalencyklopedin som en beteckning för att benämna 
ett yrke, utbildning eller befattning i tilltal om en person (Titel, 
http://www.ne.se/lang/titel/328251). Ullman (1997) menar att en titel har 
en historisk dignitet och kontext som påverkar hur vi ser på titelns värde. En 
titel kan vara livslång och i andra sammanhang fri att bruka. Enligt Ullman 
befästs en titel lättare om den är varaktig över tid och dess bärare har 
förmågan att bevara den exklusivt för den specifika grupp som använder 
den, d.v.s. skapa en vi- och dekänsla. Bärarna själva påverkar till viss del hur 
titeln utvecklas. 

Det bärare för med sig in i sin titel, är sina egna sociala erfarenheter och personliga 
tillgångar: sätt att tänka, värdera och vara. Om en titel rekryterar ur en snäv social 
grupp – med likartade kollektiva minnen och erfarenheter av världen – tar dessa 
erfarenheter och tillgångar gestalt i en gemensam praktik. Om titeln däremot 
rekryteras ur differentierade grupper, kan titeln bli bärare av konkurrerande sätt 
att orientera sig världen. (a.a., 1997, s.27) 

Rektorsbegreppet används i Ullmans avhandling, Rektorn en studie av en 
titel och dess bärare, som en abstraktion och inte person. Hon ser rektor 
som en kollektiv gestaltning och inte som en enskild person. Hon menar att 
man måste studera en titel utifrån dess symboliska värde och innebörd och 
att det finns olika fält med olika tolkningsföreträden både ett skolfält och ett 
politiskt fält. Man måste studera titelns positioner i förhållande till nutid och 
dåtid för att förstå dess förändring. När skedde förändringen och vad har 
orsakat titelns förändring?  

 

När rektor för skolan blir rektor för förskolan  

Rektorstiteln i skolan har en långt längre historia än förskolans titel för 
ledarskapet. Enligt Ullman (1997) kan man spåra titeln rektor ända tillbaka 
till 1290-talet. Begreppet kommer från det latinska rector, som betyder 
ledare och styrare. En rektor var i tidernas begynnelse en mellanposition i 
domkyrkans undervisning och utvecklades till en exklusivitet med hög 
auktoritet förbehållet män. Vid tiden för Ullmans avhandling fanns det ca 
4000 rektorer, varav många av dem kvinnor och titeln hade förlorat sitt 
maskulinum.  

Under 1990-talet genomförde flertalet kommuner integrerade 
organisationer med förskola, skola och skolbarnomsorg och med ett skol-
ledarskap gemensamt för alla verksamheter, i de flesta fall en rektor (Ellmin 
& Levén, 1993). Detta hade sin grund i att ändringar i skollagen (SFS 



 

53 

1991:59). I skollagen öppnades det upp för att anställa skolledare från andra 
led än de som hade erfarenhet av lärararbete i skolan. Många kommuner 
förändrade ledningsorganisationen i enlighet med skollagens formulering, 
om att rektor skulle ha möjlighet att följa det dagliga arbetet. Skolledarna 
ökade i antal och fick färre enheter att ansvara för (Hallerström, 2006). I de 
fall enheter slogs samman, kunde en gemensam ledare från annan 
pedagogisk verksamhet, exempelvis barnomsorgen, fungera som skolledare 
över både barnomsorg, fritidshem och grundskola. Många kommuner bröt 
även upp tidigare rektorsområden (Ullman, 1997). Rektorerna menade att de 
i och med den ökade kommunaliseringen fick ett tvåfaldigt uppdrag, ett från 
staten och ett ifrån kommunerna (Wingård, 1998).  

Ullman (1997) hävdar att i och med kommunaliseringen tog kommunerna 
chansen som ny ”titelutdelare” att definiera skolans ledningsorganisation 
och på så sätt skapa sig inflytande över hur rektorerna skolades in i 
uppdraget. Kommunerna positionerade sig i riktning mot att ”rektorskapet 
inte skall betraktas som ett självständigt yrke utan som en tillfällig 
befattning” (a.a., s. 240). När styrningen förändrades för skolan 1991 och 
staten gav ansvaret för tillsättningen av rektorerna till kommunerna blev det 
tidigare mer kollektivt orienterade skolledarbegreppet nedtonat och 
rektorskapet från statligt håll mer framträdande, enlig Ullman. Det var tvärt 
emot de kommunala arbetsgivarna som inte månade om rektorstiteln utan 
skapade många nya ”verksamhetsneutrala” namn på rektorsbefattningen.  

 

Skolchefen i förskolans styrning och ledning 

Skolchefen är enligt Nihlfors (2003) i de flesta fall en man med lärar-
bakgrund, med ett heterogent uppdrag som hamnar mitt emellan styrning 
och ledning. 

Skolchefen tycks både vara självklar och ha hamnat mitt emellan när styrning skall 
växlas över till ledning. Självklar, eftersom de statliga beslut som fattats under 1990-
talet förutsätter en växling över från styrning till ledning på den centralt 
kommunala nivån, för att realiseras. Mitt emellan eftersom vare sig stat eller 
kommun har sett skolchefen som en riktad mottagare eller samarbetspartner i 
utbildningsfrågor. Det är fackförbunden som tydligt definierar skolchefen som en del 
i ledningen för skolutvecklingsavtalets förverkligande. (a.a., s. 216) 

Skolchefens uppdrag hade tidigare givna kända ramar och hanterade 
samtliga delar i styrsystemet, med ett minimalt politiskt inflytande. Under 
1990-talet definierades inte längre skolchefen i det statliga styrsystemet utan 
det var upp till varje kommun som huvudman att fördela ansvar och 
befogenheter. Skolchefens position blev en position mitt emellan de krav 
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som kom uppifrån och nedifrån. Nihlfors menar att skolchefens uppdrag och 
genomförande definieras i varje enskilt kommunalt fall och få kommuner 
sade sig vara i behov av en enhetlig ledning för hela den kommunala 
utbildningsverksamheten. 

 

Pedagogiskt ledarskap för pedagogisk kvalitet i en 
pedagogisk verksamhet? 

Förskolans pedagogiska verksamhet 

Förskolans verksamhet grundar sina ideal på pedagogiska rötter. Redan från 
barnkrubban och barnträdgården, har förskolan haft lärande inslag i sin 
verksamhet även om det har skiftat i omfång, i tid och mellan 
verksamheterna. Med läroplanen, Lpfö 98, flyttades uppmärksamheten, 
politiskt, i tydligare riktning mot lärandet, snarare än det fostrans och 
omsorgsideal som var rådande. Enö (2005) sade sig genom sin forskning 
kunna se att förskolan vidmakthåller sin traditionella positionering vad 
gäller kunskapssynen gentemot skolan. Relativt nyproducerad forskning om 
förskolans pedagogiska praktik, av Ekström (2007), visar att den 
pedagogiska verksamheten har inslag av undervisning och lärande även om 
lärandet sker under förmedlande former till hela gruppen snarare än till 
varje individ. Fostransaspekten är enligt honom fortfarande är ett starkare 
inslag än undervisning och lärande. Det finns enligt Ekström en diskrepans 
mellan diskurserna i den praktiska verksamheten som är mer fostrande och 
läroplansmålen som är mer inriktade mot lärande. En förklaring till 
diskrepansen, menar Ekström, kan vara det accelererande avståndet mellan 
ledningen och personalen. Variationen i kvaliteten mellan förskolor är dock 
stora (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2009). Trots det anses det att 
kvaliteten har ökat efter införandet av läroplanen och att det finns en 
”antydan till ett nytt mönster i förskolan där barncentrering, målinriktat 
arbetssätt och lek och lärande bildar helheter” (Sheridan, et al. red., 2009, 
s.272).  

 

Pedagogiskt ledarskap 

Ledarskapet ses som en viktig beståndsdel i en organisation som strävar 
efter kvalitet och utveckling av nationella och internationella forskare både 
inom skolfältet och inom tidig barndomsforskningen (Jorde-Bloom, 2004; 
Johansson, 2004; Harris, et al., 2003). Ledning anses vara ett 
grundfundament för att genomföra och kommunicera de mål som stat och 
kommun sätter upp för verksamheten. Skolans rektor som pedagogisk ledare 
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förstås som ett viktigt element för huruvida skolan skall lyckas eller 
misslyckas med sin skolutveckling/skolförbättring (se Leithwood & Jantzi, 
2000; Björkman, 2008; Thörnsén, 2009; Harris, et al., 2003; Höög, 
Johansson & Olofsson, 2005). Denna diskussion framställs inte lika tydligt i 
nationell förskoleforskning. Ledarskapet, det pedagogiska, framställs mer 
som en faktor för pedagogernas tillfredställelse i arbetet och ett stöd för det 
inre arbetet som utförs av professionella pedagoger. I Asplund Carlsson et al. 
(2001) används begreppet pedagogisk ledning för förskolechefen och 
pedagogiskt ledarskap för pedagoger i verksamheten. 

Enligt Nestors (1993) analys av statliga styrdokument gick det inte att hitta 
en entydig definition på pedagogiskt ledarskap, men det framgick att det 
pedagogiska ledningsuppdraget skulle ligga på skolledaren. Den tydligaste 
kopplingen till pedagogiskt ledarskap var den mot skolans mål och läroplan. 
Nestor redovisar genom sin undersökning en möjlig definition på begreppet: 

Pedagogiskt ledarskap är det inflytande en skolledare utövar i förhållande till 
lärarna genom olika handlingar, som syftar till att påverka dem att utveckla 
undervisningen i enlighet med de mål och riktlinjer som anges i läroplan och skollag. 
(s. 183)  

Wingård (1996) skiljer i sin artikel mellan begreppen pedagogisk ledare och 
ledare för en pedagogisk verksamhet då hon menar att skillnaden består i 
att:  

Rektor som pedagogisk ledare är den som själv leder hela det pedagogiska 
utvecklingsarbetet medan rektor som ledare för en pedagogisk verksamhet är den 
som administrerar och ordnar verksamheten på ett sådant sätt att den blir en 
pedagogisk verksamhet, som förändras och utvecklas mot uppsatta mål. (s. 118) 

I Kårängs (1997) undersökning studerades korrelationen mellan pedagogiskt 
ledarskap och skolans inre arbete, i data från Skolverkets utvärderingar av 
grundskolan från 1992 till 1995. Bland annat framkom en positiv 
samvariation mellan skolans inre arbete, exempelvis demokratifrågor, och 
ett starkt pedagogisk ledarskap. Han fann dock ingen samvariation mellan 
elevers resultat på standardprov och det pedagogiska ledarskapet i skolan.  

En viktig faktor för lärarnas trivsel, var i Viggóssons (1998) avhandling, ett 
närvarande pedagogiskt ledarskap: 

Närhet har visat sig vara en bra indikator på om rektor lyckas med sitt ledarskap. 
Det finns anledning att tro att i de skolor där rektor upplevs ”nära” trivs lärarna 
bättre med rektors ledarskap mätt i deras uppfattningar om samverkan på skolan 
och förtroende för rektors ledarskap. (s. 210) 
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Det pedagogiska ledarskapet i förskolan har historiskt, och då främst vid den 
stora expansionen under 70-talet, varit ett formellt ansvar för föreståndaren. 
I det inre arbetet med den pedagogiska verksamheten har den pedagogiska 
utvecklingen setts som ett gemensamt arbete för både personal och den 
föreståndare som hade det administrativa uppdraget. Redan i 
barnstugeutredningen förespråkades dock möjligheten att föreståndaren 
med pedagogisk utbildning och erfarenhet skulle vara en möjlig pedagogisk 
ledare (SOU 1972:27). Trots det har det historiskt sett varit svårt för 
förskolans ledare att fungera som pedagogisk ledare. Administration och 
andra så kallade befattningsfrämmande uppgifter tog upp en större del av 
tiden (Sundell, 1991). När arbetet förändrades för förskolans ledare, från att 
ansvara över en enhet till ett ansvar över många enheter, lades ansvaret för 
det inre pedagogiska arbetet över på arbetslaget. Det pedagogiska 
ledningsuppdraget minskade och administrationen ökade. Från att tidigare 
varit en del av arbetslagen med det största pedagogiska ansvaret, blev 
pedagogiska ledarskapet distanserat (Montin, 1990).   

Kärrby (1983) ifrågasatte var administrationen slutar och pedagogiken 
börjar, då hon menade att all institutionaliserad pedagogisk verksamhet 
måste administreras. Det är snarare fråga om perspektiv. Är det de 
pedagogiska eller de politiska – ekonomiska och administrativa frågorna 
som styr verksamhetens utveckling? Forskning av främst Kärrby visade att 
ledarskapet hade större betydelse för upplevd kvalitet i verksamheten än 
strukturella faktorer (Asplund Carlsson et al., 2001; Ekholm et al., 2000; 
Kärrby, 1992). Kärrby (1997) uttryckte att kvalitet i pedagogisk verksamhet 
handlar om den totala inlärningssituationen, inkluderat yttre betingelser 
som ledarskap, materiella resurser och kompetens hos personalen. Kärrby 
(1992) lyfte fram behovet av pedagogisk ledning för uppnå samstämmighet 
bland personalen vad gällde mål och arbetssätt. En medveten pedagogisk 
planering beskrevs som en förutsättning för en resurseffektiv verksamhet. 
Det var även viktigt för ett gott arbetsklimat bland pedagogerna och för 
föräldrars bedömning av kvaliteten i omsorgen.  

Personalens upplevelser av det pedagogiska arbetet visade sig emellertid ha 
samband med ledningsfunktion. När föreståndaren var aktiv i fortbildningsarbete 
var personalen mer nöjd med sin arbetssituation och tyckte att det gick bra att 
genomföra arbetet med barnen. Hela daghemmet var mer samstämmiga i synen på 
mål och arbetssätt. (Kärrby, 1992, s. 72-73 ) 

Ekholm och Hedin (1991) ställde även frågan i sin avhandling Sitter det i 
väggarna om det var ledningen som präglade klimatet i förskolan. De 
menade att man kan tänka sig två sätt att se på ledningens betydelse för 
klimatet. Det ena var att ledningen påverkade den syn som personalen 
uttryckte på barnuppfostran, d.v.s. en ideologisk påverkan. Det andra att 
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ledningen påverkade den upplevelse personalen hade av sitt arbete och 
arbetsrelationer, d.v.s. det psykosociala klimatet. De menade att 
föreståndaren ofta tillmättes stor betydelse men att det empiriskt sett fanns 
få belägg. Rollen utkristalliseras ofta till att vara en administrativ funktion i 
stället för att vara en pedagogisk ledare. Resultatet för undersökningen 
pekade på att föreståndaren hade störst betydelse för arbetsklimatet, men 
liten betydelse för den ideologi och pedagogiska praxis som utövades.  

Rönnerman (2008:07) lyfte i sin rapport ”Medvetet Kvalitetsarbete” fram 
behovet av ett större stöd från rektorerna och tilldelning av tid för att 
planera och följa upp kvalitetsarbete i förskolan för de förskollärare som 
tilldelats handledaruppdraget. Hon betonade även att rektorerna själva 
borde ingå i sammanhang där utveckling och kvalitet för förskolan 
diskuteras. Sundell (1991) menade att det var viktigt att förskolechefer som 
pedagogisk kompetenta, handledde arbetslagen, för att öka den pedagogiska 
medvetenheten.  

Inom den internationella forskningen om tidig barndom beskrivs 
ledarskapet som den som möjliggör för kvaliteten i förskolan. Två 
återkommande beskrivningar av ledarskapet i förskolan är ”gatekeepers to 
quality” och ”change agents” i original utryckt av Jorde-Bloom (1992). Rodd 
(2006) menar att ledarskapet i tidig barndom handlar om att arbeta för en 
gemenskap där kvalitet för verksamheten skapas.  

 

Pedagogiskt ledarskap som mått på kvalitet 

Ett instrument för kvalitetsgranskning när det gäller förskolemiljön är den 
tidiga barndomens miljöskala, Early Childhood Enviromental Raiting Scale 
(ECERS) som använts av flertalet forskare se bl.a. Sheridan (2001) och 
Kärrby (1989). Den pedagogiska ledningen och ledarskapet är inte en 
parameter som specifikt efterfrågas i detta instrument. Det som dock 
efterfrågas i den svenska versionen av skalan, är hur relationen mellan 
pedagog och chef fungerar och inte hur det pedagogiska ledarskapet 
understödjer och utvecklar det pedagogiska arbetet i verksamheten. I en 
strukturdimension finns ledningen och styrningen för förskolan med som en 
kvalitetsaspekt, men inte i verksamhetsdimensionen där lärandet för barnen 
äger rum (se Sheridan et al. red., 2009).  
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Sammanfattning 

Kapitlet om teoretiska utgångspunkter är snarare ett grenverk av teorier än 
en enskild sammanhållen teori i syfte att förankra den efterföljande 
slutdiskussionen. Anledningen är ambitionen att förklara det sammanhang 
ledningsstruktur för den kommunala förskolan ingår i och vad som skapar 
möjligheter och begränsningar för kommunen som huvudman när de skall 
utforma ledningen för förskolan.  

Avsnittet har fokuserat begreppen ledning, ledningsorganisation och 
styrning, främst ur ett pedagogiskt perspektiv och på ett nationellt, 
kommunalt och lokalt plan. De teoretiska utgångspunkterna har skapat en 
förståelse för:  

- Vilka ramfaktorer som kommunerna måste ta hänsyn till när de beslutar 
om hur förskolans ledningsstruktur skall formas. 

- Hur statens reglering och icke reglering, som exempelvis självstyret, 
definierar handlingsutrymmet och förutsättningarna för utformandet av 
ledningsstrukturen.  

- Att kommunernas decentraliserings- eller centraliseringsambitioner 
påverkar ledningsstrukturens utformning men även ledningens arbets-
delning och arbetsfördelning.  

- Att staten, kommunen och förskolan ingår i ett socialt sammanhang, sam-
hället, som utgörs av sociala handlingar och konstruerar sociala strukturer, 
som i sin tur skapar och återupprätthåller institutionerna staten, 
kommunerna och förskolan.  

Utifrån förestående teoretiska sammanställning förstås ledning som 
funktion med samtliga uppgifter, administrativa och pedagogiska. Ledaren 
som den position som skall utföra ledningsuppdraget. Titel är befattningens 
etikett. En titel kan vara behäftad med en förförståelse av vad som är dess 
uppgift utifrån titelns historiska och kontextuella sammanhang. Pedagogisk 
ledning är således funktioner och positioner som skall genom sitt 
pedagogiska ledarskap utföra uppdraget att leda verksamheten mot målen. 
Struktur förstås i föreliggande avhandling som en del av en organisation där 
arbetet och auktoriteten och/eller makten fördelas och definieras. Ledning 
och ledaren blir härvid ett strukturellt fenomen och verktyg i organisationen 
för att organisera, samordna och kontrollera verksamheten. Lednings-
struktur utgörs av ledningspositioner av formella ledare på olika nivåer och 
med olika uppgifter samt auktoritet och/eller makt och är därmed en del av 
organisationens struktur.  
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Aktör och strukturperspektivet har framstått som ett nödvändigt tillägg till 
de teoretiska utgångspunkterna för att skapa en förståelse för hur den 
teoretiska ramens olika delar hör samman. Det vill säga hur aktören, 
kommunen men även staten skapar innehåll och form till strukturen som 
dels definierar ledningen men även påverkar dess faktiska utförande. 
Kommunen har således en frihet och en begränsning att hantera i formandet 
av ledningsstrukturen. Det strukturella perspektivet kompletterar 
förståelsen av ledningsstruktur som en ändamålsenlig konstruktion för 
organisationens struktur för arbetsdelning och samordning. En konstruktion 
skapad för att nå målen med verksamheten, förskolans eller kommunens, 
beroende på vilket fokus som ligger i förgrunden för kommunen som aktör.  
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Sammanfattning och diskussion av den teoretiska delen  

Sammantaget den historiska beskrivningen samt tidigare forskning och 
teoretiska utgångspunkter i denna studie framträder följande bild. 

 
Figur 2. Figuren visar en sammanfattande bild över det teoretiska avsnittet. 

Ovanstående bild försöker knyta samman de teoretiska begreppen och skapa 
en begreppslig ram runt den empiriska ledningsstrukturen. Staten, 
kommunen och förskolan kan utifrån dessa delar ses som strukturer skapade 
för samhället av aktörer i samhället. Här ingår både sociala och formella 
strukturer med historiska och kontextuella förutsättningar och 
handlingsutrymme i t.ex. regelverk, juridiska, ideologiska, ekonomiska, samt 
kulturella uttryck. Dessa strukturer påverkar således utformningen av och 
innehållet i dels verksamheten, men även ledningsstrukturen och 
ledningsuppgifterna. 

Förskolans ledning arrangeras av kommuner som huvudmän. Politiker och 
förvaltningspersoner utgör dessa huvudmän som har både förskola och skola 
i sikte, då de ingår i samma förvaltning. Kommuner är själva institutioner 
med sina mål och förväntningar och de är disparata i geografisk och 
demografisk storlek. De har till uppgift att organisera en ledning, med 
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ledningsfunktioner som har administrativa och pedagogiska uppgifter, för 
den pedagogiska verksamheten i förskolan. Denna förskola skall utvecklas 
samtidig som den skall värna om sin historia, sin särart.  

Ledningen är en benämning på positionerna i ledningsformationen och 
utförandet av ledningen, d.v.s. innehållet i funktionen. Ledningen kan både 
vara utförarna i en formell position med en formell chefsbefattning och 
utförandet med funktionen att utföra ledningsuppdraget, t.ex. ha ett 
pedagogiskt uppdrag och funktion att leda verksamheten mot målen. 
Utförarna, är de som innehar befattningen och har en titel, exempelvis en 
rektor, som är en person som har fått i uppdrag att utföra ett ledarskap i en 
specifik verksamhet. Ledningen har ett uppdrag att utöva ledarskap och 
ingår i en ledning som formeras i en ledningsstruktur med ledningsuppdrag 
från kommunen och staten. Ledningsstrukturen är både innehållet, d.v.s. 
funktionen i ledningspositionerna, och positionerna i sig. Ibland är ledaren 
fristående från andra ledare och direkt underställd förvaltningschefen 
(skolledaren). Ibland ingår ledaren i en struktur med andra ledare med 
ledningsuppdrag som omfattar förskolans verksamhet enbart eller fler 
verksamhetsformer.  

Komplexiteten för kommunen består i relationen mellan att vara en 
organisation med egna mål och att vara huvudman för förskolan, 
sammantaget ett huvudmannaskap för skolan med dess mål och intentioner. 
En av uppgifterna är att organisera en ledning som leder verksamheten mot 
verksamhetens mål. För vem kommunen organiserar arbetsdelning och 
samordning och för vad, de egna målen, ett sammanhållet utbildnings-
system, eller förskola och skola särskilt från varandra, blir av betydelse för 
hur ledningsstrukturen utformas. 

Begreppen aktör och struktur ger en förklaringsgrund för förhållandet 
mellan kommunen som huvudman och aktör i skapandet av strukturen, 
d.v.s. ledningen för förskolan. Kommunen ingår i en struktur där även den 
kommunala förskolan ingår med dess regelverk och statliga intentioner, 
vilket påverkar, begränsar och möjliggör, aktören, kommunens handlande. 
Beroendeförhållandet, mellan aktör och struktur, gör det relevant att studera 
strukturer i relation till pedagogisk vetenskap. Utan en aktör blir 
ledningsstruktur bara något utanpåliggande utan relevans för den 
pedagogiska praktiken. Med ett aktörs- strukturperspektiv blir lednings-
strukturen däremot en medveten handling som skapar förutsättningar för 
hur den pedagogiska ledningen formeras samt i vilket syfte det sker. 
Ledningsstrukturen kan av kommunerna, vara skapad av intentionen att 
möjliggöra för ett pedagogiskt ledarskap, ett ledarskap som skall skapa 
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förutsättningar för en god pedagogisk verksamhet tillsammans med den 
pedagogiskt utbildade personalen.  

Ledningsstrukturerna kan i sig aldrig utföra en pedagogisk handling, men de 
kan generera pedagogiska handlingar som i sin tur utövas av ledarskapet på 
de positioner och funktioner som finns i strukturen. Pedagogiska handlingar 
som i sin tur genom ett pedagogiskt ledarskap genererar pedagogiska 
handlingar av pedagogerna i den praktiska verksamheten. Lednings-
strukturen blir härvid en konstruktion av kommunerna för att kontrollera 
och upprätthålla den pedagogiska verksamheten i förskolan så att den 
strävar mot de statliga och kommunala målen. Mål som förskolan har att 
uppfylla och som definierar vad förskola som pedagogisk institution skall 
vara för barnen i Sverige. Titlarna i ledningsstrukturen är de sociala 
enheterna med olika typer av befattningar som utför ledningsuppdraget för 
staten, kommunen och med det även samhället. 
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7. Metod 

Undersökningens metoder och genomförande  

De frågor som fokuseras i kapitlet är på vilka grunder enkät som 
datainsamlingsmetod valts. Vidare behandlas hur empirin har samlats in, 
sammanställts och analyserat.  

Genomförandets olika steg: 

Steg 1. Litteraturgenomgång och val av informanter 

Bristen på forskning föranledde en perspektivförflyttning från att fokusera 
det enskilda pedagogiska ledarskapet i förskolan, till att undersöka och 
beskriva ledningsstrukturens utformning, för den pedagogiska verksamheten 
i den svenska kommunala förskolan. En annan anledning var att de 
nationella statistikinsamlande institutionerna inte kunde ge svar på frågan 
om vem som leder förskolan, avseende position och funktion (se SCB, 
Skolverket, m.fl.) eller i vilket syfte ledningsstrukturen utformats. Det blev 
därmed en undersökning som inriktade sig mer på ledningsstrukturella 
frågor än den enskilde ledaren för förskolan. Nivån över förskolan, det vill 
säga kommunen, som beslutar om ledningsstrukturen, blev därav av intresse 
och ledningspersoner inom förvaltningen intressanta som informanter.  

Att kommunerna blivit den primära utgångspunkten för denna studie har sin 
grund i att just kommunerna har ägt huvudmannaskapet och rätten att 
organisera ledningen för förskolan. Kommunerna som respondenter 
(anställda på förvaltningen) har av den anledningen varit en förutsättning, 
men även utgjort en svårighet ett hantera i denna studie. Svårigheten har sin 
grund i den kommunala variationen. Det vill säga, kommunerna är inte 
enhetliga, sett till demografiska och geografiska förutsättningar, utan väldigt 
olika. Ett försök att kontrollera för denna faktor har varit att analysera 
materialet utifrån de kommunkategorier som kommunerna tillhör för att se 
om variationer eller likheter mellan kommunkategorierna har med dessa 
faktorer att göra (se mer om det under rubriken Kommunen som 
informanter, i detta kapitel).  
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Steg 2. Informationsintervju rektor 

För att närmare förstå hur förändringarna på statlig och kommunal nivå har 
påverkat ledarskapet för förskolan under 30-års tid, genomfördes en intervju 
med en person som har erfarenhet av att vara förskolans formella chef på 
verksamhetsnivå sedan slutet av 70-talet.  

Intervjun gav en inblick i den turbulens som rollen, förskolans chef, utsatts 
för de senaste 30-åren. Den gav även en insikt i hur de statliga och 
kommunala förändringarna har upplevts från verksamhetsnivå och hur 
rollen som förskolans chef för den intervjuades utsiktsplats har utökats till 
att bli ett tudelat uppdrag, med en rektorsroll för de lägre åldrarna i skolan 
och en roll som förskolans chef för flera förskolor i ett stort geografiskt 
område. Informanten beskriver uppdraget som förskolans pedagogiska 
ledare som ogenomförbart då det innebär att ständigt vara på väg till nästa 
ställe. Det finns inte tid att stanna, lyssna och följa upp. 

 

Steg 3. Förundersökning utifrån 15 kommuners webbplatser 

Mot bakgrund av de erfarenheter som beskrivs under Steg 1 bedömdes det 
relevant att genomföra en nationell totalundersökning för att få förståelse för 
vilken eller vilka som leder förskolan i Sverige och varför. Frågor som, om 
det är kommunspecifikt hur man väljer att strukturera ledningen för 
förskolan eller om det finns mönster beroende på typ av kommun, geografisk 
storlek eller antalet barn, väcktes. Dock var kunskaperna för grunda för att 
direkt konstruera en enkät baserad på inläsningen på området. Av den 
anledningen genomfördes en förstudie av ledningsstrukturer i 15 kommuner 
i Sverige. Syftet med webbplatsundersökningen var att utforska vilka frågor 
som var möjliga och nödvändiga att ställa, samt att se vilka svårigheter i 
förståelsen som kunde uppkomma och vilka varianter av ledningsstrukturen 
det kunde finnas.  

Till förundersökningen valdes 15 kommuner ut med syftet att de skulle vara 
representativa för landets övriga med tanke på: geografisk placering, omfång 
vad det gäller den totala ytan och antalet invånare, samt att det skulle finnas 
åtminstone en kommun representerad i varje kommunkategori (se senare 
beskrivning av urval). I kommunkategorin Större städer valdes flertalet 
kommuner ut för att täcka in en stor del av landet befolkningsmässigt. 
Kommunerna inom den kategorin valdes med tanke på den geografiska 
spridningen.  
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Förstudien inleddes med en noggrann genomgång av kommunernas 
konstruktion av ledningsstrukturer via kommunernas webbplatser samt 
tillgängliga organisationsplaner, skolplaner och kvalitetsutvärderings-
dokument. Även dokument från sammanträden i nämnden, där lednings-
strukturen diskuterades, granskades. Webbplatserna undersöktes utifrån en 
idé om att det skulle leda fram till ett antal mönster som visade hur olika 
eller lika kommuner väljer att strukturera ledningen för förskolan. Varje 
kommuns hemsida genomsöktes, i början med en förhoppning att det tydligt 
och klart skulle framgå, hur ledningen var strukturerad. Det visade sig 
endast vara giltigt i några enstaka fall. Genomlysningen fick bli en grundlig 
undersökning där varje enskild förskola, skola och ledningsperson kopplades 
samman för att skapa en bild av hur det inom kommunen var strukturerat. 
Något som blev ett detektivarbete. Varje förskola och rektorsområde 
granskades utifrån ledningsstruktur, titel, antal förskolor, skolor och 
avdelningar som ingick i ledningens ansvar. Varje person identifierades för 
att hitta den enskilde förskolechefens ansvarsområde. För att göra denna 
identifiering var det nödvändigt att se över hela rektorsområdets eller 
distriktets organisation, både förskola och skolan. I vissa fall var strukturen 
tydligt presenterad i en egen schematiskt bild, ibland var det nödvändigt att 
gå igenom förskolans kvalitetsredovisningar för att hitta varje enskild chefs 
ansvarsområden och titel. Följande exempel är en tydlig presentation: 

Skolledningen är organiserad i ledningsteam. Vi strävar efter att varje ledare 
ansvarar för 25 – 30 medarbetare. Förskoleverksamhet och skola är indelad i 
områden kring de fem skolorna i stadsdelen där förskola och grundskola samverkar, 
så att all pedagogisk verksamhet utgör en helhet för barn och ungdomar. (Hämtat 
från en stadsdels webbplats i en Storstad) 

Ansvarsområden har varit svåra att tyda, främst i de fall där förskolans chef 
har titel rektor och har ansvar över både förskola och skola tillsammans med 
annan rektor. Tillsynes var det ett delat ansvar över både förskola och skola, 
men grävde man djupare så kunde det vara ett uppdelat ledarskap med en 
rektor för förskolan och en rektor för skolan. Det fanns även former där 
rektor står som ansvarig över skola och förskola med en biträdande rektor. 
Biträdande rektor har ibland en otydlig roll utifrån vad man kan uppfatta 
genom att studera kommunernas webbplatser. Det kan vara svårt att 
identifiera biträdande rektors ansvar, men i de flesta fall är en biträdande 
rektor, en rektor med ansvar över förskolan. Över huvudtaget var det svårt 
att finna ett mönster bland förskolechefernas ansvarsområde i denna 
miniundersökning. Det var stor variation, från att i ett och samma område 
vara en rektor för en skola och två förskolor med sex avdelningar, till att vara 
rektor med ett ansvar för en förskola med 3 avdelningar. Den vanligaste 
strukturen som gick att finna i materialet var ett chefskap med titeln rektor 
och med ett ansvarsområde skola – förskola.  
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Steg 4. Enkätkonstruktion 

Enkät som metod blev ett lämpligt val för att i huvudstudien fånga 
variationsrikedomen och för att skapa en möjlighet att genomföra en 
totalundersökning. Orsaken till varför en totalundersökning valdes och inte 
ett urval för att spegla en population var till största del p.g.a av den 
kommunala variationen. Ett urval riskerade att ge en felaktig bild av 
ledningsstrukturens utformning för den kommunala förskolan. 
Kommunernas representanter på förvaltningsnivå, i alla Sveriges 290 
kommuner, valdes ut till informanter för att de bedömdes bäst kunna svara 
på frågor om ledningsorganisationen i kommunen.  

Enkäten konstruerades utifrån den information som erhölls ur analysen av 
de 15 kommunerna samt från inläsningen av forskning (främst Eklundh, 
2001), SOU rapporter (främst SOU 2004:116), samt Skolverkets 
utvärderingar av kvalitet i förskolan (främst Skolverket, 2004; 2008). 
Följande frågor blev vägledande i arbetet med att konstruera enkäten: 

 
• Vem leder förskolan?  

o Till titel/titlar, kön 
o Hur många förskolor/skolor/avdelningar leder man? 
o Har man ett personalansvar, i så fall vilka är dessa 

personalkategorier? 
o Ingår man i en ledningsgrupp? 

 
• Hur ser arbetsfördelning, verksamhetsområden och 

arbetsuppgifter ut? 
•  Var är ledningen placerad, nära eller långt ifrån 

förskoleverksamheten? 
• Kommunen är ju både politisk och förvaltande i ett och samma 

skal. Vem bestämmer ledningsstrukturens utseende, politiker 
eller tjänstemän, eller både och? 

• Vad, d.v.s. vilka faktorer får styra strukturens utseende, 
ideologiska, politiska, administrativa eller pedagogiska? 

• Vilken uppfattning har kommunen om hur ledningsstrukturen 
fungerar? 

• Hur fungerar det pedagogisk/administrativt ledarskapet enligt 
kommunen? 

• Vilka är de enligt läroplanen höga kraven på förskolans ledning? 
• Skiljer sig förskolans ledarskap gentemot skolans? 
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Steg 5. Intervju och genomgång av enkät med förvaltningschef 

För att verifiera enkätfrågornas giltighet bokades en träff med en 
förvaltningschef/skolchef i en mindre kommun. Träffen bokades några 
veckor i förväg via telefonen och mötet genomfördes på förvaltningschefens 
kontor i kommunhuset. Förvaltningschefen, en kvinna, hade suttit på posten 
i tre år. Hon hade en bakgrund som socionom, med inriktning mot 
förvaltning och med mångårig erfarenhet av förvaltningsarbete. Intervjun 
syftade till att gå igenom och kontrollera enkätens giltighet. Enkäten 
granskades utifrån om hon kunde förstå frågan och huruvida den var möjlig 
att besvara, inte bara utifrån den kommun hon representerade, utan även 
utifrån hennes erfarenhet av andra kommuners förvaltningar. Samtalet gav 
förståelse för brister som enkäten uppvisade och insikter om frågor som 
kunde uppfattas och tolkas på olika sätt. En hel del ändringar och tydlig-
göranden av enkätfrågor genomfördes efter mötet med förvaltningschefen. 
Därutöver fick enkätens omfattning omvärderas. En åtgärd som vidtogs för 
att skapa en förståelse för hur enkäten uppfattades av respondenterna, var 
att en av de färdigställda enkäterna skickades via posten och besvarades 
skriftligen av en förvaltningschef med möjlighet att för varje fråga skriva en 
kommentar. Detta förändrade inte utformningen av enkäten men under-
lättade analysen av densamme. 

 

Steg 6. Enkäten skickas ut och vissa problem uppstår 

När enkäten fått ett någorlunda slutgiltigt format anpassades den till ett 
fungerande webbformat genom enkätverktyget Pageshed, som utvecklats på 
Mittuniversitetet. Varje respondent fick en unik inloggning baserad på deras 
e-postadresser, lösenordet fick de välja själva. Respondenterna fick 
därigenom möjlighet att själva gå tillbaka till enkäten och var därmed inte 
begränsade till att svara på enkäten vid ett och samma tillfälle. Användar-
identitet syftade även till att skapa en möjlighet att särskilda den unika 
kommunen för sig. Enkäten konstruerades med syfte att fånga variationen 
genom flervalsfrågor och öppna frågor, totalt 217 frågor. De öppna frågorna 
gav respondenterna möjlighet att uttrycka sig fritt och flervalsfrågorna 
underlättade statistisk analys, t.ex. jämförelser. 

Webbanpassning av enkäten valdes utifrån erfarenheten av de kommunala 
skillnaderna och för att möjliggöra en anpassning av enkäten utifrån de 
kommunala variationerna. Webbanpassningen gjorde det möjligt med en 
enkätkonstruktion där informanten på ett enkelt sätt lotsats rätt i enkäten 
utan att behöva bläddra igenom för dem irrelevanta frågor (mer om det 
under avsnittet Enkät som metod).  
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Adresserna till informanterna införskaffades genom företaget Kommuninfo, 
vilket visade sig vara en tjänst som inte alltid gick att lita på. Många av 
adresserna till de ansvariga förvaltningstjänstemännen var inkorrekta, med 
fel stavning och vissa tjänstemän hade bytt tjänst eller slutat. Många 
problem och mycket tid upptogs av att kontrollera adresser och hantera den 
e-post som studsade tillbaka med felmeddelanden eller med svar från 
respektive tjänsteman att det var fel person som kontaktades. Förmodligen 
skapade problemet ett visst bortfall eftersom några kommuner inte 
ombesörjde att svara på ett feladresserat mail, utan helt enkelt struntade i 
det. Bortfall inom vissa kommungrupper kan härledas till denna anledning. 
Ansträngningar gjordes dock med att omdirigera e-posten till ansvarig 
förvaltning i stället, eftersom offentliga förvaltningar har en skyldighet att 
hantera och arkivera inkomna förfrågningar. I de flesta fall skickades 
enkäten till de ansvariga förvaltningscheferna, med ett tillägg om att 
vidarebefordra enkäten till en lämplig person, om inte förvaltningschefen 
ansåg sig vara rätt person att svara på enkäten. I städer som Göteborg, 
Malmö och Stockholm skickades enkäten till ansvarig förvaltning i staden, 
med undantag för Stockholm där enkäten skickades till stadsdelarna, då 
förskolan som ansvarsområde ligger enbart på stadsdelsförvaltningarna.  

Det första brev som skickades var ett förvarningsbrev till respondenterna för 
att förbereda dem på att en webbundersökning skulle komma samt för att 
kontrollera giltigheten i de e-postadresser som fanns tillgängliga. Det andra 
brevet var ett ”nu kommer snart enkäten” - brev. Det tredje brevet innehöll 
enkäten och därefter skickades påminnelsebrev, 6 stycken, till dem som inte 
svarat. Enkäten skickades ut och samlades in under 2008/2009. 

 

Enkät som metod 

Enkät som datainsamlingsmetod är en förutsättning när undersökningen 
skall genomföras på ett stort geografiskt område till ett stort antal 
respondenter. Enkät som metodologiskt val är även lämpligt då 
förklaringsgrunden kräver att en större del, eller hela populationen 
undersöks (Kerlinger & Lee, 2000). Enkät som datainsamlingsmetod är 
billigare och mer effektiv än andra datainsamlingsmetoder (se Bryman, 
2008; Kerlinger & Lee, 2000). Respondenten har möjlighet att i lugn och ro 
kontrollera och besvara frågorna samt har möjlighet att kontrollera sina svar 
om frågorna är av faktauppgiftskaraktär. Ovanstående argument föranledde 
valet av enkät som datainsamlingsmetod utifrån att föreliggande studie är en 
totalundersökning av alla de 290 kommunerna.   
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Nackdelen är dock att enkätformen reducerar perspektiven till enbart 
forskarens (Viggósson, 1998). För att kompensera detta har även öppna svar 
använts. Andra nackdelar med enkätformen, främst vid mailenkäter är enligt 
Kerlinger och Lee (2000) att det finns en stor risk för bortfall av 
respondenter. En annan nackdel är att det kan begränsa antalet möjliga 
frågor för att inte göra enkäten för omfattande, men även att följdfrågor inte 
kan ställas, vilket minskar utrymmet för att få en fördjupad förståelse 
(Bryman, 2008). Webbanpassningen av enkäten blev därav en förutsättning 
och en lösning på problemet för att fånga variationsrikedomen hos 
kommunerna. 

 

Webbenkätens fördelar och nackdelar 

Det främsta skälet att skapa en enkät som var webbanpassad, var således att 
en enkät i pappersform skulle komplicera möjligheten för informanterna att 
svara på enkäten och föranleda ett större bortfall. Utifrån den komplicerade 
struktur enkäten bygger på skulle den bli för omfattande. Det skulle bli för 
många frågor som inte berör alla i undersökningsgruppen, eftersom enkäten 
är utformad så att svaret på en fråga leder informanterna vidare till en för 
dem anpassad följdfråga. På så sätt är enkäten anpassad till varje kommun 
och varje kommuns variationer i svaren. Förstudien möjliggjorde denna 
anpassning. En webbaserad enkät har varit en förutsättning när den 
underlättar både för informanten att fylla i enkäten och det är möjligt att 
digitalt rikta rätt fråga till rätt person, utan att de behöver bläddra igenom 
ett 50-tal sidor och 217 frågor. Det underlättar även enkäthanteringen 
genom att informationen direkt kommer tillbaka digitalt och på ett enkelt 
sätt kan föras över till ett anpassat statistikprogram, i det här fallet SPSS. 

 The web survey has an important advantage over the email survey in that it can use 
a much wider variety of embellishments in terms of appearance. (Bryman, 2008, s. 
645) 

Webbenkäter har enligt Truell (2003) använts av forskare i över 20 år. 
Enkätformen har förändrats från att till en början använda enbart e-mail till 
att använda en mixad version av ett mailutskick, kombinerat med en 
webbadress som hänvisar respondenter till källan där enkäten skall 
genomföras. Mailet fungerar som en kontaktyta och webbplats som det ställe 
där man genomför enkäten. Webbenkäter har liksom enkäter i pappersform 
olika former och avsikter. En webbenkät är effektiv både utifrån hantering 
och kostnader (Cobanoglu, Warde & Moreo, 2001; Couper, Traugott, & 
Lamias, 2001; Truell, 2003). Hanteringen av en webbaserad enkät är lättare 
än en postenkät, både för mottagaren och avsändaren. Den mekaniska 
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hanteringen blir inte lika omfattande som med en postenkät och kostnader 
kan hållas nere eftersom man slipper porto, tryck, kuvert och papper.  

Nackdelar med en webbenkät kan t.ex. vara att tekniken ställer krav på 
förtrogenhet med tekniken hos mottagaren. Det kan handla om en ovana 
eller att man är rädd för datavirus, massutskick eller liknande från oseriösa 
aktörer. Även tekniken i sig kan givetvis krångla, både hård och mjukvara, 
samt nätverkets snabbhet och tillgänglighet (Truell, 2003). En annan 
nackdel kan vara att mottagaren, i detta fall, en myndighetsperson, får 
väldigt mycket information av olika slag i sin e-post låda och av den 
anledningen sorterar bort enkäten till fördel för mer arbetsnära meddelande 
som ges högre prioritet. Enligt Werner (2005) blir webbenkäter mer och mer 
populära tack vare att man kan hålla ned kostnaderna i förhållande till de 
traditionella postenkäterna. Vad gäller riktade enkäter till allmänheten, 
rekommenderas inte webbenkäter, tillgången till internet i landet är långt 
ifrån total. Den problematiken kunde föreliggande undersökning undgå 
genom att informanterna var personer på offentliga poster där internet-
tillgängligheten är hög. Svarsfrekvensen hos webbenkäter kan ibland vara ett 
problem och det är av den anledningen viktigt, enligt Truell (2003) att 
enkätens utformning är både grafiskt och strukturmässigt enkla i sin 
uppbyggnad (se även Kerlinger & Lee, 2000).  

Enligt Truell (2003) rekommenderas frågor med fasta svarsalternativ i högre 
grad än öppna, eftersom risken för bortfall med sådana frågor är stor. 
Snabbheten i svaren eller returnerade mail är dock överlägsen den vanliga 
postgången. Trots detta bör påminnelser skickas ett flertal gånger för att öka 
svarsfrekvensen. Indikatorer på hur långt informanten har kommit i enkäten 
har ingen betydelsen för att höja svarsfrekvensen. Webbaserade enkäter 
besvaras, enligt Truell, mer fullständigt än andra alternativa enkäter. 

 

Totalundersökning 

Denna webbanpassade undersökning omfattade alla i populationen. I detta 
fall alla de 290 kommunerna i landet. Valet att göra en totalundersökning 
baseras som tidigare nämnts på ambitionen att undersöka lednings-
strukturen som både ett nationellt fenomen samt att fånga individuella 
kommunala variationer. Det var alltså inte aktuellt att göra en stick-
provsundersökning där man undersöker en mindre grupp i populationen.  

Utifrån dessa förutsättningar genomfördes ingen inferens då undersöknings-
gruppen är populationen. En totalundersökning innebär enligt somliga 
forskare att de effekter som framkommer bör kunna ses som giltiga oavsett 
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signifikans, eftersom hela populationen ingår i undersökningen. ”Man kan 
då argumentera för att uppvisade effekter, signifikanta eller inte, faktiskt 
råder för populationen” (Wide, 2006, s. 52). Resultatet behöver inte 
generaliseras mot en bredare teori för totalundersökningen möjliggör i sig 
generalisering (Silander, 2010).  

 

Kommuner som informanter 

I nationalencyklopedin beskrivs kommuner som: 

Territoriellt avgränsat område och administrativ enhet för lokal självstyrelse. En 
kommun är en offentligrättslig juridisk person med obligatoriskt medlemskap, som 
kan ingå avtal och äga fast och lös egendom. Kommunerna har offentligrättsliga 
befogenheter, bl.a. kommunal beskattningsrätt och avgiftsmakt samt viss 
förordningsmakt. (Kommun, http://www.ne.se/lang/kommun) 

Enligt Statistiska centralbyrån (www.scb.se) var landets minsta kommun 
2008, Bjurholm, med sina 2 549 invånare på en landyta på 1 374 kvkm och 
med 84 barn inskrivna i förskola. Stockholm var landets största kommun 
med sina 795 073 invånare, på en landyta på 188 kvkm och 38 913 barn i för-
skolan. Tre fjärdedelar av kommunerna hade över 10 000 invånare. 
Befolkningsstorleken varierar således i kommunerna och den vanligast före-
kommande befolkningsmängden var mellan 10 000 och 19 999. Inom det 
spannet fanns 56 % av landets kommuner. Kommuner med mer än 100 000 
var enbart 13 vilket gav 8 % av kommunerna, trots detta bodde 33 % av 
landets befolkning i dessa kommuner. Variationen i befolknings- och 
geografisk storlek kan vara en faktor för att ge skilda förutsättningar för 
kommunerna att formera en ledningsstruktur för förskolan. För kommuner 
som t.ex. Sollefteå, med en folkmängd (2008) på 20 522 och en geografisk 
yta på 5 500 km2, vilket gav ca 3,8 personer per km2 och med 690 barn 
inskrivna i förskolan, ger det vissa strukturella förutsättningar. Andra 
strukturella förutsättningar hade exempelvis Sölvesborg, med i det 
närmaste, lika många barn inskrivna i förskolan, d.v.s. 681 barn, men med 
en landareal på 186 km2 och med 16 839 invånare, vilket gav en befolkning 
på 90 personer per km2  

Kommuner som undersökningsgrupp är inte homogena, vare sig till yta, 
befolkningsstorlek eller ekonomisk tillgång, men de har liknande 
förutsättningar i form av befogenheter och skyldigheter (Montin, 2007).  
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Storleken har betydelse 

En strategi i analysarbetet har varit att skapa mindre enheter genom att 
aggregera kommunerna utifrån storlek, geografisk och demografisk och 
skapa en ny variabel där varje kommun är kopplad till sin kommunkategori. 
Anledningen till detta är att kommunstorlek har i det närmaste nästan 
matematiska effekter (Sveriges kommuner och landsting, 2007). 

• ju större kommun befolkningsmässigt, desto fler barn och förskolor 
samt ekonomiska volymer att hantera. 

• ju större kommuner geografiskt och lågt befolkningsmässigt antal, 
ger långt avstånd mellan varje förskola. 

Det finns dock undantag för de kommuner som har nattpendlande 
befolkning, som spenderar största delen av sin vakna tid i en annan 
kommun, eller för kommuner med stora turistorter, t.ex. Åre. Hur denna del 
av befolkningen väljer sin barnomsorg är svårt att förutse det är troligt att de 
väljer barnomsorg nära hemmet. Dock blir antal barn i kommunal omsorg 
en relevant siffra att förhålla sig till, eftersom det är den faktiska siffran för 
kommunen oavsett var föräldrarna arbetar. 

Principen för indelningen i kommunkategorier är relaterad till ambitionen 
att se om kommuntyp är av betydelse för hur ledningen för förskolan 
struktureras och om det är beroende av hur kommunen är utformad 
demografiskt och geografiskt. Kommunernas olikhet och likhet blir därmed 
ett sätt att förstå och förklara variationer i ledningsstrukturen (jfr 
Skolverket, 1999). Kommunerna har delats in utifrån en redan befintlig 
indelning som är gjord av Sveriges kommuner och landsting och är beprövad 
av exempelvis statistiska centralbyrån. Statistiska centralbyrån använder 
kommungruppsindelningen för att belysa den regionala utvecklingen av 
befolkning och näringsliv. Enligt rapporten Kommunstorlekar och 
demokrati (Sveriges kommuner och landsting, 2007) är kommunstorleken 
som analysunderlag ett ej ifrågasatt sätt att hantera stora 
undersökningsvolymer.  

Det starkaste motivet till att använda en redan befintlig kategorisering, är att 
det finns jämförande samhällsstatistik att tillgå t.ex. SCB och Skolverket, 
d.v.s. information om t.ex. antal barn inom verksamheten, antal personal, 
antal avdelningar mm på de kommunala förskolorna. Kategorisering ger en 
större möjlighet att hitta förklaringsgrunder utifrån kommunspecifika eller 
kommunkategoriska faktorer.  
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Svarsfrekvens och bortfall inom kommungrupper  

Totalt har en svarsfrekvens på 62 % uppnåtts, vilket innebär att 180 
kommuner av 290 möjliga har svarat och de kommuner som svarat är 
geografiskt, men även demografiskt spridda. En svarsfrekvens på över 60 % 
anses acceptabel när det gäller enkäter som är postade (Bryman 2008), 
vilket även kan anses vara giltigt i detta fall när enkäten är distribuerad via e-
post. Bortfallet är relativt jämt fördelat över kommunkategorierna, även om 
exempelvis Förortskommuner ligger strax under 42 % i svarsfrekvens (se 
nedan för en längre diskussion kring bortfallet i dessa kommunkategorier). 

Med ledning av de returnerade svar som kommit kan viss del av bortfallet 
härledas till tidsbrist, eller att informanterna inte prioriterar att svara på 
enkäten. Bortfallet kan även härledas till att enkäten inte nådde till rätt 
person att svara på enkäten (strategier för att undvika detta beskrevs i steg 
6). Det interna bortfallet i de slutna frågorna, är så pass litet, 1, 1 % i 
genomsnitt (som mest 4 kommuner), att det inte påverkar resultaten och 
kan inte heller härledas till specifik kommungrupp eller mer eller mindre för 
en viss kommun. Dock, i de öppna frågorna är bortfallet stort för några av 
frågorna, men jämt fördelade över kommunkategorierna. 

 
Figur 3. Figuren visar svarsfrekvensen i kommunkategorierna. 

Kommunkategorierna är indelade i 9 grupper som är baserade på 
strukturella egenskaper som bland annat befolkningsstorlek, pendlings-
mönster och näringslivsstruktur (Sveriges kommuner och landsting, från 1 
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jan 2005, www.skl.se). Nedan följer en kort beskrivning av varje 
kommunkategori: 

Storstäder (3 kommuner) 

Kommun med en folkmängd som överstiger 200 000 invånare. Stockholm 
14 stadsdelar, Göteborg 21 stadsdelar och Malmö 10 stadsdelar. Från det tre 
Storstäderna är det 100 % svarsfrekvens. Från Malmö och Göteborg har 
förvaltningen från staden svarat. För Stockholm, som inte har en 
stadsförvaltning, utan ansvaret ligger på stadsdelarna, där har en 
svarsfrekvens på 79 % uppnåtts. I analysen av Stockholm som stad, har en 
typstadsdel valts utifrån den sammantagna informationen från de övriga 
stadsdelarna.  

Större städer (27 kommuner) 

Kommun med 50 000– 200 000 invånare samt en tätortsgrad överstigande 
70 %, d.v.s. de flesta av dem bor i tätorten. Större städer har en 
svarsfrekvens på 70 %. I denna kommunkategori finns flest antal personer 
sett till den totala befolkningen.  

Glesbygdskommuner (39 kommuner) 

Kommun med mindre än 7 invånare per kvadratkilometer och mindre än 
20 000 invånare. Här uppnåddes en svarsfrekvens på 67 %. 

Övriga kommuner, Över 25 000 inv. (34 kommuner) 

Kommun som inte hör till någon av tidigare grupper och har mer än 25 000 
invånare. Det är den kommunkategori som har den näst högsta 
svarsfrekvensen, hela 76 %. Det är svårt att svara på vad orsaken är till att de 
har haft möjlighet att svara på enkäten i så stor utsträckning.  

Förortskommuner (38 kommuner)  

Kommun där mer än 50 % av nattbefolkningen pendlar till arbetet i någon 
annan kommun. Det vanligaste utpendlingsmålet skall vara någon av 
Storstäderna. Förortskommuner är den grupp som har lägst svarsfrekvens 
med sina 42 %  

Pendlingskommuner (41 kommuner) 

Kommun där mer än 40 % av nattbefolkningen pendlar till arbetet i någon 
annan kommun. Svarsfrekvensen i kategorin är 61 %.  
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Övriga kommuner, 12 500-25 000 inv. (37 kommuner)  

Kommun som inte hör till någon av tidigare grupper och har 12 500-25 000 
invånare. Svarsfrekvensen i denna kommungruppsindelning ligger på 62 %. 

Övriga kommuner, mindre än 12 500 inv. (31 kommuner)  

Kommun som inte hör till någon av tidigare grupper och har mindre än 12 
500 invånare. 55 % har svarat av kommunerna i denna kategori.  

Varuproducerande kommuner (40 kommuner) 

Kommun med mer än 40 % av nattbefolkningen mellan 16 och 64 år 
anställda inom varutillverkning och industriell verksamhet. En kategori med 
en svarsfrekvens på 62 %.  

För utförligare beskrivningar av kommunkategorierna se resultatdelen 
kapitel 9. 

 

Bortfallsdiskussion 

En bortfallsanalys hade varit intressant att genomföra, men har inte 
praktiskt genomförts då svarsbenägenheten bland dem ej gått att höja trots 
de många påminnelserna. Trots det diskuteras vissa delar av bortfallet inom 
kommunkategorierna lite närmare. 

Det externa bortfallet kan ses som problematiskt för den kommunkategori 
som enbart har 42 % i svarsfrekvens, d.v.s. Förortskommuner. Dock är det 
en jämn spridning av kommunerna inom kommunkategorin i relation, till 
hur många barn, antal invånare, samt geografisk storlek på kommunerna, 
vilket kan antas indikera att resultatet inte nämnvärt har snedvridits. För 
kategorin Förortskommuner är bortfallet även lika fördelade i relation till 
vilken typ av större stad kommunen ligger nära, d.v.s. bortfallet är lika 
fördelade för Förortskommuner till Stockholm, Göteborg och Malmö. Dock 
kan ett för alla tre systematiskt bortfall föreligga som ej gått att kontrollera. 

Även kommunkategorin Övriga mindre än 12 500 invånare är en 
kommunkategori som har en relativt låg svarsfrekvens (55 %) jämfört med 
de övriga kategorierna som alla har över 60 %. Inom kommunkategorin 
Övriga mindre än 12 500 invånare är bortfallet jämnt fördelad över antalet 
barn i förskolan och invånare samt geografisk storlek, vilket innebär att inte 
heller den kategorin ses som problematisk vare sig i den enskilda 
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sammanställningen för kommunkategorierna eller i sammanställningen för 
landet totalt. Det är även intressant i den totala sammanställningen att ta 
med denna kommungrupp, när den trots det begränsade underlaget i 
kommunkategorin ger en väsentlig del information till förståelsen för hur det 
förhåller sig i landet totalt. Det interna bortfallet har varit lågt för de 
underlag som redovisas i resultatdelen. 

 

Analys av enkätfrågor 

För att möjliggöra en analys av det omfattande enkätmaterialet har data 
behandlats i statistikprogrammet SPSS. Deskriptiv statistik har använts för 
att sammanfatta och karaktärisera materialet. Det har främst varit av 
intresse att visa variablernas fördelning, frekvens och centraltendens 
(Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2003).  

Främst har data i resultatdelen beskrivits genom frekvenser och lägesmåttet 
typvärde för att visa på centraltendenserna i materialet. Typvärde som 
lägesmått har valts utifrån att det bäst speglar hur flest kommuner i landet 
har svarat. Till exempel har data på nominalnivå beskrivs utifrån typvärdet. 
Även data som befinner sig på ordinalnivå, exempelvis i avsnittet som 
behandlar strukturella faktorers eventuella påverkan på ledningsstrukturens 
utformning.  

Korstabeller har konstruerats när det varit av intresse att jämföra två (eller 
flera) variabler. Främst har korstabeller använts i resultatredovisningens 
andra del (se kapitel 9) där kommunkategorierna jämförts med varandra. 
Materialets läge har beskrivits utifrån om svaren inom och mellan 
kommunkategorierna varit homogena alternativt heterogena. Eftersom 
undersökningen innefattar hela populationen finns ingen anledning att 
signifikanstesta (Wide, 2006; Silander, 2010.). 

 

Validitet, reliablitet samt etik i forskning 

Mäter enkäten det den avser att mäta, d.v.s. har den hög validitet? Finns det 
en hög tillförlitlighet i frågorna som ställs, d.v.s. har de en hög reliabilitet? 
(Kerlinger & Lee, 2000). Transparens i beskrivningen i detta metodkapitel är 
ett uttryck för en ambition att visa läsaren att åtgärder för att uppnå hög 
reliabilitet och validitet har vidtagits. Följande punkter som beskrivits 
tidigare i kapitlet är åtgärder som vidtagits för att uppnå hög tillförlitlighet 
och giltighet i mätinstrumentet: 
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1. En förundersökning av 15 kommuners webbplatser. 

2. En intervju med en förvaltningschef i medelstor kommun, där 
enkätfrågorna som de då var konstruerade granskades. 

3. En intervju med en rektor med kunskap om förskola och skola som 
verksamhetsområde.  

4. En av de färdiga enkäterna besvarades av en förvaltningschef per 
post, med möjlighet att kommentera varje fråga för att förstå hur det 
har varit att besvara enkäten och vilka svårigheter som kunde 
uppstå.  

Förundersökningen av webbplatserna syftade både att stärka 
tillförlitligheten och giltigheten i mätinstrumentet. Genom förstudien var det 
möjligt att förfina och göra enkätinstrumentet mer reliabelt. Enkäten 
anpassades efter kommunernas egenheter för att få en så exakt beskrivning 
av ledningsstrukturen som möjligt. Webbanpassningen av enkäten blev 
därav en nödvändighet för att möjliggöra att ”rätt” kommun svarade på 
”rätt” frågor utan att för den skull behöva bläddra igenom ca 50 sidor av 
enkät. Enkätens genomgång med de båda förvaltningscheferna och intervjun 
med rektorn (åtgärd 2, 3 och 4) avsåg att minska misstolkning och 
missförståelse av begrepp och frågor och därmed ökar enkätens validitet och 
frågornas reliabilitet.  

Enkäten har varit möjlig att använda som ett instrument för att undersöka 
hur ledningsstrukturen är konstruerad i kommunerna och varför. Det har 
dock varit ett komplext problem att fånga den variationsrikedom som 
förekommer inom och mellan kommunerna. Det beror dels på att det har 
varit svårt att utforma en enkät som täcker in den variationsrikedom som 
förekommer, dels på att det är få kommuner med en komplex organisation 
som har den överblicken (erfarenhet från förundersökningen se s. 67). För 
att fånga in eventuell variationsrikedom inom och mellan kommunerna har 
följdfrågor ställts med öppna svarsalternativ. Möjligheten att ge en 
någorlunda rättvisande bild av hur ledningsstrukturen i förskolan är 
formerad ökade därmed. Kommunerna har i enkäten angivit den för dem 
vanligast förekommande ledningsstrukturen i kommunen och i vilken 
utsträckning den förekommer för att få en uppfattning om hur lednings-
strukturen kan variera inom kommunen. Enkäten har även, som tidigare 
nämnts, ”individanpassats” för att kompensera för de problem som nämnts 
samt för att uppnå en högre reliabilitet i frågebatteriet. 
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De forskningsetiska principerna  

De forskningsetiska principerna ger riktlinjer för hur både skydd av 
integritet och en hög kvalitet på forskning kan åstadkommas, d.v.s. hur man 
kan upprätthålla forskningskravet och individskyddskravet. För under-
sökningen blir informationskravet och skyddskravet på informationen 
mindre relevant i och med att informationen är allmängiltig för en kommun 
och inte knutet direkt till en enskild individ, i var fall gällande enkäten. 
Samtyckeskravet är en annan forskningsetisk princip och enligt den så 
behöver ej samtycke medges i de fall där en postenkät ges ut till stora 
grupper. I det fallet kan den information som samlas in i denna studie 
räknas till sådan information som är offentliga handlingar.  

Konfidentialitetskravet kan sägas ha uppfyllts genom att all information 
avkodats i hanteringen. Enkätsvaren förvaras på webben oåtkomligt för alla 
utan rätt lösenord. Materialet kan inte heller betraktas som känsligt då 
information mestadels behandlar offentlig information som inte är 
individanknutet. I enlighet med nyttjandekravet kommer inte studiens data 
att användas på annat sätt än i syfte att skriva denna avhandling.  
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8. Resultat del 1 
Den kommunala förskolans ledningsstruktur  

Resultatet av enkäten som gick ut till landets 290 kommuners 
förvaltningschefer redovisas här genom en deskriptiv framställning i två 
delar. I den första delen redovisas hur ledningsstrukturen för förskolan ser 
ut i landet i stort, i vilket syfte den är skapad, samt vilka faktorer som fått 
styra utformningen. I den andra delen redovisas skillnader och likheter inom 
och mellan de olika kommunkategorierna. 

I detta kapitel redovisas först vilka titlar och positioner som finns angivna 
samt vilka verksamhetsområden, personalkategorier eller funktioner som är 
kopplade till titlarna. Efter det redovisas ledningsstrukturens utformning 
som kommunerna angivit den samt en summering och kommentarer kring 
huruvida det finns en relation mellan titel och ledningsuppdrag. Härvid 
jämförs ledningstitlarna för att identifiera skillnader i position och funktion. 
Därnäst kommer en resultatredovisning av frågorna kring vem och vad som 
bestämmer ledningsstrukturens utseende samt hur kommunerna anser att 
ledningsstrukturen fungerar. Kapitlet avslutats med summering och 
kommentarer kring kapitlets innehåll. 

 

Vilken eller vilka, (titel, position och funktion) leder 
formellt den pedagogiska verksamheten i den kommunala 
förskolan? 

Den initiala förundersökningen av 15 kommuner visade att variationen på 
utformningen av ledningsstrukturen, både inom och mellan kommunerna, 
kunde vara stor. I huvudundersökningen angav dock hela 79 % av 
kommunerna (n:176) att den angivna ledningsstrukturen gällde till 100 % i 
kommunen. Resultatet indikerade en likartad struktur för ledningen av 
förskolan inom kommunen. Det verkade även vara så att lednings-
strukturerna i många kommuner var någorlunda giltiga över tid. För landet 
totalt angav flest kommuner (32 % av 180) att den angivna lednings-
strukturen gällde sedan mer än 7 år tillbaka i tiden. Dock var det en 
heterogenitet i svaren, d.v.s. nästan lika många kommuner (29 %) svarade 
sedan 1 till 3 år tillbaka i tiden. Det var 24 % av kommunerna som svarade 4 
till 6 år tillbaka i tiden och 15 % som svarade 1 år tillbaka i tiden. 
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En titels, position och funktion 

Titeln ses i föreliggande undersökning som en abstraktion av ledarens 
benämning och befattning, inte en som en person, men med olika funktioner 
och positioner (se Ullman, 1997). För att tydliggöra vilka positioner och 
funktioner kommunerna avsåg med varje titel i ledningsstrukturen har 
nedanstående beskrivning av resultatet sammanställts. En titel kan med den 
erfarenhet förstudien gav ha många både positioner och funktioner och det 
var inte självklart vilken position som följde med funktionen. En position 
avser här en titels placering dels i ledningsstrukturen och dels utifrån den 
fysiska placeringen, nära eller långt ifrån verksamheten. Funktion avser vad 
titeln förväntas göra (ansvarsområden) samt vilka personalkategorier och 
verksamhetsområden de förväntas leda utifrån sin position (jämför Nihlfors, 
2003). Förskolans ledare/chef används när förskolans chefsfunktion och 
position beskrivs neutralt.  

I enkäten gavs 14 färdiga titlar för kommunerna att välja bland, samt en 
möjlighet att ange egna alternativ. Titlarna var valda med erfarenhet från 
både litteraturen och tidigare forskning, men även utifrån för-
undersökningen av de 15 kommunerna (se Metodkapitlet). Titlarna valdes 
även med tanke på en möjlig hierarkisk fördelning av ledningsarbetet. I 
nedanstående figur redovisas resultatet av hur många gånger som respektive 
titel angivits.  
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Figur 4. Figuren redovisar titel och antal kommuner som angivit respektive titel, enskilda kommuner har 
angivit flera titlar (n: 180). 

De 180 kommunerna angav dessa titlar i olika kombinationer. Rektor för 
förskola-skola och förskolerektor angavs flest gånger och var titlar som 
angavs ensam eller i kombination med annan titel. Distriktschef och 
föreståndare angavs enbart en gång. Ett tydligt resultat från undersökningen 
var att kommunerna hade någon form av rektor som förskolans chef i den 
kommunala förskolan. Titeln rektor angavs 127 gånger i olika lednings-
kombinationer av 111 kommuner. Rektor var därmed den titel som förekom i 
flest kommuner (62 %). Förskolechef som titel angavs enbart av 20 av 180 
kommuner (11 %). När man lägger till benämningen förskolerektor, angavs 
detta 206 ggr i 154 kommuner. 155 kommuner (1 öppet alternativ angav 
rektor) hade således titeln rektor i någon form som förskolans chef, d.v.s. 
någon form av rektor angav 86 % (55 % av landets totala 290 kommuner). 
Således var det blott 14 % av kommunerna som inte angav någon form av 
rektor.  
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Resultatsammanställning för den enskilde titeln 

För att definiera vad denna rektor och förskolerektor hade för funktion, men 
även de andra angivna titlarna, samt hur de skiljde sig identifierades titelns 
verksamhets- och ansvarsområden. Vilken titeln och dess funktion i den 
kommunala förskolan redovisas i följande avsnitt. I de flesta fall redovisas 
vad flertalet kommuner har svarat för att visa det vanligast förekommande i 
den svenska kommunala förskolan enligt resultatet av studien. I vissa fall 
redovisas alla frekvenser för att möjliggöra en jämförelse och illustrera 
skillnader i titelns funktioner. Även vid de tillfällen när spridningen på 
frekvenserna är stor. 

Här görs en sammanställning av de svar som angavs inom redovisade frågor 
för att belysa en titels vanligast förekommande antal av: kön, ansvars-
område, verksamhetsuppgift, personalansvar, deltagande i ledningsgrupp 
och fysisk placering. Instruktionen var att besvara frågorna utifrån vad som 
var vanligast förekommande i kommunen. Med tanke på hur få kommuner 
som angav vissa titlar, redovisas inte alla frågor i procent utan antal, för att 
ge en mer korrekt bild över svarens omfattning, i några fall redovisas dock 
både och. I några fall har kommunerna haft möjlighet att ange flera 
alternativ. I vissa frågor angav kommunerna ett eget alternativ, vilket 
innebär att de inte markerade de efterfrågade alternativen som redovisas i 
det följande för varje titel. Därav ett naturligt bortfall och högre 
procentsumma i vissa redovisningar. Det interna bortfallet redovisas för 
varje fråga och varje titel. 
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Vi har titeln rektor för båda [förskola och skola]. Ett fåtal rektorer har ansvar för både 
förskola och skola upp till årskurs 5 pga. kommunens struktur. (Kommun ur 
kommunkategori Större städer) 

Rektor är en titel som främst förknippas med skolan som 
verksamhetsområde (Ullman, 1997), men det har blivit en titel även för 
förskolans chef (se exempelvis Ellmin & Leven, 1993). Vid den inledande 
frågan delades rektorstiteln upp i tre kategorier för att få en uppfattning om 
vilken typ av rektor som avsågs, d.v.s. vilken form av ansvar denna 
skolrektor hade för förskolan som verksamhet. På grund av det har samma 
kommun angivit att de hade olika former av rektorer. Det totala antalet 
rektorer stämmer av den anledningen inte med antalet kommuner som 
svarade på enkäten. Titeln rektor har angivits i olika konstellationer 127 ggr 
av 111 kommuner sammanlagt, d.v.s. vissa kommuner har angivit olika 
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former av rektorer i samma ledningsstruktur. Nedan specificeras vilka 
kommunkategorier som har angivit de olika kategorierna av rektor. 

Rektor för skolan med ansvar även för förskolan, 96 kommuner, fördelade 
på kommunkategorierna: 1 Storstad, 10 Större städer, 15 Glesbygd, 18 Över 
25 000, 7 Förortskommuner, 10 Pendlingskommuner, 14 Övriga 12 500 till 
25 000, 9 Övriga mindre än 12 500 samt 12 Varuproducerande. 

Rektor för skolan inkluderar ett övergripande ansvar för förskolan, 20 
kommuner, fördelade på kommunkategorierna: 1 Storstad, 2 Glesbygd, 4 
kommuner Över 25 000, 2 Förortskommuner, 3 Pendlingskommuner, 5 
Övriga 12 500 till 25 000 samt 3 Varuproducerande. 

Rektor för skolan med delat ansvar med annan rektor/chef för förskolan, 11 
kommuner, fördelade på kommunkategorierna: 2 Större städer, 3 Över 25 
000, 2 Pendlingskommuner, 2 över 12 500 till 25 000 samt 2 Övriga mindre 
än 12 500. 

Detaljfrågorna kring rektors titel ställdes gemensamt för alla varianter av de 
ovanstående titlarna. Det innebär att nedanstående frågor svarade alla som 
kryssat för någon av de tre titlarna på, d.v.s. 111 kommuner. Som mest var 
det 4 kommuner som inte svarade på någon av följdfrågorna. 

Till antalet angav flest kommuner att de hade 6 till 11 rektorer inom varje 
kommun, vilket var 35 % av de som svarade(n:109), vilket visar att svaren 
inom frågan var heterogena. Dock svarade flest kommuner (75 %) inom 
spannet 1-20, d.v.s. fler än 20 rektorer för förskolan var det enbart 25 % av 
kommunerna som angav. Flest (64 %) kommuner (n: 110) angav att 75 % av 
rektorerna var kvinnor. 

Verksamhetsområden för rektorer (procent i relation till det totala antalet 
kommuner (n:109) som angav verksamhetsområden för rektor ): 

 
• Förskola 96 %  
• Grundskola lägre åldrar 94 % 
• Förskoleklass 88 % 
• Fritidshem 86 % 
• Grundskola högre åldrar 55 % 
• Familjedaghem 41 % 
• Öppna förskolan 10 % 
• Eget alternativ 7 % 
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På det öppna alternativet angav man dagbarnvårdare, fritidsgårdar, 
integrerad särskola och särskola, öppen fritidsverksamhet, grundskola F till 
9 och förskola, samt att det i vissa fall även omfattades av grundskolans lägre 
åldrar. 

Hur omfattande var då olika verksamhetsområden för varje enskild rektor? 
Enligt det mest frekvent angivna värdet (n:109) var den vanligaste 
omfattningen för en rektor 1-5 förskolor med 6-11 avdelningar att ansvara 
över, 1-5 fritidshem med 1-5 avdelningar, samt 1-5 skolor med ca 151-200 
elever. Familjedaghemmen var även de 1-5 stycken. De flesta kommuner 
angav inga öppna förskolor, men för dem som angav att denna verksamhet 
var en del av rektors ansvarsområde så var dessa 1-5 stycken. 

Alla kommuner (n:107) angav ett personalansvar för rektor. Angående 
rektorns personalansvar svarade 51 % av kommunerna att det vanligast 
förekommande antalet personer som rektor hade personalansvar för var 31 
till 40 personer, 21 % av kommunerna svarade 21-30. På frågan om vilka 
personalkategorier som ingick i detta personalansvar angavs följande 
personalkategorier (procent i relation till det totala antalet kommuner 
(n:107) som angav personalansvar för rektor):  

 
• Förskollärare 100 %  
• Fritidspedagoger 99 %  
• Grundskollärare 98 %  
• Barnskötare 97 %  
• Specialpedagoger 80 %  
• Elevassistent 76 % 
• Resurspersonal 47 % 
• Vaktmästare 36 %  
• Måltidspersonal 29 %  
• Ekonomibiträde 29 % 
• Kurator 21 % 
• Lokalvårdare 17 %  

På det egna angivna alternativet angav 6 kommuner bland annat 
utvecklingsledare, utvecklingspedagoger, logoped och olika för olika 
rektorer. 

Var har man då placerat rektorerna inom kommunerna? Enligt 70 % av 
kommuner (n:109) var rektor placerad på en skola, enligt 16 % av 
kommunerna på områdesexpeditionen, enligt 11 % av kommunerna på en 
förskola, enligt 1 % på distriktsledningskontoret och 3 % angav förvaltningen 
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som placering för rektor. Om en rektor delade ansvar med annan rektor 
svarade 67 % (n:108) nej och 18 % ja, i de flesta fall och 16 % ja, i enstaka fall.  
 
På frågan om vilka fem ansvarsområden som kommunen ansåg viktigast att 
prioritera för en rektor angavs följande områden mest frekvent;  

 
1. Pedagogiskt ansvar (94 % av 109 kommuner) 
2. Personalansvar (80 % av de 109 kommunerna) 
3. Ekonomiskt/budgetansvar (78 % av de 109 kommunerna) 
4. Kvalitetsarbetesansvar (74 % av de 109 kommunerna) 
5. Utvecklingsansvar (53 % av de 109 kommunerna) 

Ingick rektor i en ledningsgrupp? Ja enligt 97 % (106 av 109) av 
kommunerna, enbart 3 % svarade nej. Med vilka då, var följdfrågan. På det 
svarade 68 % av kommunerna med förvaltningschefen, 42 % svarade med 
förskolechefer/rektorer, 24 % av kommunerna med områdeschefen, med 
verksamhetschefen i 14 % av kommunerna, 1 % svarade att rektor var i 
ledningsgrupp med distriktschefen, och biträdande rektorer/förskolechefer 
svarade 9 % av kommunerna. Till de som svarat nej på frågan, om rektor 
deltar i en ledningsgrupp, fanns möjligheten att ge ett öppet svar på frågan 
och en av kommunerna angav att områdesrektorn företräder rektorerna i 
ledningsgruppen. Till varje kommun ställdes frågan om vem i lednings-
strukturen som hade det övervägande ansvaret för verksamheten, d.v.s. vem 
i strukturen som hade det största ansvaret för förskolan. Enligt kommunerna 
(n:111) som angav rektor, hade rektor ett övervägande ansvar i 51 % av fallen, 
när rektor var en del av ledningsstrukturen, i 49 % av fallen hade en annan 
titel det övervägande ansvaret för förskolan trots att rektor var en del av 
ledningsstrukturen. I de flesta kommuner hade det övervägande ansvaret 
tilldelats en förskolerektor och i nästan lika många en områdeschef.  

Sammanfattning rektor: Av resultatet av undersökningen framgår att en 
rektor med ansvar för både skola och förskola var den vanligast 
förekommande titeln, men det fanns även rektorer för skolan med ett 
övergripande ansvar för förskolan och en rektor med ett delat ansvar för 
förskolan. Rektorerna var i de flesta kommunerna inte fler än 20 till antalet 
och 75 % av rektorerna var kvinnor. Förskola och grundskola för lägre åldrar 
var de vanligaste verksamhetsområdena för rektor, men i mer än 86 % av 
kommunerna hade rektor även ansvar för fritidshem och förskoleklass. 55 % 
av kommunerna angav att rektor har grundskolans högre åldrar som 
ansvarsområde. Rektors personalansvar var i del flesta kommuner 31-40 
personer och de vanligast förekommande personalkategorierna i över 76 % 
av kommunerna var förskollärare, grundskollärare, specialpedagoger samt 
elevassistenter. En rektor delade oftast inte ansvaret med en annan rektor, 
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men ingick i de flesta kommuner i en ledningsgrupp med förvaltningschefen. 
Trots att rektor inte delade ansvar, hade rektor i hälften av kommunerna inte 
det övervägande ansvaret för förskolan utan en förskolerektor eller områdes-
chef. Rektor var i de flesta kommuner placerad på en skola.  
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…….samma krav sätts på förskolerektorerna som för övriga rektorer, att ha 
utvecklingsansvar, arbeta mål och resultatstyrt. (Kommun ur kommunkategorin 
Varuproducerande) 

För att särskilja en rektor för förskola-skola med en rektor för främst 
förskolan användes förskolerektor som benämning. Förskolerektor framkom 
som en rektorsbefattning, med främst förskolan som verksamhetsområde, 
men även till titel. Det var 79 kommuner som angav förskolerektor som en 
titel i förskolans ledningsstruktur. Alla 79 svarade på frågorna angående 
titeln. Kommunerna fördelade sig enligt följande på kommunkategorier: 1 
Storstad, 7 Större städer, 16 Glesbygd, 13 Över 25 000, 7 Förortskommuner, 
13 Pendlingskommuner, 6 Övriga 12 500 till 25 000, 8 Övriga mindre än 12 
500 samt 8 Varuproducerande. Vanligast förekommande bland 
kommunerna var att det inte var fler än 5 förskolerektorer (53 % av 79 
kommuner) i kommunen och av dem var 100 % kvinnor (75 % av 79 
kommuner). Verksamhetsområden för förskolerektor fördelades enligt 
nedan. 

Verksamhetsområden för förskolerektor (procent i relation till det totala 
antalet kommuner (n:79) som angav verksamhetsområden för förskole-
rektor): 

 
• Förskola 100 %  
• Familjedaghem 52 % 
• Öppna förskolan 30 % 
• Förskoleklass 25 % 
• Grundskola lägre åldrar 22 % 
• Fritidshem 19 % 
• Grundskola högre åldrar 8 % 

Det var 5 % av kommunerna som angav ett eget alternativ (en rektor för 
samtliga familjedaghem i kommunen, fritidshem i ett antal 
byförskoleavdelningar, grundsärskola, särskola). 

På frågan hur många förskolor som var vanligt att en förskolerektor hade 
ansvar över, var det mest förekommande värdet 1-5 stycke med 6-11 
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avdelningar. 1-5 var det mest förekommande värdet för de andra 
verksamheterna som angavs för förskolerektor. Alla (n:77) angav ett 
personalansvar för förskolerektor. Hur många anställda ingick då i en 
förskolerektors personalansvar? Flest kommuner (n:77) angav 39 % angav 
31-40 anställda, 38 % angav 21-30. De övriga 23 % fördelades sig på tre olika 
alternativ. 

På frågan om vilka personalkategorier som ingick i detta personalansvar 
angavs följande personalkategorier (procent i relation till det totala antalet 
kommuner som angav personalansvar (n:77) för förskolerektor):  

 
• Förskollärare 100 %,  
• Barnskötare 100 %,  
• Måltidspersonal 38 %,  
• Resurspersonal 38 %,  
• Elevassistent 38 %,  
• Specialpedagoger 32 %,  
• Ekonomibiträden 30 %,  
• Fritidspedagoger 29 %,  
• Grundskollärare 17 %,  
• Lokalvårdare 18 %,  
• Vaktmästare 14 %,  
• Kurator 3 %,  
• Eget alternativ 4 % (dagbarnvårdare, modersmålsstödjare, 

skolassisten administration).  

Delade en förskolerektor ansvar med annan förskolerektor för förskolan? Nej 
enligt 78 % av de (n:76) som svarade på frågan. 9 % ja i de flesta fall och i 13 
% ja i enstaka fall.  
 
På frågan vilka fem ansvarsområden som kommunen ansåg viktigast att 
prioritera för en förskolerektor angavs följande områden mest frekvent;  

 
1. Pedagogiskt ansvar (90 % av 78 kommuner) 
2. Ekonomiskt/budgetansvar (86 % av de 78 kommuner) 
3. Personalansvar (82 % av de 78 kommuner) 
4. Kvalitetsarbetesansvar (72 % av de 78 kommuner) 
5. Utvecklingsansvar (56 % av de 78 kommuner) 

Förskolerektor var enligt flest kommuner (n:78) placerad på en förskola, 54 
% angav detta alternativ, 22 % angav på skolan, 12 % angav områdes-
expeditionen, 4 % på distriktsledningskontor och 9 % angav på förvalt-
ningen. På frågan om förskolerektor ingick i en ledningsgrupp svarade 97 % 
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av kommunerna (n:78) att förskolerektor ingick i en ledningsgrupp. 
Förskolerektor ingick i ledningsgrupp med (n:76); Förvaltningschef i 67 % av 
kommunerna, med andra förskolerektorer i 67 %, med verksamhetschef i 21 
%, med områdeschefen i 20 %, med biträdande rektor/förskolechef i 11 % av 
kommunerna. De (n:2) som svarade nej på frågan angav följande skäl: 
rektorerna på förskolan har egna pedagogiska ledningsgrupper på området 
samt att de ingår i den ledningsgrupp som finns i kommunen men ingår inte 
i den centrala ledningsgruppen ledd av förvaltningschefen.  

Förskolerektor hade ett övervägande ansvar i 67 % av de fall (n:79) där 
förskolerektor var en del av strukturen, i 33 % var förskolerektor en del av 
ledningsstrukturen men hade inte det övervägande ansvaret. Där var det 
andra titlar exempelvis områdeschef som hade det övervägande ansvaret i 4 
av 26 fall, i 7 fall var det verksamhetschefen som hade det övervägande 
ansvaret för förskolan, i 3 fall enhetschefer och i 11 fall rektorer samt i 1 fall 
biträdande rektor som hade det övervägande ansvaret.  

Sammanfattning förskolerektor: Av resultatet framgår att förskolerektor var 
den näst vanligaste titeln i ledningen av den kommunala förskolan. Det 
vanligast förekommande i kommunerna var inte fler än fem förskolerektorer 
och 100 % av dem var kvinnor. Verksamhetsområdet var till 100 % förskola 
och i hälften av kommunerna hade man även familjedaghem. I endast 22 % 
av kommunerna hade förskolerektor hand om grundskola för lägre åldrar 
och förskoleklass. Förskolerektor hade ansvar över 1-5 förskolor med 6-11 
avdelningar. Nästan lika många kommuner angav ett personalansvar för 
förskolechefen med 31-40 personer som de som angav 21-30 personer, 
vanligast förekommande personalkategorierna var förskollärare och 
barnskötare. Dessa personalkategorier förekom i alla kommuner. Förskole-
rektor delade inte ansvar med annan rektor. I hela 54 % var förskolerektor 
placerad på en förskola. Förskolerektor ingick i en ledningsgrupp med 
förvaltningschef, men även med andra förskolechefer och rektorer. Förskole-
rektor hade ett övervägande ansvar i 67 % av de fall där förskolerektor var en 
del av ledningsstrukturen, i 33 % var förskolerektor en del av strukturen men 
hade inte det övervägande ansvaret. 
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….3 områdeschefer för skolan samt 1 områdeschef för förskolan arbetar tillsamman 
med strategiska frågor som rör både förskola/skola. Under förvaltningschefens 
ledning så finns en stor möjlighet att arbeta med gemensam röd tråd. Dessutom 
finns träffar gemensamma för alla områdeschefer och deras underställda 
enhetschefer tillsammans med förvaltningschef 2ggr/termin. (Kommun inom 
kategorin Övriga 12 500 till 25 000. Angående frågan om ledarskapet för förskola 
och skola skiljer sig åt.) 
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Områdeschef indikerar en titel som har ansvar för ett geografiskt område, 
vilket även bekräftades av att verksamhetsområdena både var förskola och 
skola, d.v.s. inte specificerat till ett visst verksamhetsområde. Områdeschef 
var den tredje största titeln till antalet och 40 kommuner angav områdeschef 
som ledare över förskolan. 39 kommuner svarade på frågorna. Följande 
kommunkategorier var representerade i dessa 40 kommuner: 1 Storstad, 11 
Större städer, 3 Över 25 000, 2 Förortskommuner, 4 Pendlingskommuner, 9 
Övriga 12 500 till 25 000, 3 Övriga mindre än 12 500 samt 7 
Varuproducerande.  

När det gäller hur många områdeschefer som fanns inom kommunen (n:39) 
angav de flesta (77 %) 2 till 5 st. Andelen kvinnor varierade i kommunerna 
(n:39), flest angav (41 %) att det var 50 % kvinnor. Barnomsorg och skola var 
områdeschefens verksamhetsområde i 95 % av kommunerna (n:39). 89 % av 
kommunerna (n:38) angav att områdeschefen inte delade ansvar med annan 
områdeschef. En områdeschef var fysiskt placerad på en förvaltning i 27 % 
av kommunerna (n:37), 3 % på distriktsledningskontor, 49 % på områdes-
expedition, 16 % på en skola och i 5 % placerad på en förskola av 
kommunerna. I alla kommuner hade områdeschefen ett personalansvar. På 
frågan om hur många anställda som ingick i områdeschefens personalansvar 
svarade de flesta, d.v.s. 35 % av det totala antalet kommuner (n:37) som 
svarat på frågan, 12-20 personer, vilket innebär att svaren varierade stort på 
de olika alternativen.  

På frågan om vilka personalkategorier som ingick i detta personalansvar 
angavs följande personalkategorier (procent i relation till det totala antalet 
kommuner (n:37) som angav personalansvar för områdeschefen):  

 
• Cheferna för förskolan 81 %  
• Personal på områdeskontoret 62 %  
• Andra personalkategorier än enkätens angivna alternativ 57 %  
• Personal på skolan 30 %  
• Personal på förskolan 24 %  

Vilka fem ansvarsområden tyckte kommunerna var viktigast att prioritera 
för en områdeschef?  

 
1. Ekonomiskt/budgetansvar (85 % av 39 kommuner) 
2. Personalansvar (67 % av 39 kommuner) 
3. Kvalitetsarbetsansvar (64 % av 39 kommuner) 
4. Pedagogiskt ansvar (59 % av 39 kommuner) 
5. Utvecklingsansvar (54 % av 39 kommuner) 
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Det var 95 % av (36 av 38) kommunerna som angav att områdeschefen 
ingick i en ledningsgrupp med förvaltningschef (94 %), områdeschefer (50 
%), verksamhetschef (11 %), förskolechefer (25 %), biträdande förskolechefer 
(6 %). Två kommuner angav att områdeschefen inte ingick i en 
ledningsgrupp, en av dessa kommuner motiverar detta med att de var en 
liten kommun med nära samverkan. 

Områdeschef hade det övervägande ansvaret i 42 % av kommunerna (n:40) 
när titeln var en del av ledningsstrukturen. I 3 fall av 23 var det 
verksamhetschef, i 12 fall av 23 var det rektor som hade det övervägande 
ansvaret. I 6 fall när områdeschef var med i ledningsstrukturen, men inte 
hade det övervägande ansvaret, var det förskolechef som hade detta ansvar. I 
1 fall hade biträdande rektor det övervägande ansvaret och i 2 fall 
förskolechef. 

Sammanfattning områdeschef; Av resultatet framgår att områdeschef var 
den tredje vanligaste titeln. Områdescheferna var inte fler än 5 i flest 
kommuner och mindre än hälften av dem var kvinnor. Barnomsorg och skola 
var områdeschefens verksamhetsområde. Områdeschef hade 12-20 anställda 
som sitt ansvar, flest av de anställda som områdeschefen ansvarade över var 
chefer för förskolan. Områdeschef ingick i en ledningsgrupp med 
förvaltningschef och i vissa fall även andra områdeschefer. Lite fler än 
hälften av områdeschef hade inte det övervägande ansvaret för verk-
samheten. 
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Skillnaden är den som anges i styrdokument/skollag, förordningstexter och 
läroplaner vad gäller Rektors ansvar. Förskolechefer är oftare "praktiker" 
,fixare/vaktmästare/assistenter/elevhälsa/kurator. Förskolechefen är mer "påläst" 
vad gäller avtal, arbetsrätt, arbetsskydd mm. Förskolechefen frågar inte lika ofta 
"hur är det tänkt", tolkar o fattar egna beslut tillsammans med arbetslagen. 
(Kommun ur kommunkategorin Över 25 000) 

Förskolechef var den titel som tydligt angav vilket verksamhetsområde som 
avses för chefskapet. Av resultatet framgår att den största delen av 
verksamhetsområdena för förskolechef var förskoleanknutna. 20 kommuner 
som angav förskolechef som en titel i förskolans ledningsstruktur. 19 
kommuner svarade på frågorna ställda om förskolechef. Av de 20 var 
följande kommunkategorier representerade: 1 Storstad, 3 Större städer, 2 
Glesbygd, 1 Över 25 000, 4 Förortskommuner, 2 Pendlingskommuner, 3 
Övriga 12 500 till 25 000, 1 Övriga mindre än 12 500 samt 3 
Varuproducerande.  
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Hur många förskolechefer hade då varje kommun som angav förskolechef 
som en titel i ledningsstrukturen? Flest kommuner (10 av 19) angav att de 
hade 1-5 förskolechefer i kommunen, vilket 53 % av kommunerna angav, 
men svaren på frågan varierade. 21 % av kommunerna angav 12-20 
förskolechefer i kommunen, 11 % av kommunerna angav 31-40, 5 % angav 
41-50, 5 % angav 21-30 och 5 % av kommunerna angav 6-11 . Hur många 
förskolechefer var kvinnor? Där var svaren mer homogena 79 % av 
kommunerna (n:19) svarade 100 % kvinnor.  

Verksamhetsområden för förskolechefer (procent i relation till det totala 
antalet kommuner (n:18) som angav verksamhetsområden för 
förskolechefer): 

 
• Förskola 100 %  
• Familjedaghem 56 % 
• Öppna förskolan 33 % 
• Förskoleklass 6 % 
• Eget alternativ 6 % 

Verksamhetsområdena var tydligt avgränsade till förskolan. I endast en 
kommun var det förskoleklass som var verksamhetsområdet för förskole-
chefen. Det egna alternativet var inte läsbart. 1-5 (n:39) var det vanligaste 
förekommande antalet förskolor förskolechefen hade ansvar över, samt 6-11 
förskoleavdelningar. Hur många anställda ingick i förskolechefens 
personalansvar enligt kommunerna (19 av 20)? Här skiljde sig kommunerna 
åt med det mest frekvent angivna värdet på 31-40 anställda, vilket 37 % av 
kommunerna (n:19) angav. 21 % av kommunerna angav mer än 50 anställda 
per förskolechef. Övriga procent fördelade sig olika på tre andra alternativ. 
Ingen kommun angav svaret inget personalansvar eller 1-5 anställda.  

På frågan om vilka personalkategorier som ingick i detta personalansvar 
angavs följande personalkategorier (procent i relation till det totala antalet 
kommuner (n:19) som angav personalansvar för förskolechef):  

 
• Förskollärare 100 % 
• Barnskötare 100 % 
• Måltidspersonal 74 % 
• Resurspersonal 53 % 
• Ekonomibiträden 42 % 
• Lokalvårdare 37 % 
• Specialpedagoger 21 % 
• Elevassistent 16 % 
• Grundskollärare 11 % 
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• Vaktmästare 11 % 
• Eget alternativ 5 % (administrativ personal) 

Personalkategorierna var flest inom de kategorier som arbetar i förskolan. 
Att uppmärksamma är att måltidspersonalen som personalkategori var 
omfattande. Delar förskolechefen ansvar med annan förskolechef? Nej enligt 
79 % av kommunerna (n:19). 16 % av kommunerna svarade ja i enstaka fall, 
5 % av kommunerna ja, i de flesta fall. 

Vilka fem ansvarsområden ansåg kommunerna viktigast att prioritera för en 
förskolechef? 

 
1. Ekonomiskt/budgetansvar (84 % av 19 kommuner) 
2. Personalansvar (79 % av 19 kommuner) 
3. Pedagogiskt ansvar (79 % av 19 kommuner) 
4. Kvalitetsarbetesansvar (68 % av 19 kommuner) 
5. Arbetsledningsansvar och utvecklingsansvar (42 % av 19 

kommunerna) 
 

Var placerades en förskolechef? Enligt 79 % av kommunerna (n:19) var 
förskolechefen placerad på en förskola. 11 % av kommunerna angav på en 
skola och 11 % av kommunerna angav på förvaltningen. På frågan om 
förskolechefen ingick i en ledningsgrupp svarar 94 % av kommunerna (n:18) 
ja. I ledningsgrupp med förvaltningschefen, angav 59 %, 65 % svarade med 
rektor, 53 % svarade med andra förskolechefer, 6 % svarar med distrikts-
chefen, områdeschef svarar 24 % av kommunerna, 6 % svarade med 
biträdande rektor. Av dem (n:1) som svarade nej på frågan angav kommunen 
att anledningen var att förskolechefen hade möjlighet att efter eget val delta i 
ledningsgruppens kvalitetsgrupp, då frågorna rörde förskoleverksamhet.  

Förskolechefen hade enligt kommunerna det övervägande ansvaret i 60 % av 
fallen där förskolechefen var en del av ledningsstrukturen. I 40 % av fallen 
hade andra titlar än förskolechefen det övervägande ansvaret trots att 
förskolechefen var en del av strukturen. 

Sammanfattning förskolechef: Av resultatdelen framgår att förskolechef var 
en titel som enbart förekom i 20 av landets kommuner. Förskolechef var i de 
flesta kommuner inte fler än 5 stycken och kvinnor med främst förskola som 
sitt verksamhetsområde. I lite mer än hälften av kommunerna ingick även 
familjedaghem som ett verksamhetsområde. I förskolechefs personalansvar 
ingick i de flesta kommunerna 31-40 personer, främst inom kategorin 
förskollärare och barnskötare. Måltidspersonal var även det en stor kategori. 
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Förskolechef delade inte ansvar med annan förskolechef, men ingick i en 
ledningsgrupp, i mer än hälften av kommunerna med rektor, förvaltnings-
chef och andra förskolechefer. En förskolechef var i 80 % av fallen placerad 
på en förskola. Förskolechef hade i 60 % av kommunerna det övervägande 
ansvaret för förskolan när denne var en del av strukturen. 
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Vi strävar efter att samma principer ska gälla för ledning av all 
utbildningsverksamhet i kommunen. Vår ledningsorganisation gäller från 1/1 2008. 
Till den rekryterades 17 nya rektorer. Det gör att förskolan har fått en gemensam 
nystart. Samma gäller inte för grundskolan eller gymnasiet. Där sker 
förändringarna mer successivt. Merparten av ledarna i förskolan har titeln 
biträdande rektorer men tar i regel hela ansvaret för de förskolor som de är 
arbetsledare för. En biträdande rektor i grundskolan har inte alltid samma 
ekonomiska och/eller personalansvar bl.a. därför att fler biträdande rektorer där 
kan dela på anställda som arbetar i fler arbetslag och rektor är direkt arbetsledare 
för viss personal utöver de biträdande rektorerna. Arbetsledare för förskolan har i 
regel flera olika förskolor en ledare i grundskolan har inte mer än ett hus. (Kommun 
ur kommunkategorin Förortskommuner) 

Biträdande rektor förekom i 19 kommuner av dem som svarat på enkäten. 
Biträdande rektor skulle kunna tolkas som en titel som biträder en rektor i 
dennes åtaganden. Av resultatet framgår dock, i vissa fall, en självständighet 
i att leda verksamheten på egen hand utan en rektors medverkan. 

Det var 19 kommuner som angav denna titel som en del i sin 
ledningsstruktur. Av dem var följande kommunkategorier representerade: 1 
Storstad, 2 Större städer, 4 Över 25 000, 3 Förortskommuner, 4 Pendlings-
kommuner, 2 Övriga 12 500 till 25 000 samt 3 Varuproducerande. Hur 
många biträdande rektorer som fanns inom varje kommun (n:19) varierade 
från 1-5 till mer än 50. Det vanligast förekommande värdet var 6-11 
biträdande rektorer och det var 42 % av de kommuner som svarade (n:19) på 
frågan som angav detta antal. Det var 4 kommuner, d.v.s. 21 % svarade 21-30 
stycken. På frågan om hur många som var kvinnor var det mest frekvent 
angivna värdet 75 % kvinnor, men det angav bara 47 % av de 19 
kommunerna. Av kommunerna var det 37 % som angav 100 % kvinnor och 
11 % angav 25 % kvinnor resterande 5 % angav 50 % kvinnor.  

Verksamhetsområden för biträdande rektorer (procent i relation till det 
totala antalet kommuner (n:18) som angav verksamhetsområden för 
biträdande rektor): 

 
• Förskola 100 % 
• Förskoleklass 83 % 
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• Fritidshem 83 % 
• Grundskola lägre åldrar 72 % 
• Familjedaghem 72 % 
• Grundskola högre åldrar 67 % 
• Öppna förskolan 22 % 
• Eget alternativ 6 % (endast en biträdande rektor med ansvar för 

förskolan samt öppen fritidsverksamhet) 

På frågan hur många av verksamhetsområdena som ingick i ansvaret för 
respektive biträdande rektor angav flest kommuner 1-5 stycken (n:17) för alla 
verksamhetsformer, förutom för hur många förskoleavdelningar där flest (13 
av 17) angav 6-11 avdelningar per biträdande rektor. Hur många anställda 
ingick då i biträdande rektors personalansvar? 29 % av kommunerna (5 av 
17) svarade att biträdande rektor inte hade ett personalansvar, 41 % svarade 
ett personalansvar på 21-30 anställda, 29 % svarade 31-40 stycken anställda.  

På frågan om vilka personalkategorier som ingick i detta personalansvar 
angavs följande personalkategorier (procent i relation till det totala antalet 
kommuner som angav personalansvar (n:12) för biträdande rektor):  

 
• Förskollärare 100 % 
• Barnskötare 100 % 
• Fritidspedagoger 67 % 
• Grundskollärare 58 % 
• Elevassistent 50 % 
• Specialpedagoger 42 % 
• Resurspersonal 42 % 
• Vaktmästare 25 % 
• Lokalvårdare 17 % 
• Måltidspersonal 17 % 
• Ingen angav ett eget alternativ.  

Delade biträdande rektor ansvar med annan biträdande rektor? På frågan 
svarade 71 % av kommunerna nej (12 av 17), biträdande rektor delade inte 
ansvar med annan biträdande rektor. 18 % av kommunerna svarade ja i de 
flesta fall, 12 % svarade ja, i enstaka fall.  
 
På frågan vilka fem ansvarsområden som kommunen ansåg viktigast att 
prioritera för en biträdande rektor angavs följande områden mest frekvent;  

 
1. Kvalitetsarbetsansvar (68 % av 18 kommuner) 
2. Pedagogiskt ansvar (63 % av 18 kommuner) 
3. Utvecklingsansvar (58 % av 18 kommuner) 
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4. Personalansvar (58 % av 18 kommuner) 
5. Uppföljningsansvar (47 % av 18 kommuner) 

De flesta biträdande rektorer var placerade på en skola, 72 % av 
kommunerna (13 av 18) angav skola som placering för biträdande rektor. 11 
% av kommunerna angav områdesexpeditionen och 17 % angav att 
biträdande rektor satt på en förskola. På frågan om biträdande rektor ingick i 
en ledningsgrupp svarade 78 % ja (14 av 18) och de resterande 22 % nej.  

Biträdande rektor ingick i en ledningsgrupp enligt 14 av 18 kommuner. I 43 
% av de kommunerna ingick biträdande rektor i en ledningsgrupp med 
förvaltningschef, 14 % angav med områdeschef, 86 % angav med rektorer 
och 7 % angav med andra biträdande rektorer. Anledningar till varför 
biträdande rektor inte ingick i en ledningsgrupp var ställd som en öppen 
fråga och några angivna svar var följande:  

De har inget personal- och ledningsansvar och ingår av den anledningen inte i en 
ledningsgrupp. 

Endast rektor deltar i ledningsgrupperna centralt. Rektor ingår i en ledningsgrupp 
tillsammans med förvaltningschefen. På varje rektorsområde finns det dock en 
ledningsgrupp.  

Biträdande rektor hade i 37 % av de 19 kommunerna det övervägande 
ansvaret i en ledningsstruktur där biträdande rektor var en del av 
strukturen. I 63 % av fallen hade inte biträdande rektor det övervägande 
ansvaret trots att biträdande rektor var en del av strukturen. I dessa 
strukturer var det 1 distriktschef, 1 områdeschef, 1 verksamhetschef, 7 
rektorer samt 2 förskolerektorer som hade det övervägande ansvaret för 
verksamheten. 

Sammanfattning biträdande rektor: Av resultatet framgår att biträdande 
rektor inte var en titel som förekom i någon större utsträckning i landets 
kommuner. För de kommuner som angav biträdande rektor var det vanligast 
förekommande med 6-11 biträdande rektorer i varje kommun och i 75 % av 
fallen var detta en kvinna. Sett till verksamhetsområdena hade biträdande 
rektor ett brett verksamhetsfält att ansvara över. I över 67 % av 
kommunerna hade biträdande rektor: förskola, förskoleklass grundskola 
lägre och högre, fritidshem samt familjedaghem. I 33 % av fallen hade inte 
biträdande rektor ett personalansvar. I de fall där biträdande rektor hade ett 
personalansvar var det vanligt förekommande med 21-30 anställda. I över 
hälften av kommunerna hade biträdande rektor ansvar över personal-
kategorier som grundskollärare, fritidspedagoger, barnskötare samt förskol-
lärare. Biträdande rektor var i de flesta fall placerad på en skola och ingick i 



 

96 

en ledningsgrupp med främst rektorer, i vissa fall även med förvaltningschef. 
I flertalet kommuner hade inte biträdande rektor det övervägande ansvaret 
för förskolan när titeln var en del av ledningsstrukturen. 
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Förskola och skola leds av team bestående av rektorer där vissa tillika är 
verksamhetschefer med ett övergripande ansvar. Uppdraget är att leda förskola och 
skola med en samsyn på barns och ungas utveckling och lärande. (Kommun ur 
kommunkategorin Större städer) 

Verksamhetschef antyder snarare ett verksamhetsområde än ett geografiskt 
arbetsområde. Sett till hur de svarade på frågan om verksamhetsområde kan 
det tolkas som att inom vissa kommuner var det just verksamheten skola och 
förskola som definierade chefens titel.  

Titeln verksamhetschef uppgavs av 15 kommuner (1 stor stad, 2 Större 
städer, 1 Glesbygd, 5 Över 25 000, 2 Förortskommuner, 1 Pendlings-
kommuner, 1 Övriga 12 500 till 25 000 samt 2 Varuproducerande). Alla 
kommuner (n:15) svarade på frågorna angående verksamhetschef. Det var 
lika vanligt med 1 verksamhetschef per kommun, som 2 till 5 (6 av 15 
kommuner angav det). För kommunerna var det vanligast förekommande (6 
av 15) med 75 % kvinnor som var verksamhetschef. Verksamhetsområdet för 
verksamhetschef var för 47 % (7 av 15) av kommunerna enbart barnomsorg. 
I 53 % (8 av 15) av kommunerna var det barnomsorg och skola. I 60 % (9 av 
15) av kommunerna svarade att verksamhetschef inte delade ansvar med 
annan verksamhetschef. I 20 % (3 av 15) svarade ja, i enstaka fall och 20 % 
ja, i de flesta fall. 

Vad det gällde verksamhetschefs personalansvar angav alla (n:15) att 
verksamhetschefen har ett personalansvar. Flest kommuner, 40 % (6 av 15) 
angav ett personalansvar på 12-20 personer. På frågan om vilka personal-
kategorier som ingick i detta personalansvar angavs följande personal-
kategorier (procent i relation till det totala antalet kommuner (n:15) som 
angav personalansvar för verksamhetschef):  

 
• Chefer för förskolan 87 %  
• Personal på distrikt/områdeskontoret 27 %  
• Personal på förskolan 27 %  
• Eget alternativ 27 %  
• Personal på skolan 13 %  
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Exempel på kommunernas egna alternativ var: grundskolerektor, 
kulturskollärare, placeringsassistenter och intendenter samt stödpersonal.  

I 73 % (11 av 15) av kommunerna var verksamhetschef placerad på för-
valtningen. I 7 % (1 kommun) av kommunerna på distriktsledningskontoret, 
i 7 % (1 kommun) på områdesexpeditionen, i 7 % (1 kommun) på en skola 
samt 7 % (1 kommun) på en förskola. Verksamhetschef ingick i en lednings-
grupp enligt alla (15) kommunerna. En ledningsgrupp som bestod av 
verksamhetschef och förvaltningschef i 87 % av kommunerna. I 27 % av 
kommunerna ingick verksamhetschef i en ledningsgrupp med andra 
verksamhetschefer. En ledningsgrupp med förskolechef och verksamhets-
chef angav 13 % av kommunerna och 7 % med områdeschef. Det innebär att 
en ledningsgrupp bestående av verksamhetschef och förvaltningschef var det 
vanligast förekommande alternativet. 

På frågan vilka fem ansvarsområden som kommunen ansåg viktigast att 
prioritera för en verksamhetschef angavs följande områden mest frekvent;  

 
1. Pedagogiskt ansvar (73 % av de 15 kommunerna) 
2. Ekonomiskt/budgetansvar (73 % av de 15 kommunerna) 
3. Kvalitetsarbetesansvar (60 % av de 15 kommunerna) 
4. Verksamhetsansvar (47 % av de 15 kommunerna) 
5. Personalansvar (47 % av de 15 kommunerna) 

Verksamhetschef hade det övervägande ansvaret i 33 % (5 av 15) av fallen 
när verksamhetschef var en del av ledningsstrukturen. I 77 % (10 av 15) var 
det en annan titel som hade det övervägande ansvaret.  

Sammanfattning verksamhetschef: Av resultatet framkommer att 
verksamhetschef inte var en vanligt förekommande titel för den kommunala 
förskolans ledning. Verksamhetschef i förskolan var, i de flesta kommuner, 
1-5 till antalet och en kvinna. Det verksamhetsområde hon ansvarade över 
var till nästan lika stor del enbart barnomsorg som både barnomsorg och 
skola. Verksamhetschef delade i de flesta fall inte ansvar med en annan 
verksamhetschef. Personalansvaret för en verksamhetschef uppgick 
vanligtvis från 12 till 20 personer och de personalkategorier som var oftast 
förekommande var chefer för förskolan. Verksamhetschef var i de flesta fall 
placerad på förvaltningen och satt i en ledningsgrupp med förvaltningschef. I 
de flesta fall hade inte verksamhetschef det övervägande ansvaret när den 
fanns i en ledningsstruktur med andra titlar.  
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Kommunen är liten, men förvaltningen förhållandevis stor med många 
verksamhetsområden. I ledningsgruppen representeras var och en av den 
verksamhetsansvarige chefen. (kommun ur kommunkategorin Varuproducerande) 

Verksamhetsansvarig var en titel som kom fram i pilotundersökningen. Det 
har dock visat sig, utifrån en noggrann studie av materialet, att verksamhets-
ansvarig inte enbart var en person som ansvarar för den direkta 
verksamheten på förskolan, utan även kunde vara en person som hade det 
övergripande verksamhetsansvaret på förvaltningen.  

Titel verksamhetsansvarig angavs av 8 kommuner. 6 av 8 svarade på 
frågorna angående verksamhetsansvarig. Kommunkategorierna var: 4 
Glesbygd, 2 Förortskommuner, 1 pendlingskommun och 1 Varu-
producerande. Hälften av kommunerna (3 av 6) angav att de hade 6 till 11 
verksamhetsansvariga i kommunen, 2 av kommunerna angav, 1 till 5 stycken 
och 1 kommun angav, 12 till 20 verksamhetsansvariga i kommunen. Alla 
kommunerna (n:6) angav att dessa verksamhetsansvariga var till 100 % 
kvinnor. På frågan vilka verksamhetsområden verksamhetsansvariga hade 
ansvar för angav 3 av kommunerna hela förskolan, 3 av kommunerna flera 
avdelningar, 2 av kommunerna den egna avdelningen, 1 kommun angav 
fritidshem. Enligt 4 av kommunerna hade inte verksamhetsansvarig något 
personalansvar, medan 1 av kommunerna angav 4-6 anställda och 1 
kommun angav, fler än 10.  

På frågan om vilka personalkategorier som ingick i detta personalansvar 
angavs följande personalkategorier (procent i relation till det totala antalet 
kommuner (2) som angav personalansvar för verksamhetsansvarige):  

 
• "##!$!%&'()*++,'-'.!
• "##!$!/-'0()&1-'.!
• 2#!$!.)*0*34/41',5.0!

På frågan om verksamhetsansvariga delade ansvar för verksamheten svarade 
lika många (3 av 6) ja som nej. I 4 av 6 av kommuner som svarade var 
verksamhetsansvarig placerad i den direkta verksamheten. I en lednings-
grupp deltog verksamhetsansvarig i 4 av 6 kommuner och då främst med 
andra verksamhetsansvariga.  

Vilka fem ansvarsområden var enligt kommunerna viktiga för verksamhets-
ansvarig att prioritera? 

 
1. Pedagogiskt ansvar (5 av de 6 kommunerna) 
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2. Informationsansvar (4 av de 6 kommunerna) 
3. Kvalitetsarbetesansvar (3 av de 6 kommunerna) 
4. Utvecklingsansvar (3 av de 6 kommunerna) 
5. Personalansvar/ekonomi-budgetansvar/stödfunktion/ 

arbetsledningsansvar/vikarieansvar (2 av de 6 kommunerna)  
 

Verksamhetsansvarig hade det övervägande ansvaret i 1 av fallen där 
verksamhetsansvarig var en del av ledningsstrukturen. I 7 av fallen hade en 
annan titel det övervägande ansvaret.  

Sammanfattning verksamhetsansvarig: Av resultatet framgår att 
verksamhetsansvarig inte var en vanligt förekommande titel i den 
kommunala förskolan. Verksamhetsansvarig var en titel som angavs av 
kommunerna som både en ansvarig direkt för förskoleverksamheten på 
institutionsnivå, och att, i vissa kommuner, fungera som en administrativ 
funktion på förvaltningsnivå. De var som flest 12-20 verksamhetsansvariga i 
kommunen, men vanligast förekommande var 6-11 verksamhetsansvariga. 
Dessa var i alla kommuner kvinnor, som i de flesta fall inte hade personal-
ansvar, men där de hade det, var det oftast för fler än 4 anställda. Ett sådant 
verksamhetsansvar sträckte sig oftast till flera avdelningar på hela förskolan. 
Verksamhetsansvarig ingick i de flesta fall, med andra verksamhets-
ansvariga, i en ledningsgrupp. Verksamhetsansvarig delade på ansvaret med 
annan verksamhetsansvarig i lika många fall som de som inte gjorde det. 
Verksamhetsansvarig hade i de flesta fall inte det övervägande ansvaret för 
verksamheten. 
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Ja. I den kommunala ledningsstrukturen finns ett decentraliserat arbetsledarskap 
på avdelningsnivå, s.k. ledare i förskolan. Dessa ledare har ett (outtalat) krav att 
sörja för organisation och bemanning å sina respektive avdelningar, visst 
budgetansvar och visst personalansvar. Denna ledningsnivå förekommer ej på 
skolnivå. (angående frågan om ett ledarskap för förskolan skiljer sig mot skolans 
från kommun ur kommunkategori Glesbygd) 

Arbetslagsledare kan tolkas som en titel som indikerar ett visst ansvar, i en 
bestämd riktning. Arbetslag kan tolkas som ett begränsat antal medarbetare, 
inom en viss verksamhet. 7 kommuner svarade att de hade arbetslagsledare i 
sin ledningsstruktur för förskolan. 6 kommuner svarade på flest av enkätens 
frågor om arbetslagsledaren. Några av frågorna besvarades av alla dessa 7 
kommuner. Följande kommunkategorier var representerade: 2 Större städer, 
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1 Glesbygd, 2 Förortskommuner, 1 pendlingskommun samt 1 Övriga mindre 
än 12 500. 

Av resultatet att döma uppvisade kommunerna en stor heterogenitet bland 
de som svarat på frågan om hur många arbetslagsledarna var inom 
kommunen. Svaren fördelade sig lika på nästan alla alternativ, från 1-5 till 
mer än 50, det var endast alternativen 12-20 och 21-30 som inte var angivna. 
Flest kommuner (5 av 6) angav att det var 100 % kvinnor som var arbetslags-
ledare. På frågan om vilka verksamhetsområden arbetslagsledaren 
ansvarade för angav 2 av 6 kommuner hela förskolan, 4 av de 6 
kommunerna angav flera avdelningar samt 4 av 6 av kommunerna, den egna 
avdelningen. Detta innebär att vissa kommuner angav fler än ett alternativ 
som om möjligt kan förklaras av att de tänkte på flera olika arbetslagsledares 
ansvarsområden snarare än det vanligast förekommande för en arbetslags-
ledare. Det indikerar även att det antingen fanns ett arbetslag på förskola, 
eller att hela förskolan sågs som ett arbetslag, eller alternativt, att arbetslags-
ledaren hade flera arbetslag som sitt ansvarsområde.  

Hade då en arbetslagsledare ett personalansvar enligt kommunerna? I 4 av 7 
kommuner angavs att arbetslagsledare inte hade ett personalansvar. I 1 
kommun angavs 6-11 anställda och 2 kommuner angav 12-20 anställda.  

På frågan om vilka personalkategorier som ingick i detta personalansvar 
angavs följande personalkategorier (procent i relation till det totala antalet 
kommuner (n:3) som angav personalansvar för arbetslagsledare):  

 
• "##!$!%&'()*++,'-'.!
• "##!$!/-'0()&1-'.!
• 67!$!'.(8'(9.'(*0.'!

 
På frågan om vilka fem ansvarsområden som kommunen ansåg viktigast att 
prioritera för en arbetslagsledare angavs följande områden mest frekvent;  

 
1. Planeringsansvar (6 av de 7 kommunerna) 
2. Pedagogiskt ansvar (5 av de 7 kommunerna) 
3. Informationsansvar (3 av de 7 kommunerna) 
4. Kvalitetsarbetesansvar (3 av de 7 kommunerna) 
5. Vikarieansvar samt utvecklingsansvar (2 av de 7 kommunerna) 

 
I 4 av 5 av de 7 kommunerna angavs att arbetslagsledare inte delade ansvar 
med annan arbetslagsledare, enbart 1 kommun svarade ja på frågan. Var 
placerades då arbetslagsledare? Enligt alla de 7 kommunerna var arbetslags-
ledaren placerad i verksamheten. I 6 av 7 kommuner angavs att arbetslags-
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ledare befann sig i en ledningsgrupp och 3 kommuner angav med rektor. I 
ledningsgrupp med förskolechef angav 3 av kommuner. Med andra 
arbetslagsledare angav 4 av kommunerna.  

Arbetslagsledare hade inte det övervägande ansvaret i någon av de angivna 
strukturerna. Följande titlar var de som angavs ha det övervägande ansvaret 
där arbetsplatsledare var en del av strukturen, 1 områdeschef, 1 
verksamhetschef, 1 rektor, 1 förskolerektor, 2 förskolechefer samt 1 
verksamhetsansvarig. 

Sammanfattning arbetslagsledare: Av resultatet framgår att 
arbetslagsledare inte var en vanligt förekommande titel i den kommunala 
förskolans ledningsstruktur. Antalet var olika i olika kommuner dock var 
arbetslagsledare i de flesta kommuner kvinnor. Arbetslagsledare hade i de 
flesta fall inget personalansvar, men i de kommuner där de hade det var det 
främst ett personalansvar för förskollärare och barnskötare. Verksamhets-
området varierade från hela förskolan till den egna avdelningen och 
arbetslagsledare var placerad i den egna verksamheten. Arbetslagsledare 
ingick i en ledningsgrupp med främst andra arbetslagsledare, men även med 
rektor och förskolechef. Arbetslagsledare hade inget övervägande ansvar för 
verksamheten när den var en del av ledningsstrukturen. 
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Förskolan är en egen enhet. (På frågan om varför titeln enhetschef. 
Kommunkategorin Övriga 12 500 till 25 000) 

Har ett totalt ansvar för sin enhet, vi använder den beteckningen i kommunen. 
(Kommunkategorin Varuproducerande). 

Det var 5 kommuner (3 Varuproducerande, 1 förortskommun samt 1 Övriga 
12 500 till 25 000) som angav att de hade enhetschefer som titel i sin 
ledningsstruktur för förskolan. Enhetschef som position och funktion i 
ledningsstrukturen var en titel som var lite svår att förstå. I den förstudie 
som gjordes före enkäten, hade enhetschefen lite olika positioner och 
funktioner vilket motiverade frågan om enhetschefen var en annan 
beteckning för: 1) en enhetschef med andra uppgifter än en rektor t.ex. 
utvärdering eller elevhälsa, 2) en rektor med ansvar för fler enheter, 3) en 
områdeschef, 4) en distriktschef, 5) samordnare, 6) förskolans chef eller 7) 
eget alternativ. På den frågan svarade (1 av 5) 20 % att enhetschefen var en 
chef med andra uppgifter än en rektor. 60 % av kommunerna (3 av 5) 
svarade en rektor med ansvar för flera enheter samt 20 % (1 av 5) angav att 
enhetschefen var förskolans chef.  
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Varför kallas då förskolans chef för enhetschef var nästa fråga, en unik fråga 
till titeln enhetschef för att få en närmare bild av orsaken till benämningen. 
Det var en öppen fråga och följande svarsalternativ angavs av kommunerna:  

Därför att det finns flera biträdande rektorer/enhetschefer under en rektor.  

Enhetschef är ingen exklusiv titel för förskolans chef, förskolan är en egen enhet, 
enhetschefen har ett totalt ansvar för sin enhet.  

Vi använder den beteckningen i kommunen samt områdeschef och rektor.  

På vilken nivå i ledningsstrukturen fanns då enhetschef i förhållande till 
rektor/förskolechef?  
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Hur många enhetschefer hade de då inom kommunen? Lika många, 2 
kommuner vardera svarade 1 enhetschef som 2 till 5 enhetschefer. 1 
kommun svarade 6 – 10 enhetschefer. Hur många av dessa enhetschefer var 
kvinnor? 2 kommuner svarade 75 % kvinnor och 3 kommuner svarade 100 % 
kvinnor. På frågan om vilket eller vilka verksamhetsområden de ansvarade 
för angav 2 kommuner att de ansvarade enbart för barnomsorg, 3 
kommuner angav att enhetschef hade både barnomsorg och skola som 
verksamhetsområde. 2 kommuner svarade att enhetschef inte delade ansvar 
med annan enhetschef. Lika många (2 kommuner) svarade att enhetschef 
delade ansvar, i de flesta fall, 1 kommun svarade att enhetschef delade 
ansvaret i enstaka fall, det innebär att i 3 kommuner av 5 delade enhetschef 
ansvar med annan enhetschef.  

Alla kommuner (n:5) angav att enhetschefen hade personalansvar. I 1 
kommun hade enhetschefen ansvar för 21-30 anställda, i 2 kommuner har 
enhetschefen 31-40 anställda och i 1 kommun har enhetschefen fler än 50 
anställda. 1 kommun angav inte något alternativ.  

På frågan om vilka personalkategorier som ingick i detta personalansvar 
angavs följande personalkategorier (procent i relation till det totala antalet 
kommuner (n:5) som angav personalansvar för enhetschefen):  
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På frågan vilka fem ansvarsområden som kommunen ansåg viktigast att 
prioritera för en enhetschef angavs följande områden mest frekvent;  

 
1. Kvalitetsarbetsansvar (100 % av de 5 kommunerna) 
2. Planeringsansvar (80 % av de 5 kommunerna) 
3. Ekonomi och budgetansvar (80 % av de 5 kommunerna) 
4. Personalansvar (60 % av de 5 kommunerna) 
5. Pedagogiskt ansvar (60 % av de 5 kommunerna) 

Enhetschef var enligt 2 kommuner placerad på områdesexpeditionen, enligt 
2 kommuner på en skola och 1 kommun på en förskola. På frågan om 
enhetschef ingick i en ledningsgrupp svarade samtliga kommuner, ja. 
Enhetschef ingick i en ledningsgrupp tillsammans med förvaltningschef, 
enligt 2 kommuner, med områdeschef enligt lika många d.v.s. 2 kommuner. 
Enhetschef ingick i en ledningsgrupp med förskolechef enligt 1 kommun. 
Enhetschef hade ett övervägande ansvar i 1 fall, när enhetschefen var en del 
av strukturen. I 4 fall hade inte enhetschef det övervägande ansvaret, men 
var en del av ledningsstrukturen. I dessa strukturer var det i 2 fall rektor som 
hade det övervägande ansvaret och i 2 fall områdeschef.  

Sammanfattning enhetschef: Av resultatet framgår att enhetschef inte var 
en titel som förekom i så många kommuner. Där enhetschefen var en titel, 
var denne i de flesta fall en rektor med ansvar över flera enheter. Enhetschef 
kallades just enhetschef för att det var en chef över ett eller flera områden = 
enheter. Fler än en enhetschef var vanligast förekommande i kommunerna 
och de personerna var i 75 % av fallen en kvinna. Enhetschef delade ansvar 
med annan enhetschef och personalansvaret uppgick till fler än 30 personer. 
För alla kommuner var detta personal inom förskolan. Lika många av 
enhetscheferna var placerade på en områdesexpedition som på en skola. 
Enhetschef hade det övervägande ansvaret för verksamheten i 1 kommun av 
5. 
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Titeln föreståndare var en äldre, vanligt förekommande titel för förskolans 
chef främst under 1970- och 80-talet. Denna titel angav enbart 1 kommun, 
inom kommunkategorin Större städer. Detta kan tolkas som om denna titel 
helt är på väg att försvinna. 

Enligt kommunen fanns det 21-30 föreståndare i kommunen och av dem var 
100 % kvinnor. Verksamhetsområdet var enbart förskola och antalet var 1-5 
förskolor per föreståndare. Antal avdelningar anges som 6-11 stycken. 
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Föreståndarna hade personalansvar på 31-40 anställda och personal-
kategorier var förskollärare, barnskötare, lokalvårdare, måltidspersonal, 
ekonomibiträden samt resurspersonal. Föreståndaren delade inte ansvaret 
med annan föreståndare.  
 
På frågan vilka fem ansvarsområden som kommunen ansåg viktigast att 
prioritera för en föreståndare angavs följande områden;  

 
• Planeringsansvar 
• Utvärderingsansvar 
• Kvalitetsarbetsansvar 
• Uppföljningsansvar 
• Utvecklingsansvar 

Föreståndarna var placerade på en förskola och ingick i en ledningsgrupp 
med rektor, biträdande rektor, andra föreståndare samt med verksamhets-
ansvarig. Föreståndaren tilldelades inte något övervägande ansvar över 
verksamheten. 

Sammanfattningen av denna titel är överflödig då det enbart handlar om en 
kommun. 
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En kommun, inom kategorin Över 25 000, angav titeln distriktschef. Denne 
kommun hade en chef för varje distrikt vilket föranledde titeln distriktschef. 
Rektor var den titel som fanns under distriktschef och som hade det 
övervägande ansvaret för förskolan. I kommunen fanns det 2-5 distrikts-
chefer, 75 % av dem var kvinnor. Verksamhetsområdet var barnomsorg och 
skola.  
 
På frågan vilka fem ansvarsområden som kommunen ansåg viktigast att 
prioritera för en distriktschef angavs följande områden;  

 
• Ekonomi och budgetansvar  
• Pedagogiskt ansvar  
• Planeringsansvar  
• Utvecklingsansvar 
• Verksamhetsansvar 

Distriktschef hade ett personalansvar på 12-20 personer. Cheferna för 
förskolan samt administrativ personal och elevhälsopersonal ingick i den 
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personalstyrka som distriktschef hade ansvar för. Distriktschef var placerad 
på förvaltningen och ingick i en ledningsgrupp med förvaltningschef. I 
ledningsstrukturen hade distriktschef inte det övervägande ansvaret utan det 
hade rektor.  

En sammanfattning blir här överflödig då det enbart handlar om en 
kommun. 
 

En titel i en ledningsstruktur 

Hur är ledningsstrukturerna utformade i den kommunala 
förskolan? 

I en ledningsstruktur finns det många delar inbyggda inte bara benämningen 
av titlarna som redovisades i den första delen av resultatkaptlet. I 
föreliggande avhandling beskrivs ledningsstruktur, både utifrån lednings-
strukturens form och funktion. Formen beskrivs utifrån strukturens 
utformning och funktionen utifrån hur kommunen anser att den fungerar 
och hur den bör fungera samt i vilket syfte den är konstruerad (se Bolman & 
Deal, Abrahamsson & Andersen, 2005). Hur är då ledningsstrukturerna 
utformad i kommunerna, är det en ledningsstruktur med flera hierarkiska 
nivåer eller är det en platt organisation med flera olika titlar eller en 
gemensam titel?  

Resultatet visade på ett komplext mönster av titelkombinationer i 
ledningsstrukturerna i den kommunala förskolan (se bilaga 1). I detta avsnitt 
visas i två tabeller hur och om titlarna kombinerades med varandra. Att 
titlarna kombinerades var vanligast förekommande. Tabellen nedan visar 
hur ofta olika typer av enskilda titlar eller titelkombinationer framträdde.  

Tabell 1. Tabellen visar en sammanställning över antalet titlar i ledningsstrukturerna relaterat till antalet 
kommuner. 

 

För att ge två exempel angav vissa kommuner en enskild titel, en 
förskolerektor. I vissa fall angav kommunerna två titlar i kombination med 

1 titel 
kombination

2 titlar i 
kombination

 3 titlar 
kombination

4 titlar i 
kombination

5 titlar i 
kombination

Antal olika 
kombinationer 8 26 21 7 2
Antal 
kommuner 72 72 27 7 2
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varandra exempelvis, områdeschef i kombination med rektor. I ovanstående 
tabell kan man se att kommunerna gärna kombinerade titlar med varandra, 
men att det var lika många kommuner som enbart hade en titel i 
ledningsstrukturen som de som hade flera. Flest unika kombinationer av 
titlar hade kategorin 2 titlar i kombination med varandra. Procentuellt sett 
hade kategorin, 4 och 5 titlar i kombination, 100 % unika kombinationer. 
Kategorin 3 titlar i kombination, hade 78 % unika kombinationer. Ju fler 
titlar kommunerna blandade in, ju fler unika kombinationer är slutsatsen av 
det. Totalt av de 180 kommunerna fanns det 64 olika titelkombinationer, 
d.v.s. 36 % av ledningsstrukturerna var utformad på olika sätt. 39 av dessa 
kombinationer förekom enbart 1 gång (i en kommun), d.v.s. av 64 olika 
kombinationer var 61 % unika. Det kan därmed sägas att det inte rådde 
någon enighet om hur titlar i ledningsstrukturen skulle kombineras, dock var 
det stor samstämmighet när det gällde vilken typ av titel som skulle leda 
förskolan, d.v.s. en form av rektor antingen för förskola-skola eller en 
förskolerektor. Nedanstående tabell ger en indikation på hur få de vanligast 
förekommande titel/titelkombinationerna var. 

Tabell 2. Tabellen är en sammanställning över de vanligast förekommande ledningsstrukturerna och hur 
många kommuner som angivit varje titel eller titelkombination. 

 

Förskolerektor och inga andra titlar i ledningsstrukturen var det som flest 
kommuner angav. Näst efter det kom en rektors titel för förskola – skola 
utan att kombineras med andra titlar. Sett till hela resultatet (se bilaga 1) var 
områdeschef, verksamhetschef, rektor, förskolerektor samt förskolechefen 
titlar som några av kommunerna angav utan inblandning utav andra titlar. 
Övriga titlar såsom distriktschef, enhetschef, biträdande rektor, förestån-
dare, verksamhetsansvarig, arbetslagsledare var alla angivna i kombination 
med andra titlar. Den vanligast förekommande kombinationen (se tabell 2) 
av titlar var rektor förskola-skola och förskolerektor och näst vanligast var 
områdeschef och rektorförskola-skola. Med 3 titlar i kombination var 
områdeschef+rektor förskola-skola+förskolerektor vanligast förekommande.  

Vanligast förekommande 
titel/titelkombination  

Förekomst av 
titelkombinationen i 
relation till det totala 
antalet kombinationer 

Antal kommuner som 
kombinationen 
förekommer i 

Av det totala 
antalet 
kommuner 

Förskolerektor 39% 28 15% 

Rektor förskola-skola 30% 22 12% 
Rektor förskola-skola + 
Förskolerektor 21% 

15 
8% 

Områdeschef + Rektor 
förskola-skola 17% 

12 
7% 

Områdeschef + Rektor 
förskola-skola + 
Förskolerektor 15% 

4 
2% 
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En rektor i en ledningsstruktur 

Rektor för förskola-skola och en förskolerektor var den vanligaste 
förekommande titeln. Hur och med vilken titel ingick denne rektor i en 
ledningskombination samt hur vanlig var ledningskombinationen med 
rektor? Rektor som titel förekom i 86 % av alla titelkombinationerna 
sammantaget. Således förekommer rektor inte alls i 14 % av titel-
kombinationerna. En rektor för förskola-skola var vanligast förekommande i 
alla kombinationer. En rektor för förskola-skola och en förskolerektor ingick 
i alla former av kombinationer av ledningstitlar. 

Tabell 3. Tabellen anger i hur många procent respektive ledningstitel förekommer i titelkombinationerna. 

 

Ju fler titlar i en kombination desto mer var rektor för förskola och skola en 
del av den kombinationen. Vilka titlar ingick då denne rektor med i 
titelkombinationer? Där enbart en titel angavs, angavs främst rektor och 
förskolerektor (se tabell 2). När två titlar angavs i kombination, delade 
rektor ledningsstrukturen med främst med en förskolerektor, men i nästan 
lika stor utsträckning med en områdeschef (2 kommuners skillnad). En 
förskolerektor, å andra sidan, delade kombinationen främst med rektor, i 
andra hand med en områdeschef och verksamhetschef. I tretitel-
kombinationen ingick rektor för förskola-skola, främst med annan typ av 
rektor, främst förskolerektor. I tretitelkombinationen fanns det inget tydligt 
mönster för den tredje titeln, så var även fallet för fyra titlar i kombination. 
Även i fyrtitelkombinationen framträdde främst titeln rektor för förskola-
skola samt förskolerektor och främst i kombination med varandra. 

Om man antar att områdeschef, verksamhetschef och distriktschef är chefer 
över exempelvis rektorer, eller åtminstone har personalansvar över dessa, så 
blir följande synligt. När två titlar kombineras hade rektor en chef över sig, 
till 39 %, främst en områdeschef. När rektor kombineras med annan titel, 
vad man kan anta en chef under sig, var denne rektor chef över annan chef 
till 61 % främst över/med förskolerektor. Undersöker man alla titel-
kombinationer sammantaget, så var det främst rektor som var chef över 
andra titlar (52 %). I dessa kombinationer var rektor främst chef 
tillsammans med, eller över en förskolerektor, men i nästan lika stor 
utsträckning var annan chef, chef över rektor, då främst områdeschef. Övriga 

Procent av rektor i 
titelkombinationerna 1 titel 

2 titlar i 
kombination 

3 titlar i 
kombination 

4 titlar i 
kombination 

5 titlar i 
kombination 

Rektorstiteln 
antal av det 
totala antalet 
kommuner 

Rektor 39% 61% 81% 86% 100% 53% 

Förskolerektor 30% 42% 52% 86% 50% 44% 
!
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titlar i dessa kombinationer skiftar till sådan grad att det inte går att ange ett 
tydligt mönster.  

Hur ansvaret fördelas mellan ledningstitlar i en sådan hierarkiskt 
struktur/eller platt struktur anges i övervägande ansvar. I kombinationerna 
kunde man i vissa fall ana en frånvaro av hierarkier i ledningsstrukturen. 
Ledningsstrukturen blir då en platt organisation med olika typer av chefer 
med olika titlar samt med olika funktioner och verksamheter utan 
hierarkiska positioner. Frånvaro av hierarkier (med en chef över annan chef) 
blev än tydligare, för vissa titelkombinationer, när titel satts i relation till 
vem som hade det övervägande ansvaret för verksamheten (mer om det 
under övervägande ansvar s. 117). I vissa förekommande fall fanns det (som 
nämndes ovan) ett hierarkiskt system med en chef, exempelvis områdeschef, 
som fungerade som chef över en rektor, men rektor (i vissa fall) i den 
kombinationen var den som hade det övervägande ansvaret i lednings-
strukturen. I andra förekommande fall var det även så att några kommuner 
angav, vad man kunde ana, olika typer av ledningstitlar som fanns i 
kommunen och inte en form av ledningsstruktur, exempelvis de som angav 
tre olika typer av rektorer. En annan tolkning är att kommunerna har ett 
helhetsgrepp när de tänker ledningsstruktur och inte en enskild linje från 
förvaltning ned till enskild förskola, d.v.s. kommunerna skapar lednings-
strukturer för alla sina utbildningsverksamheter där rektor för förskola-skola 
samt en förskolerektor, d.v.s. rektor för förskolan ingår. 
 

Skiljer sig ledningsuppdraget i relation till titel? -en 
sammanställning  

I den resultatdel som redovisats ovan har en titels olika funktioner och hur 
titeln arrangerats i en ledningsstruktur tydliggjort. För att få en inblick i hur 
arbetet fördelades i de olika titlarnas gemensamma uppgifter har 
nedanstående sammanställningar skapats. 
 

Funktion i förhållande till titel 

För att närmare analysera titlarna i relation till varandra, så var det 
intressant att lyfta fram vissa områden, som t.ex. verksamhetsområden, 
personalansvar och ansvarsområden, för att se hur arbetet fördelas i deras 
gemensamma uppgift.  

Hur mycket förskoleverksamhet hade egentligen en rektor för förskola-skola 
och hur skiljde sig det i förhållande till t.ex. en förskolerektors verksamhets-
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område? För att tydligare se om det skiljde sig mellan titel och verksamhets-
område kan följande tabell ge en antydan.  

Tabell 4. Tabellen visar hur stor andel av verksamhetsområdena för varje titel, som består av förskola 
och/eller skola.  

 

Enligt ovanstående tabell hade titeln förskolechef enbart förskola i 35 % av 
alla verksamhetsområden som förskolechefen enligt kommunerna ansvarade 
över. Skolan var inte ett verksamhetsområde som titlarna förskolechef, 
arbetslagsledare samt föreståndare hade ansvar för. Förskolerektor hade i 29 
% av alla verksamhetsområden enbart förskola, i 24 % var skola en del av 
verksamhetsområdet. Inte för någon av rektorstitlarna fanns enbart förskola. 
Sett till det mest frekvent angivna värdet av verksamhetsområde, var 
förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem samt familjedaghem vanliga 
verksamhetsområden som rektor hade ansvar över. 

En skillnad mellan rektor och förskolerektor, var att förskolerektor dels hade 
enbart förskola i 29 % av sina verksamhetsområden, medan en rektor, 
nästan alltid hade förskola i kombination med skola. Undantaget var rektor 
för förskola-skola som i 96 % av fallen hade skola. Att det uppgick till 96 % 
kan förklaras med att man i 4 % av kommunerna angav enbart förskola, 
familjedaghem samt öppna förskolan för en rektor för förskola-skola. För 
distriktschef, områdeschef, verksamhetschef samt enhetschef var 
barnomsorg och skola de verksamhetsområden som angavs av flest 
kommuner. Föreståndare och arbetslagsledare var titlar med enbart 
förskola. 

 

Antal
Verksamhetsområde, procent 
av totalen inom titel.

1 (n:1) Distriktschef Barnomsorg-skola 100% Barnomsorg 0%

40 (n:39) Områdeschef Barnomsorg-skola 95% Barnomsorg 5%

15 (n:15) Verksamhetschef Barnomsorg-skola 53% Barnomsorg 47%

5 (n:5) Enhetschef Barnomsorg-skola 60% Barnomsorg 40%

De tre vanligaste 
förekommande 
verksamhetsområde 
procent totalt av titel. Hur mycket enbart förskola?

Hur mycket förskola i 
verksamhetsområdena ?

Hur mycket skola i 
verksamhetsområdena?

111 (n:109) Rektor skola-förskola 0% 96% 96%

79 (n:79) Förskolerektor 29% 100% 24%

19 (n:18) Biträdande Rektor 10% 100% 63%

20 (n:18) Förskolechef 35% 100% 0%

1 (n1:) Föreståndare 100% 100% 0%

8 (n:6) Verksamhetsansvarig 83% 100% 17% (fritidshem)

7 (n:7) Arbetslagsledare 100% 100% 0%
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Ansvarsområden i förhållande till titel 

Samstämmigheten var stor när kommunerna skulle ange vilka fem 
ansvarsområden kommunerna ansåg viktiga att prioritera för cheferna för 
förskolan. Personalansvar, ekonomiskt/budgetansvar, pedagogiskt ansvar, 
kvalitetsarbetesansvar samt utvecklingsansvar var de ansvarsområden som 
flest kommuner angav inom varje titel. 

Tabell 5. Tabellen visar de ansvarsområden som flest kommuner angav till varje specifik titel. 

 

Av de 20 områdena som var möjliga att ange fick följande områden väldigt få 
kryss, d.v.s. stödfunktion, resursansvar, arbetsorganisations/fördelnings-
ansvar, målformuleringsansvar, ansvar för externa relationer, vikarieansvar, 
barnköansvar, ansvar för elevhälsan, ansvar för samarbetet mellan förskola 
skola. För titlarna förskolechef, verksamhetsansvarig samt arbetsplatsledare 
har enbart fyra områden kunnat anges (i tabellen) då det femte området, av 
det mest frekvent angivna, delades av flera ansvarsområden. 
 

Skillnad mellan titlarna 
Trots att samstämmigheten var stor kring vilka områden som var viktiga att 
prioritera fanns det indikationer på skillnader mellan titlarna utifrån vilka 
områden inom varje titel flest kommuner angav (för jämförande tabell se 
bilaga 2). För titlarna områdeschef och förskolechef angav flest kommuner 
ekonomi- och budgetansvar. För titeln verksamhetschef, rektor, förskole-
rektor och verksamhetsansvarig angav flest kommuner pedagogiskt ansvar. 
Dock för verksamhetschef var det lika många som angav budget och 
ekonomiansvar. För enhetschef angav flest kommuner kvalitetsarbetsansvar, 
så även för biträdande rektor, som ett av de viktigaste ansvarsområdena. 
Titlarna verksamhetsansvarig samt arbetsplatsledare var de titlar som främst 
skiljde sig från de övriga, då många kommuner angav, informationsansvar 
och i låg utsträckning ekonomi och budgetansvar, för dessa titlar.  

Titel

Personal-
ansvar

Ekonomiskt/ 
budgetansvar

Pedagogiskt 
ansvar

Informations- 
ansvar

Planerings- 
ansvar

utvärderings- 
ansvar

Kvalitetsarbetets- 
ansvar

Uppföljnings- 
ansvar

Utvecklings- 
ansvar

Arbetslednings- 
ansvar

Verksamhets- 
ansvar

Distriktschef
X X X x x

Områdeschef
X X X X x

Verksamhetschef
x x x x x

Enhetschef
x x x x x

Rektor skola-förskola
x x x x x

Förskolerektor
x x x x x

Biträdande Rektor
x x x x x

Förskolechef
x x x x

Föreståndare
x x x x x

Verksamhetsansvarig
x x x x

Arbetslagsledare
x x x x
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Resultatet kan tolkas som att det för många kommuner var viktigt att en 
områdeschef och förskolechef sköter budget och ekonomi, så även för 
verksamhetschefen. Utifrån att dessa titlar hade en chefsbefattning, kan det 
förstås som att det i chefspositioner för förskolan var högt prioriterat med ett 
budget- och ekonomiansvar. För verksamhetschef och rektorstitlar var det 
många kommuner som ansåg det viktigt med ett pedagogiskt ansvar. För 
rektor som hade ett pedagogiskt ansvar inskrivet i läroplanen lpo 94 (till 
skillnad från förskolans chef när undersökningen genomfördes), kan det 
tolkas som att det blir en viktig och prioriterad arbetsuppgift för en rektor. 
För verksamhetsansvarig och arbetslagsledare som till skillnad från de 
övriga hade ett informationsansvar angivet, kan en tolkning vara att dessa 
titlar fanns i verksamheten och inte hade en chefsbefattning, utan snarare ett 
verksamhetsuppdrag. Informationsspridning från en nivå till en annan blir 
då en viktigare uppgift, än exempelvis budget som låg på en chefsbefattning.  
 

Fysisk placering i relation till titel 
 

Var placerades titeln fysiskt? Var den placerad nära en förskoleenhet eller 
nära en annan verksamhetsform var frågan i enkäten. I de flesta kommuner 
fanns en distriktschef och verksamhetschef på förvaltningen. En områdes-
chef var placerad på en områdesexpedition, enbart i 5 % av kommunerna var 
de placerade på en förskola. Rektor var i 70 % av kommunerna placerad på 
en skola och i 11 % av kommunerna på en förskola. Förskolerektor var i 54 % 
av kommunerna placerad på en förskola och i 22 % på en skola. Biträdande 
rektor var i 72 % av kommunerna placerad på en skola och 17 % på en för-
skola. Förskolechef satt i 79 % av kommunerna på en förskola och i 11 % på 
en skola och i 11 % på förvaltningen. Verksamhetsansvarig och arbetslags-
ledare var placerad på den egna förskolan i verksamheten. 

En konklusion av titlarnas fysiska placering, var att distriktschef och verk-
samhetschef var titlar som i stor utsträckningvar förvaltningsanknutna. 
Områdeschef var en titel som placeras på en expedition som till namnet inte 
fokuserar varken förskola, skola eller förvaltning utan ett område. Rektor 
och biträdande rektor hade i hög grad en fysisk placering på en skola vilket 
skiljde sig jämfört med förskolerektor som i högre grad hade förskola som 
sin placering. Den fysiska placeringen av förskolechefen var nästan ute-
slutande på en förskola, så även för verksamhetsansvarig och arbetslags-
ledaren som var placerad i verksamheten på förskolan. Förskolechef, 
verksamhetsansvarig och arbetslagsledare var således i hög grad förskole-
anknutna titlar som befann sig nära verksamheten. 
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Personalansvar i förhållande till titel 

En intressant jämförelse var skillnaden mellan rektorers, förskolerektorers, 
biträdande rektorer, verksamhetschefer samt områdeschefers personal-
ansvar, d.v.s. de personalkategorier man ansvarade för. Inom följande titlar i 
nedanstående tabell angav alla kommuner att titlarna hade någon form av 
personalansvar, men i olika omfattning och med olika omfattning i olika 
personalkategorier. För nästan alla titlar angav kommunerna att titlarna 
hade ett personalansvar, dock med undantag av följande titlar, nämligen 
biträdande rektor (5 kommuner av 19), verksamhetsansvarig (4 kommuner 
av 7) samt arbetslagsledare (4 kommuner av 8). 

Tabell 6. Tabellen är en sammställning över hur många kommuner (i %) som angivit titlarnas (rektor, 
förskolerektor, biträdande rektor och förskolechef) ansvar över respektive personalkatgori. 

 

Alla fyra titlar hade i hög grad förskollärare och barnskötare som sitt 
personalansvar. Om man närmare undersöker titlarnas personalansvar för 
grundskollärare skiljer det sig väsentligt åt. Rektor hade ett personalansvar 
för grundskollärare till 98 % till skillnad från förskolerektors 17 %. Bi-
trädande rektor hade ett personalansvar för grundskollärare på 58 % vilket 
var väsentligt högre än förskolerektors och för titeln förskolechef var det 
enbart 11 % av kommunerna som angav att de har grundskollärare i sitt 
personalansvar. Sett till antalet kommuner som angav fritidspedagoger som 
en personalkategori så har rektor den största andelen med 99 % och 
biträdande rektor näst högsta med 67 %. Förskolerektor hade i enbart 29 % 
av kommunerna ett personalansvar som omfattade fritidspedagogerna. För 
titeln förskolechef var det ingen kommun som angav fritidspedagoger som 
ett alternativ.  

Resultatet indikerar att titlar som förskolerektor och förskolechef till större 
delen var titlar med förskolepersonal som sitt ansvarsområde. Rektor var en 

 Rektor (n:107)  Förskolerektorektor (n:77)  Biträdande rektor (n:12)  Förskolechef (n:19)
• Förskollärare 100 % 
• Fritidspedagoger 99 % 
• Grundskollärare 98 % 
• Barnskötare 97 % 
• Specialpedagoger 80 % 
• Elevassistent 76 %
• Resurspersonal 47 %
• Vaktmästare 36 % 
• Måltidspersonal 29 % 
• Ekonomibiträde 29 %
• Kurator 21 %
• Lokalvårdare 17 % 

• Förskollärare 100 % 
• Barnskötare 100 % 
• Måltidspersonal 38 % 
• Resurspersonal 38 % 
• Elevassistent 38 % 
• Specialpedagoger 32 % 
• Ekonomibiträden 30 % 
• Fritidspedagoger 29 % 
• Grundskollärare 17 % 
• Lokalvårdare 18 % 
• Vaktmästare 14 % 
• Kurator 3 % 
• Eget alternativ 4 % 
(dagbarnvårdare 
modersmålsstödjare skolassisten 
administration). 

• Förskollärare 100 %
• Barnskötare 100 %
• Fritidspedagoger 67 %
• Grundskollärare 58 %
• Elevassistent 50 %
• Specialpedagoger 42 %
• Resurspersonal 42 %
• Vaktmästare 25 %
• Lokalvårdare 17 %
• Måltidspersonal 17 %

• Förskollärare 100 %
• Barnskötare 100 %
• Måltidspersonal 74 %
• Resurspersonal 53 %
• Ekonomibiträden 42 %
• Lokalvårdare 37 %
• Specialpedagoger 21 %
• Elevassistent 16 %
• Grundskollärare 11 %
• Vaktmästare 11 %
• Eget alternativ 5 % 
(administrativ personal)
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titel vars personalansvar i hög grad var knuten till personalkategorier som 
tillhör skolans värld exempelvis grundskollärare och fritidspedagoger, så 
även biträdande rektor. En förskolerektor hade till en lägre grad dessa 
personalkategorier, så även titeln förskolechef, vars titel saknar fritids-
pedagog som personalkategori. 

Tabell 7. Tabellen är en sammanställning över hur många kommuner (i %) som angivit områdeschefen och 
verksamhetschefens ansvar över respektive personalkategori. 

 

Områdeschefen och verksamhetschefen hade i relativt stor utsträckning 
chefer för förskolan som sitt personalansvar, medan personalen på förskola 
och skola förekom i det närmaste i lika låg omfattning inom båda titlarna. 
Även distriktschef som förekom i 1 kommun hade personalansvar för chefer 
för förskolan och ingen förskolepersonal. Det kan innnebära att det i de 
flesta fall var en annan titel (chef) som låg under verksamhetschef och 
områdeschef i ledningsstrukturen, som har ett personalansvar för förskolan 
och skolans personal och områdeschefen, verksamhetschefen och distrikts-
chef hade ansvar för de personer som hade en chefsposition i 
ledningsstrukturen.  

Av resultatet framgår (som tidigare nämnts) att det föreligger en hierarkisk 
skillnad mellan områdeschef, verksamhetschef samt distriktschef och övriga 
titlar i ledningsstrukturen, exempelvis rektor eller förskolerektor emedan 
områdeschef och verksamhetschef var titlar med ett personalansvar över 
chefer för förskolan. Huruvida denna hierarkiska skillnad även ger ett 
övervägande ansvar för förskoleverksamheten, svarar nedanstående 
sammanställning på. 

 

 Vem har det övervägande ansvaret i relation till titel? 

Vem som hade det övervägande ansvaret i ledningsstrukturen blev även det 
ett intressant resultat att ta del av för att se var det största ansvaret för 
verksamheten finns. 

 Områdeschef (n:37)  Verksamhetschef (n:15)
• Cheferna för förskolan 81 % 
• Personal på områdeskontoret 62 % 
• Andra personalkategorier än enkätens angivna alternativ 57 % 
• Personal på skolan 30 % 
• Personal på förskolan 24 % 

• Chefer för förskolan 87 % 
• Personal på distrikt/områdeskontoret 27 % 
• Personal på förskolan 27 % 
• Eget alternativ 27 % 
• Personal på skolan 13 % 
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Figur 5. Figuren visar en sammanställning över vilken titel som har det övervägande ansvaret i lednings-
strukturen n:180. 

Flest kommuner angav att det övervägande ansvaret låg på förskolerektor 
samt rektorn. Titeln föreståndare samt arbetslagsledare var titlar som inte 
angavs som positioner med ett övervägande ansvar.  
 

Övervägande ansvar per titel 

För att se närmare på hur ansvaret fördelades, måste varje titel ses i förhål-
lande till dess ledningsstruktur. Undersöker man varje titel närmare och 
jämför dessa så var förskolerektor samt förskolechef i störst utsträckning de 
med det övervägande ansvaret för verksamheten, när titeln ingick i lednings-
strukturen. Rektor hade det i hälften av fallen. Områdeschef och 
verksamhetschef hade det övervägande ansvaret i mindre än hälften av 
kommunerna. Titeln distriktschef, enhetschef, föreståndare, verksamhets-
ansvarig samt arbetslagsledare hade i liten eller ingen utsträckning det 
övervägande ansvaret för verksamheten. 

När titeln inte hade det övervägande ansvaret såg det ut på följande sätt. För 
exempelvis områdeschefen som i 58 % procent av kommunerna inte hade 
det övervägande ansvaret i en ledningsstruktur, hade rektor det till hälften. 
För rektor, när titeln inte hade det övervägande ansvaret, hade förskole-
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rektor och områdeschef i nästan lika stor utsträckning det övervägande 
ansvaret över rektor. För titeln förskolerektor, när denne inte hade det över-
vägande ansvaret i ledningsstrukturen, hade i de flesta fall rektor det 
övervägande ansvaret. För titeln förskolechef var det lika många områdes-
chefer, verksamhetschefer samt rektorer som hade det övervägande ansvaret 
över förskolechef. 

En titels närhet till verksamhet både i funktion och position och inte 
hierarkisk ordning, är en möjlig tolkning av skillnaderna mellan ansvaret på 
ledningspositionerna. Utifrån att makten eller ansvaret för verksamheten 
decentraliseras eller centraliseras, d.v.s. flyttas nära eller långt ifrån 
verksamheten, blir det logiskt, att det inte alltid är den chef som sitter 
närmast förvaltningen i det här fallet t.ex. områdeschefen som hade det 
övervägande ansvaret för verksamheten. Det övervägande ansvaret gavs i 
stället till någon form av rektor som satt antingen, i direkt fysiskt anslutning 
till verksamheten, eller nära verksamheten ansvarsmässigt. Kommunens 
struktur, demografisk och/eller geografisk, eller tanke om arbetsordning kan 
tolkas som möjliga strukturella faktorer till dessa skillnader. I det stycke som 
följer närmast beskrivs några exempel på var de verksamhetsnära besluten 
fattades, d.v.s. nära eller långt ifrån verksamheten. 
 

Vem och vad bestämmer utformningen av den kommunala 
förskolans ledningsstruktur? 

Vem bestämmer ledningsstrukturens utformning? 

Ledningsstrukturen utformades av den politiska nämnden i flest kommuner 
(39 % av 180). I nästan lika hög grad av både nämnd och förvaltning (33 %). 
I 23 % av kommunerna var det förvaltningen som utformade lednings-
strukturen. De verksamhetsnära besluten (ex. personaltäthet, barngrupps-
storlek, personalfortbildning) var centraliserade i nära hälften (48 % av 179) 
av kommunerna och för den andra, nästan hälften (43 %) decentraliserad till 
lokalnivå. Resultatet tyder på ett kluvet land, vad gäller, var besluten 
fattades. Både vad gäller var beslutet om ledningsstrukturens utformning 
och på vilken nivå de verksamhetsnära besluten låg. Däremot visar resultatet 
en hög homogenitet vad gäller var beslutet för ledningsstrukturens 
utformning bör ligga, d.v.s. på kommunal- och inte statlig nivå. Hela 96 % av 
kommunerna (n:180) ansåg det. På frågan om var de kommunala målen för 
förskolan formulerades svarade hela 91 % (n:178) att de ingår som en del i 
den kommunala skolplanen, 4 % angav i en egen förskoleplan och 4 % att de 
utgick direkt från den nationella läroplanen för förskolan. 

 



 

116 

Vilka faktorer styr utformningen av ledningsstrukturen? 

Det motiv som starkast framträdde på frågan om vilka faktorer som styrt 
utformningen av ledningsstrukturen var, som framgår av diagrammet 
nedan, pedagogiska motiv följt av organisatorisk effektivitet och strukturella 
förutsättningar.  

 
Figur 6. Figuren visar på andelen kommuner i % som svarat inom varje kategori på frågan om vad som styr 
utformningen av ledningsstrukturen (n:178). 

En möjlig tolkning utifrån resultatet är att kommunerna följer Skolverkets 
allmänna råd för förskolan (2005), där betydelsen av pedagogisk ledning för 
en god kvalitet i förskolan betonas. Dock angav även många kommuner att 
de formerat ledningsstrukturen utifrån strukturella faktorer och orga-
nisatorisk effektivitet. Slår man ihop dessa kategorier, strukturella faktorer 
och organisatorisk effektivitet, visade de att en högre andel kommuner angav 
dessa faktorer än pedagogiska motiv. Detta kan indikera att många 
kommuner har andra faktorer som styr än pedagogiska motiv t.ex. vilken typ 
av kommun man är, demografiskt eller geografiskt. Få kommuner angav 
ekonomiska motiv och ideologiska och politiska idéer för utformningen av 
ledningsstrukturen. Kommunerna prioriterade, enligt undersökningen, 
pedagogiska faktorer, den egna effektiviteten och strukturella faktorer före 
ekonomi och ideologi. 
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Vilka strukturella faktorer påverkar utformningen av 
ledningsstrukturen? 

En fråga som ställdes till kommunerna var formulerade så här, vilka 
strukturella faktorer har fått styra utformningen av nu gällande 
ledningsstruktur för förskolan. I svaren kunde värden anges från 1 stämmer 
inte alls, 2 stämmer till viss del, 3 stämmer ganska bra till 4 stämmer i hög 
grad. De flesta av de angivna strukturella faktorerna fick värde 1, d.v.s. 
stämmer inte alls. Det som kan utläsas av figuren nedan, var att det 
geografiska avståndet, antalet förskolor och att förskolan och skolan var en 
del av en gemensam förvaltning, var faktorer som stämde från ganska bra till 
i hög grad med det man menade fått styra ledningsstrukturens utformande. 
Typvärdet (flest kommuner) ger en indikation på vad kommunerna tyckte 
var avgörande för vilka strukturella faktorer som fått påverka utformningen 
av förskolans ledningsstruktur. Exempel på hur homogena eller heterogena 
kommunerna och kommunkategorierna var i dessa frågor ges i resultat-
kapitel del 2 (kapitel 9, figur 12). 

 
Figur 7. Figuren visar vilka strukturella faktorer som styrt utformningen av förskolans pedagogiska ledning 
enligt flest kommuner (Mått typvärde). (n:180 på alla utom på frågan om förskolans- och skolans läroplans 
mål, n 179) 
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Vad syftar ledningsstrukturen till? 

Vad syftar ledningsstrukturen till, enligt kommunerna? I svaren kunde 
värden anges från 1 stämmer inte alls, 2 stämmer till viss del, 3 stämmer 
ganska bra till 4 stämmer i hög grad. I denna fråga anges typvärdet (flest 
kommuner) i resultatredovisningen, för att ge en indikation på hur flest 
kommuner har svarat, dock är variationen inom varje fråga stor (se kapitel 9, 
figur 11). 

 
Figur 8. Figuren visar vad flest kommuner svarat på frågor om vad den nuvarande ledningsstrukturen syftar 
till? (mått typvärde) (n: 180 utom frågan om att stödja ett administrativt ledarskap n:177). 

På många av påståendena svarade flest kommuner att det stämmer i hög 
grad. Enligt flest kommuner var syftet med ledningsstrukturen främst att 
skapa ett tydligare och effektivare ledningsansvar, skapa färre nivåer i 
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stödet för kommunikationen med 

arbetslagen i den pedagogiska utvecklingen.  

Den nuvarande ledningsstrukturen är 
skapad i ett syfte att stödja ett pedagogiskt 

ledarskap?   

Ledningsstrukturen syftar till närhet fysisk 
och psykisk till adm och ped ledning? 

Ledningsstrukturen syftar till att bidra till 
ekonomisk effektivisering.  

Den nuvarande ledningsstrukturen är 
skapad i ett syfte att stödja ett administrativt 

ledarskap?  

Ledningsstrukturen syftar till att öka 
informations- och kommunikations flödet 

mellan den politiska nivån och 
verksamheten?  

Ledningsstrukturen syftar till att stärka 
förskolans ställning och särart genom att ha 
ett ledarskap för förskolan och ett annant för 

skolan  

Vad syftar den nuvarande ledningsstrukturen 
till?  

Typvärde 
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ledningsstrukturen samt stärka kommunikationen med arbetslaget i den 
pedagogiska utvecklingen. Syftet var även för många kommuner att skapa 
likartade strukturer för förskola och skola samt att integrera förskola och 
skola i en vision om en 0-16 skola. 

För påståendet om ledningsstrukturen skapats i syfte att stödja ett 
administrativt eller ett pedagogiskt ledarskap, skiljer typvärdet med 2 
enheter. Det vill säga det administrativa ledarskapet har ett lägre värde, där 
kommunerna ansåg att det stämmer till viss del, medan man ansåg att syftet 
med ledningsstrukturen var att stödja ett pedagogiskt ledarskap stämde i 
hög grad. Att stärka förskolans särart var inte ett kriterium/syfte för att 
skapa en ledningsstruktur.  

 

Förskolans och skolans verksamhet och ledarskap- under 
samma tak eller skilda åt? 

I den statliga utredningen Att erövra omvärlden (SOU 1997:157) betonades 
vikten av att bibehålla förskolans särart. Hur organiserade kommunerna 
förskola och skola, särskilde man verksamheterna eller förde man dem 
samman? I övervägande andelen av kommunerna (55 % av 177) var 
förskolan indelad i rektorsområden. I 16 % av kommunerna i förskole-
områden. De övriga procenten var fördelade lite olika på 4 andra typer av 
områden så som exempelvis distrikt. 

Såg då kommunerna på förskola och skola som ett eller två verksamhets-
områden? Trots att många förskolor ingick i rektorsområden, visade 
resultatet att förskola och skola sågs som två separata verksamhetsområden, 
dock var det hela 38 % av kommunerna (n:180) som svarade att de såg 
förskolan och skolan som ett gemensamt verksamhetsområde. I 62 % av 
kommunerna sågs förskola och skola som två separata verksamhets-
områden. De kommuner som såg verksamheterna som två separata 
verksamhetsområden poängterade främst att läroplanerna skiljer sig åt, men 
även att de i vissa fall hade rektorer både för förskola och skola. I vissa fall 
pga. kommunens struktur var det ett rektorskap med både förskola och skola 
som verksamhetsområde.  

Vi har titel rektor för båda. Ett fåtal rektorer har ansvar för både förskola och skola 
upp till åk. 5 pga. kommunens struktur. (Kommun ur kommunkategorin Större 
städer) 

De kommuner som svarade att förskola och skola var ett gemensamt 
verksamhetsområde gav uttryck för att när man arbetar med ett 1-16 års 
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perspektiv eller när ledarskapet gäller båda verksamheterna, finns det ingen 
grund för att se det som två verksamhetsområden. Ekonomin var trots det 
uppdelad på de olika verksamhetsformerna.  

Förskola och skola leds av team bestående av rektorer där vissa är tillika 
verksamhetschefer med ett övergripande ansvar. Uppdraget är att leda förskola och 
skola med en samsyn på barns och ungas utveckling och lärande. (Kommun ur 
kommunkategorin Större städer) 

I en korstabell rörande frågan, om kommunerna såg förskola och skola som 
ett eller två verksamhetsområden, i relation till vilken titel kommunerna 
angav, visar det sig att av de kommuner som angav rektor, ansåg lika många 
att förskola och skola var två verksamhetsområden som att det var ett samlat 
verksamhetsområde. Det samma gäller för områdeschef. För dem som angav 
förskolerektor var däremot skillnaden markant, dubbelt så många såg 
förskola och skola som två verksamhetsområden, som de som såg dem som 
ett gemensamt. 

 

Hur uppfattar kommunerna att ledningsstrukturen 
fungerar?  

Hur fungerar pedagogiska och administrativa ledarskapet och 
utbildning? 

Det pedagogiska och administrativa ledarskapet särskiljs i forskning (Nestor, 
1993) och i statliga skrifter (SOU 2004:116). Vikten av ett pedagogiskt 
ledarskap betonas i forskning (exempelvis Jorde-Bloom, 2004; Johansson, 
2004; Harris, Day, Hopkins, Hadfield, Hargreaves & Chapman, 2003) och 
allmänna råd för kvalitet i förskolan (Skolverket, 2005). Vidare påpekas att 
det administrativa ledningsansvaret ofta tar tid från det pedagogiska 
(exempelvis Johansson & Lindberg, 1996). Hur ser kommunerna på detta? 
Finns det utrymme för förskolans chef att utöva det pedagogiska 
ledarskapet? Finns det andra lösningar för att underlätta ledarskapet och har 
förskolans chef den utbildning som krävs för uppdraget? Hur fungerar 
kommunikationen och fördelningen av ansvar mellan chefsnivåerna? 

Enligt kommunerna (n:180) fick chefen för förskolan ett stort utrymme att 
fungera som pedagogisk ledare. 68 % procent angav värdet 3 (skalan 1 inget, 
2 visst, 3 stort, 4 omfattande utrymme). 54 % av kommunerna (n:180) tyckte 
att ledaren för förskolan fick stort utrymme att fungera som administrativ 
chef. På frågan om det fanns en samordnare eller annan funktion anställd för 
att underlätta det administrativa arbetet för förskolans chef svarade 32 % 
(n:177) nej och 24 % att de hade en anställd assistent under förskolans chef. 
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20 % svarade att de hade en anställd samordnare på förvaltningsnivå. 12 % 
angav eget alternativ t.ex. en assistent som delas av flera rektorer, kanslist på 
skolkontoret eller biträdande rektor. 

På frågan var det pedagogiska ansvaret för verksamheten låg, svarade 68 % 
av kommunerna (n:179) att det låg på ledningsnivå, 30 % svarade att det 
pedagogiska ansvaret låg på arbetslaget. 2 % av kommunerna svarade vet ej. 
På frågan var ansvaret bör ligga var resultatet ungefär densamma. Endast 2 
kommuner hade ändrat från ledningsnivå till arbetslaget. På denna fråga var 
det fortfarande 3 kommuner som angav att de inte visste.  

Stödfunktioner beskrivs som en åtgärd för att utöka möjligheten att utöva för 
förskolans ledare pedagogiskt ledarskap eller delegera uppgiften på annan 
person som utför uppdraget (Skolverket, 2008). Kommunerna angav lite 
olika funktioner för att skapa ett sådant stöd, men i flest kommuner 84 % 
tillsattes en assistent som stödfunktion till förskolans chef. Dessa funktioner 
var i 56 % av kommunerna på lokal verksamhetsnivå och i 34 % av 
kommunerna (n:177) på förvaltningsnivå. 

Hur viktigt ansåg kommunerna att det var med en formell pedagogisk 
utbildning för förskolans chef? (4 alternativ, 1.inte viktigt, 2.till viss del, 
3.viktigt, 4.mycket viktigt). Ingen av kommunerna (n:180) angav ”inte 
viktigt” och 66 % angav att de ansåg det vara mycket viktigt med formell 
pedagogisk utbildning. I vilken utsträckning ansåg då kommunerna att 
förskolans chef har en formell pedagogisk kompetens och utbildning? I 60 % 
av kommunerna (n:180) angav man att förskolans chef hade en omfattande 
pedagogisk utbildning och kompetens. På frågan om hur viktigt de tycker att 
det var att förskolans chef kan följa den dagliga verksamheten angav 55 % av 
kommuner (n:179) att det var viktigt och 26 % att det var mycket viktigt, 18 
% kommuner ansåg att det var till viss del viktigt och endast 1 kommun 
ansåg det inte alls vara viktigt. Hur stor möjlighet ansåg kommunerna att 
förskolans chef hade att följa den dagliga verksamheten? 57 % (n:177) ansåg 
att de hade stor möjlighet och 35 % av kommunerna att de hade viss 
möjlighet. Ingen kommun ansåg att de inte hade möjlighet att följa den 
dagliga verksamheten.  

Av vem får förskolans chef handledning i pedagogiska frågor? På den frågan 
svarade flest kommuner (29 % av 180 kommuner) genom riktade kurser och 
fortbildningar. Nästan lika stor andel kommuner (23 %) angav eget 
alternativ och 21 % angav utvecklingsledare på förvaltningen. Samma fråga 
ställdes till kommunerna kring arbetslaget, d.v.s. av vem eller vad får de 
främst pedagogisk handledning. 61 % av (n:177) kommunerna svarade 
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genom förskolans chef och 15 % angav genom riktade kurser och 
fortbildningar.  

 

Vilka krav ställs på ledarskapet för förskolan 

Enligt den läroplan Lpfö 98 som gällde när empirin samlades in, ställs höga 
krav på ledarskapet i förskolan. Vilka var dessa krav enligt kommunerna? 
Kommentarerna som gavs på frågan har sammanställts under några 
huvudrubriker: Krav på utbildning, Ledaregenskaper, Krav att följa styr-
dokumenten samt Administrativt eller pedagogiskt ledare? Några kommuner 
angav att de inte hade några särskilda krav på förskolans chef och 26 % av 
(n:180) kommunerna valde att inte kommentera frågan.  

Krav på utbildning 

Enligt de flesta kommunerna borde chefen för förskolan ha både en 
högskoleutbildning samt ha deltagit i den statliga rektorsutbildningen. 

Förskolan styrs av rektor med adekvat pedagogisk utbildning, samtliga rektorer har 
idag genomgått den statliga rektorsutbildningen. Styrning och ledning är ett av de 
områden som årligen utvärderas genom kvalitetsredovisningen. (kommun ur 
kommunkategori Glesbygd) 

Ledaregenskaper 

Ledaregenskaper som flera kommuner nämnde som viktiga var att en ledare 
för förskolan är lyhörd, har pedagogisk insikt och är socialt kompetent. 
Ledaren för förskolan bör även vara resultat- och målinriktad, har erfarenhet 
från den praktiska verksamheten och har förmåga att få människor med sig i 
ett inkluderande ledarskap med både föräldrar och personal. 

När vi annonserar efter en ledare anger vi följande i annonsen; tydlig i sin ledarroll, 
har goda pedagogiska insikter och förmåga till prioritering av pedagogiskt arbete 
och kan hävda mål i läroplan, förskole- och skolplaner ser förändringar som 
möjlighet till utveckling och har förmåga att entusiasmera och stödja personal och 
elever. Har en positiv människosyn. Har lätt för att samarbeta. Har lätt för att 
uttrycka sig i tal och skrift. Har erfarenhet av verksamhet i förskola/grundskola. 
(kommun ur kommunkategori Pendlingskommuner) 

Krav att följa styrdokumenten 

Flertalet kommuner poängterar vikten av att följa de styrdokument som 
gäller för förskolan och det egna uppdraget, d.v.s. både förskolans läroplan, 
kommunens skolplan samt den chefspolicy som är formulerad för ledarna.  
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Pedagogisk eller administrativ ledare? 

Vissa kommuner pekade på att en chef för förskolan främst skall vara den 
pedagogiska ledaren för förskolan, samtidigt som hon/han utför sitt 
administrativa uppdrag samt ha adekvat utbildning för uppdraget och 
förmåga att lyfta den kunskap som finns i verksamheten. Att vara pedagogisk 
ledare var enligt några kommuner som svarat, att i enlighet med de 
nationella styrdokumenten föra utvecklingen framåt, att entusiasmera, 
förmedla målsättningen med verksamheten och göra medarbetarna 
delaktiga i utvecklingsarbetet  

Rektor för förskolan ska i första hand vara pedagogisk ledare för verksamheten, 
leda utvecklingen, organisera verksamheten så att barnen får maximal intellektuell 
stimulans och får en god grund för fortsatt lärande i skolan. (kommun ur 
kommunkategorin Förortskommuner)  

Rektor ska vara pedagogisk ledare och driva utvecklingen i enlighet med nationella 
styrdokument. (kommun ur kommunkategorin Större städer) 

 

Skiljer sig ledarskapet åt mellan förskola och skola? 

Tycker kommunerna att ledarskapet skiljer sig åt mellan skolans och 
förskolans ledarskap? 31 % av kommunerna (n:180) valde att inte svara på 
frågan. Nej, svarade flest kommuner som ansåg att det var samma 
pedagogiska ledarskap, från kommunen ställer man generella ledarskaps-
krav på dem. 

 Vi arbetar för att det ska vara pedagogiska ledare både i förskolan o skolan. Adm 
uppgifter ska skötas av adm personal. Vi håller på att arbeta fram en gemensam 
plattform för kommunala verksamheter. (kommun ur kommunkategorin 
Förortskommuner) 

Ett mindre antal kommuner svarade på lite olika sätt att det fanns en viss 
skillnad mellan förskolan och skolans ledarskap. De flesta angav att 
ledarskapet var detsamma, men att läroplansuppdraget skiljer sig och att det 
var vanligare inom förskolan att man arbetar i arbetslag. Några poängterade 
dock att förskolans chef många gånger hade ett större inflytande över sitt 
ledningsuppdrag och utövar ett mer delaktigt och närvarande ledarskap än 
skolans rektor. 

I grunden ställs samma krav på ledaren i förskolan som i skolan. Det som skiljer är 
traditionen att ledaren i skolan har svårare att "komma in i klassrummet" och direkt 
påverka den pedagogiska verksamheten. (kommun ur kommunkategorin Övriga 12 
500 till 25 000) 
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I Lpfö 98 finns inga uppnåendemål (endast strävansmål). Förutom uppnåendemålen 
i Lpo 94 finns kunskapsmål i kursplanerna för grundskolan. På så sätt blir 
ledarskapet något annorlunda. (kommun ur kommunkategori Glesbygd) 

 

Hur fungerar kommunikation och ansvarsfördelning mellan 
ledningsnivåerna? 

Kommunikation mellan chefsnivåerna och verksamheten är en viktig 
förutsättning för att förmedla och införliva de kommunala och nationella 
målen med verksamheten (Kärrby, 1983). Hur viktigt ansåg då kommunerna 
att det var att kommunikationen mellan de olika chefspositionerna 
fungerade? 78 % av (n:180) kommunerna ansåg att det var mycket viktigt 
och 22 % att det var viktigt. Ingen av kommunerna angav, inte viktigt eller 
till viss del. 56 % av (n:180) kommunerna tyckte att kommunikationen 
fungerade bra och 42 % väldigt bra.  

Hur viktigt ansåg kommunerna att det var att det fanns en jämn 
ansvarsfördelning mellan chefspositionerna? Flest kommuner som svarade 
på frågan (68 % av 179), ansåg att det var viktigt och att det fanns en jämn 
ansvarsfördelning (75 % av 178). På frågan om det fanns anvisningar för 
ledningen för förskolan med en tydlig chefspolicy och fördelning av ansvar 
på olika nivåer svarade 58 % (n:180) att det fanns, 36 % att det inte fanns 
och 5 % angav att de inte visste. 

De flesta som valde att kommentera frågan (15 %) svarade att det inte fanns 
något specifikt för förskolan, men att ramar och reglementen för 
ansvarsfördelningen chefspositionerna emellan förekom, men att de inte 
alltid var fastställda i ett dokument. 

Inga spec. anvisningar för förskolan, finns ledningsdeklaration för samtliga chefer 
och arbetsledare i kommunen, gemensam, samt olika typer av policys, samt 
delegationsförteckning. (kommun ur kommunkategorin Övriga mindre än 12 500) 

Formellt finns tydliga ramar för olika befattningar och det finns en kommunal 
ledningspolicy. I praktiken är detta fortfarande ett utvecklingsområde. Det finns 
inga anvisningar på detaljnivå, och det bör det heller inte finnas enligt min 
uppfattning. Det bör vara ledningsteamets frirum. (kommun ur kommunkategorin 
Övriga mindre än 12 500) 
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Den kommunala förskolans ledningsstruktur – en 
sammanfattning 

Förskolans ledning- en komplex formering 

Av resultatet framgår att det inom kommunerna var en relativt enhetlig 
ledning för förskolan. Hela 79 % av kommunerna angav att ledningen för 
förskolan var utformad på likartat sätt i hela kommunen. Mellan 
kommunerna blev mönstret mer varierat. Utformningen och funktionen för 
förskolans ledningsstruktur var mångskiftande. Vilken titel som formellt 
leder den svenska kommunala förskolan var dock tydligt. Kommunerna såg 
helst att det var någon form av rektor (86 %) som leder den pedagogiska 
verksamheten i förskolan, främst en rektor för förskola-skola. I många 
kommuner var denna rektor, en förskolerektor.  

Vid närmare analys och försök att identifiera en ledningsstruktur med flera 
hierarkiska nivåer blev som sagt bilden lite mera splittrad och svårtolkad. 
Landets kommuner i stort var samstämmiga om att en rektor för förskola 
och skola eller förskolerektor skall leda förskolan, men det framträder ingen 
homogen bild över hur ledningstitlarna skall kombineras i en vidgad 
ledningsstruktur med fler än 1 ledningstitel. 36 % av alla titelkombinationer 
var olika. Komplexiteten ökade i takt med antalet titlar i ledningsstrukturen, 
d.v.s. ju fler titlar desto fler unika kombinationer. I flest kommuner (80 %) 
var det dock inte fler än 2 titlar i en ledningskombination. Lika många 
kommuner valde 1 titel för att leda förskolan som 2 titlar kombinerade med 
varandra. Främst kombinerades en rektor för förskola-skola med en 
förskolerektor. Men i stor utsträckning även rektor med en områdeschef.  

Det övervägande ansvaret kan vara en indikation på hierarkisk ordning eller 
vem som har det mesta ansvaret i en ledningsstruktur. Men det visade sig att 
hierarkisk ordning, inte alltid var synonymt med vem som hade det största 
ansvaret för förskoleverksamheten. Exempel på det kan ses utifrån t.ex. 
områdeschef som hade ansvar för förskolechefer och var placerad på en 
områdesexpedition mellan förvaltning och förskolan, men hade inte det 
övervägande ansvaret utan det låg främst på rektorerna som var ”närmare” 
verksamheten. Positionen för förskolans ledare/chef var således 
mångskiftande. 

Funktionen för förskolans ledare/chef var även den skiftande. Det var inte 
ett enhetligt uppdrag, utan ledningsuppdragen varierade utifrån titel. 
Exempelvis hade en rektor för förskolan andra verksamhetsområden (ex. 
fritidshem) samt personalkategorier (ex. fritidspedagoger) att hantera än en 
förskolechef. Således var funktionen tydligare kopplad till titel. Det 
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framträder ett tydligare mönster utifrån titel och funktion. Titeln indikerade 
någon form av skillnad i ledningsuppdrag. En titel med förskola i sin 
benämning (förskolerektor och förskolechef) hade i hög grad förskola både 
som verksamhetsområde och ansvarsområde, samt var även i stor 
utsträckning fysiskt placerad på en förskola. Distriktschef (1 kommun) och 
verksamhetschef var titlar som var förvaltningsanknutna med chefs-
befattning och ansvar över förskolecheferna, men hade inte i någon större 
utsträckning det övervägande ansvaret för verksamheten när de ingick i en 
ledningsstruktur. Områdeschef förekom i stor utsträckning och var främst en 
områdesanknuten titel som satt på områdeskontor med verksamhetsansvar 
över både förskola skola samt ett personalansvar för, i de flesta fall, cheferna 
på förskolan. En rektor och biträdande rektor i ledningsbefattning för 
förskolan var i hög grad en titel som var placerad på en skola med skola som 
verksamhetsområde. Verksamhetsansvarig och arbetslagsledare var främst 
titlar som var direkt verksamhetsanknutna till sin position och funktion. 
Vilket kön förskolans ledare hade var samstämmigt i kommunerna, det var 
främst en kvinna. Enbart för titeln områdeschef var det mindre än hälften 
kvinnor som främst angavs. 
 

Förskolans ledare, rektor för förskolan eller förskolerektor -Om förskolans 
ledares särart, likhet, titel och ansvar 

Förskola och skola leds av ett team bestående av rektorer där vissa är tillika 
verksamhetschef med ett övergripande ansvar. Uppdraget är att leda förskola och 
skola med en samsyn på barns och ungas utveckling och lärande. (kommun ur 
kommunkategori Större städer) 

Titeln föreståndare för förskolans formelle ledare som var vanlig på 70-talet, 
när expansionen av förskolan ägde rum, var enligt denna enkät i princip 
avskaffad. Kommunerna följer inte heller den statliga beteckningen (se 
Skolverket, 2005) på förskolans ledare, d.v.s. förskolechef, endast ett fåtal 
kommuner (11 %) väljer under tiden för enkäten att kalla förskolans ledare 
för just detta. Förskolans ledare hade under tiden för undersökningen 
samma titel som skolans ledare och var många gånger även samma person. 
Förskolerektor var i vissa fall en rektor för enbart förskolan, men i vissa fall 
en till titeln förskolerektor. Titeln/benämningen förskolerektor kan ses som 
ett sätt för kommunerna att behålla likheten med skolans ledarskap, men 
ändå särskilja dem så att det faktiskt handlar om två verksamheter. En 
förskolerektor hade även i större utsträckning än rektor ett ansvar för enbart 
förskolan och i högre grad placering vid en förskola. 

Skola och förskola sågs dock av de flesta kommunerna som två skilda 
verksamheter, men i större utsträckning av de kommuner som hade titeln 
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förskolerektor som en del i sin ledningsstruktur och i mindre utsträckning av 
dem som hade rektorer som förskolans ledare. Dock formulerades de 
kommunala målen för förskolan nästan uteslutande i en gemensam skolplan. 

Skillnaderna mellan att vara rektor för förskolan och rektor för skolan, var 
inte stora enligt många kommuner utan de ansåg att det i princip var samma 
uppdrag. Dock angav några kommuner att det fanns skillnader mellan de 
olika uppdragen från staten som samma rektor hade när denne delade sitt 
ledarskap mellan förskola och skola. 

En skillnad kan vara att förskolans förskollärare och barnskötare arbetar i 
arbetslag med gemensam uppdragsgivning riktat till arbetslaget "Arbetslaget 
skall...". I skolan är rollerna mellan de olika funktionerna tydligare. Det här 
påverkar säkerligen även rektors ledarskap. (Kommunkategori Större städer) 

Läroplansuppdragets skillnader samt skillnaden mellan att vara ledare över 
förskolan eller skolan nämnde flertalet kommuner när man såg problem 
med att se verksamheterna som ett gemensamt uppdrag. 

Kommunerna visade i stort samma uppfattningar om att syftet med 
ledningsstrukturen var att integrera skola och förskola samt att skapa en 
likvärdig ledningsstruktur för förskola och skola över hela kommunen och 
inte särskilja verksamheterna. Skolan och förskolan hade i de flesta 
kommuner samma förvaltning och politiska nämnd som styr verksam-
heterna och det var ett skäl till ledningsstrukturens utformning, enligt 
många kommuner.  

Dock nämnde många kommuner som arbetar med förskola och skola som en 
gemensam verksamhetsform, att styrning av ekonomi och kvalitets-
redovisning gör att verksamheterna i den frågan delas, men inte som 
pedagogiska verksamheter. 

Både förskola och skola ingår i pedagogisk verksamhet, men vid uppföljning av 
verksamheten och ekonomin delas de upp i respektive skolform. (Kommun ur 
kommunkategori Storstad) 

Intressant i det hänseendet var som tidigare beskrivits, att kommunerna 
främst hade pedagogiska motiv med utformningen av ledningsstrukturen, en 
struktur som till största delen bestod av rektor i någon form med syftet att 
sammanföra verksamheterna. Om de ändå inte sågs som en och samma 
verksamhetsform, berodde det på, att verksamheterna hade olika läroplaner 
och i och med det olika styrning. Det pedagogiska motivet var dock att uppnå 
målen i läroplanen, vilket var ledningsstrukturens och ledarskapet främsta 
uppgift, d.v.s. att fungera som pedagogiska ledare oavsett verksamhetsform. 
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Ledningsstrukturen var enligt kommunerna skapad för att stödja ett 
pedagogiskt ledarskap och stärka kommunikationen mellan arbetslagen och 
ledningen i den pedagogiska utvecklingen. Många kommuner ansåg att 
ledningsstrukturen var effektiv för att uppnå både förskolans och skolans 
mål med verksamheten.  

Sammanfattningsvis kan sägas att kommunerna menade att de byggde 
ledningsstrukturer för pedagogisk ledning av förskola och skola, man 
särskiljde inte verksamheterna i pedagogisk mening, men i juridisk och 
ekonomisk mening. Strukturella och organisatoriska motiv fick även det 
stort utrymme i formeringen av ledningsstrukturen, strukturella faktorer så 
som geografiska avstånd och antalet förskolor påverkade utformningen i 
vissa kommuner.  

 

Den pedagogiska ledningens ansvar och utbildning 

Det pedagogiska ledningsansvaret låg i 68 % av kommunerna på 
ledningsnivå och inte på arbetslaget och man ansåg att det var där det borde 
ligga. Kommunerna ansåg att förskolans ledare hade en god formell 
kompetens och de ledde även i hög utsträckning fortbildning av personalen.  
Förskolans ledare fick själva sin fortbildning främst genom riktade kurser 
eller av utvecklingsledare på förvaltningen. Kommunerna ansåg att det för 
den pedagogiske ledaren i förskolan var viktigt att arbeta med att utveckla 
kvalitetsarbetet och ha det pedagogiska ansvaret för verksamheten. För att 
ge möjlighet att utöva det pedagogiska ledarskapet hade många kommuner 
tillsatt en assistent eller annan typ av stödfunktion. En annan form av stöd 
för sitt arbete hade förskolans ledare i den ledningsgrupp med främst 
förvaltningschefen som hon/han ingick i, men även från andra chefer i 
samma position. 
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9. Resultat del 2  
Kommunkategoriernas särart och 
likheter  

Kommunerna skiljer sig till yta och befolkningsstorlek, vilket ger en skillnad 
vad gäller antalet barn att placera i förskolan och olika storlek på budget att 
planera verksamheten utifrån. Kommunernas storlek innebär även olika 
geografiska avstånd som hindrar eller möjliggör samordning av ledningen 
för en eller flera förskolor. Dessa faktorer ger sammantaget skilda 
förutsättningar för kommunerna när ledningen skall utformas. Här nedan 
följer några exempel på sådana faktorer som kan vara av betydelse. Alla 
siffror såsom antal invånare, barn och kostnader för förskolan, som 
presenteras här i denna resultatdel är hämtade från Skolverkets samman-
ställning av kostnader för förskolan 2008 (www.skolverket.se). Andra siffror 
så som geografisk och demografisk storlek från 2008 är hämtad från 
statistiska centralbyrån (www.scb.se). 

Tabell 8. Tabellen visar antalet barn i förskola samt kostnader per barn i olika kommunkategorier 2008. 

 

Under tiden för undersökningen hade Stockholm flest barn i förskola, med 
40 592 barn, med en kostnad på 146 000 per barn och en totalkostnad på 5 
136 715 000 kr. Högst kostnad per barn hade Kiruna (i kommunkategorin 
”Övriga 12 500 till 25 000 invånare”), med 147 800 kr per barn och en total 
kostnad på 125 745 000 kr. Kiruna hade 881 barn i förskolan att jämföra 
med Kristinehamn i samma kommunkategori som hade ungefär lika många 
barn, 888 med en kostnad på 112 900 kr per barn i den kommunala 
förskolan. Kiruna har en geografisk yta på 20 714,66 km2 och en befolknings-
täthet på 1,9 personer per km2 och Kristinehamn en yta på 1 392,37 och 

 

Kommunkategorier Antal barn i 
förskola 

Antal barn i 
privat regi 
(%) 

Kostnad per 
barn i den 
kommunala 
förskolan (kr) 

Kostnad totalt 
(tkr) 

Samtliga kommuner 428 669 18,3 116 600 48 217 038 

Storstäder 76 481 (18%) 25,3 131 000 9 227 578 

Större städer 118 241 (28%) 14,5 115 000 13 259 029 

Glesbygd 10 587 (2%) 9,4 119 500 1 230 549 

Över 25 000 53 512 (12%) 12,9  112 000 5 844 711 

Förortskommuner 83 381 (19%) 31,0 114 300 9 157 215 

Pendlingskommuner 28 926(7%) 11,9 112 500 3 158 886 

Övriga 12 500 till 25 000 24 035 (6%) 9,8 114 200 2 679 597 

Övriga mindre än 12 500 9 493 (2%) 5,7 111 900 1 049 200 

Varuproducerande 24 016 (6%) 7,9 110 500 2 610 273 
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32,04 personer per km2. Lägsta kostnaden per barn hade kommunen 
Klippan i samma kommunkategori, de hade 579 barn i förskolan med en 
kostnad av 84 000 kr per barn. Klippan är en kommun i Skåne län med en 
yta på 381,35 km2 och en befolkningstäthet på 43,51 personer per km2.  

Påverkar dessa skilda förutsättningar hur ledningen utformas i 
kommunerna? Finns det likheter i ledningsstrukturerna som kan förklaras 
av tillhörighet i kommunkategorierna eller är det enskilda kommunala 
skillnader? För att undersöka om det finns en koppling mellan typ av 
kommun och vald ledningsstruktur har den följande sammanställningen av 
resultatet tagits fram för att söka hitta förklaringar till hur lednings-
strukturen utformas och varför. Kommunerna har delats in i kommun-
kategorier i denna resultatsammanställning. Kommunkategorierna är som 
nämnts utformade av Sveriges kommuner och landsting (se Metodkapitlet). 
Dessa används bland annat av Skolverket och SCB i olika statistiska 
jämförelser. Nedan presenteras resultatet för kommunkategorierna med en 
specificering av varje kommunkategoris karaktäristika i den första delen. I 
den andra delen görs presentationer med en sammanställning av de likheter 
och skillnader som kommunkategorierna uppvisar inom och mellan dem. 
Kommunkategorierna presenteras inte utifrån någon särskild tanke om 
ordning, förutom att de två första kategorierna är de kategorier som är de 
största grupperna befolkningsmässigt, d.v.s. Storstad och Större städer. 

 

Kommunkategoriernas karakteristika  

Storstäder 

Kategorin Storstäder är kommuner med en folkmängd som överstiger 200 
000 invånare. Det är tre kommuner som finns i denna kategori, Stockholm, 
Malmö och Göteborg. Kategorin hanterade under tiden för undersökningen 
18 % av den totala mängden barn i landet som fanns inskrivna i förskolan.  

Stockholm som är störst av de tre hade (2008) en folkmängd på 795 163 
personer på 188 kvadratkilometer vilket ger 4 228 per kvm. 27 040 barn var 
inskrivna i den kommunala förskolan (enligt SCB) med en kostnad på 146 
000 kr per barn. I Göteborg bodde 493 502 invånare på en yta av 451 kvm 
vilket gav en befolkningstäthet på 1 094 personer per kvm. I Göteborg gick 
18 920 barn i den kommunala förskolan med en kostnad på 114 100 kr per 
barn. Malmö hade en befolkning på 280 801 invånare på 156 kvm, d.v.s. 1 
800 personer per kvm. I Malmö gick 11 147 barn i den kommunala förskolan 
med en kostnad per barn på 123 000 kr. 
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Vem leder förskolan i Storstäderna? 

I Storstad I hade man rektor och biträdande rektor i den vanligast 
förekommande ledningsstrukturen. I Storstad II områdeschef verksamhets-
chef, rektor, förskolerektor som titlar. I Storstad III hade man titlarna 
verksamhetschef, förskolechef. 

I 2 av 3 Storstäder hade man 2 titlar i sin ledningsstruktur, i 1 Storstad var 
det vanligt förekommande med tre titlar. I kategorin Storstäders 
ledningsstruktur förekom titlar så som områdeschef, verksamhetschef, 
rektor, förskolerektor, biträdande rektor samt förskolechef. I Storstäder 
fanns fler än 10 områdeschefer med verksamhetsområden barnomsorg och 
skola. Områdeschef fanns i en ledningsstruktur där rektor för förskola–skola 
samt förskolerektor var en del. Rektor och förskolerektor ansvarade för ett 
likadant verksamhetsområde, d.v.s. förskola, förskoleklass, grundskola lägre 
åldrar (f-3) samt fritidshem. Rektor och förskolerektor var fler än 50 till 
antalet i Storstäder. Verksamhetschef var 1 person med verksamhetsområde 
barnomsorg med förskolechef som titel i ledningsstrukturen.  

I Storstäder fanns vidare 12 till 20 förskolechefer med förskola som 
verksamhetsområde. I den ledningsstrukturen var det verksamhetschef som 
hadde det övervägande ansvaret. Rektor i Storstad var en övergripande 
funktion, med titeln biträdande rektor med det övervägande ansvaret för 
verksamheten.  

Storstäder karaktäriseras av att ha angivit ett högt antal personer på 
ledningspositionen, d.v.s. det var fler än 50 förskolerektorer, rektorer och 
biträdande rektorer. Dock inte områdeschef som var fler än 10 och 
verksamhetschefstiteln som enbart var en. Ledningsstrukturerna skiljde sig 
så pass mycket åt att man inte kan säga att det finns en gemensam hållning 
för kategorin Storstäder, för hur ledningsstrukturen för förskolan utformas. I 
kommunkategorin Storstäder framhölls organisatorisk effektivitet av 2 
Storstäder som grund för den struktur ledningen för förskolan hade. En 
Storstad framhöll pedagogiska motiv. 

 

Större städer 

Kommunkategorin Större städer innefattar kommuner som har en 
tätortsgrad på 70 procent med ett invånarantal på 50 000-200 000. 
Kommunkategorin består av 27 kommuner varav 19 av dem deltog i studien. 
Antalet barn spände från 8 712 barn inskrivna i förskolan i Uppsala kommun 
till 2 234 i Örnsköldsviks kommun. Mest pengar per barn spenderade Lund 
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med 133 300 kr för den kommunala omsorgen, minst pengar spenderade 
Örnsköldsvik med 98 100 kr per barn. Svarsfrekvensen inom kategorin är 70 
%. Kommunkategorin Storstäder var den kategorin som under tiden för 
undersökningen hade flest barn inskrivna i förskolan med sina 118 241 
stycken. 

Vem leder förskolan i Större städerna? 

I Större städer var det vanligt förekommande med en ledningsstruktur på 2 
titlar, men det förekom även ledningsstrukturer med upp till 4 titlar. 
Vanligast var titelkombinationen områdeschef+rektor, men enbart i 3 av 19 
kommuner. Titlar som fanns i Större städer var områdeschef, verksamhets-
chef, rektor förskola-skola samt rektor som delar ansvar med annan rektor 
och förskolerektor. Tillsammans med andra titlar i ledningsstrukturer fanns 
även biträdande rektor, förskolechef, föreståndare samt arbetslagsledare 
angivna. I 7 fall har områdeschefen det övervägande ansvaret i en 
ledningsstruktur, i 2 fall verksamhetschef, i 3 fall rektor, i 4 fall 
förskolerektor, i 1 fall biträdande rektor samt i 2 fall förskolechef.  

Flest kommuner i kommunkategorin Större städer angav barnomsorg och 
skola som verksamhetsområde för områdeschef som vanligtvis var 2 till 5 till 
antalet. Verksamhetschef var i de flesta fall fler än 10 med barnomsorg och 
skola som verksamhetsområden. Rektor var fler än 50 med verksamhets-
område förskola, förskoleklass, grundskola lägre och högre åldrar, 
fritidshem samt familjedaghem. I Större städer skiljer sig det mest frekvent 
angivna värdet för förskolechefs verksamhetsområde gentemot rektors, här 
hade en förskolerektor ansvar över verksamhetsområdena förskola, familje-
daghem samt öppna förskolan. Biträdande rektor var i denna kommun-
kategori vanligtvis 31 till 40 personer med verksamhetsområde förskola, 
förskoleklass samt fritidshem. Förskolechef och föreståndare hade förskola 
på sitt ansvar. För övrigt var Större städer den enda kommunkategorin som 
hade angivit föreståndare som en titel i en ledningsstruktur.  

Kommunkategorin Större städer hade det högsta antalet angivna titlar i 
ledningsstrukturen därtill var antalet personer för varje titel fler och ibland 
många fler än 1. På det öppna alternativet i enkäten angavs biträdande 
skoldirektör i en kommun. En annan kommun angav att de hade ett 
gemensamt ledarskap med tre områdeschefer tillika verksamhetschefer 
direkt under förvaltningschef. I ytterligare en kommun hade man en lär-
processledare och en annan kommun i kommunkategorin angav de en 
skolchef, tillika rektor.  
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I kommunkategorin Större städer framhöll flest kommuner 50 %, 
pedagogiska motiv till vad som fått styra utformningen av den angivna 
ledningsstrukturen för förskolan. Sammantaget framhöll lika många 
kommuner strukturella (20 %) och organisatoriska (30 %) faktorer, jämfört 
med pedagogiska faktorer i kommunkategorin Större städer.  

 

Glesbygd 

Enligt Nationalencyklopedin (glesbygd, http://www.ne.se/lang/glesbygd) är 
glesbygd i svensk befolkningsstatistik motsatsen till tätort. Enligt Sveriges 
kommuner och landstings indelning av kommuner består kategorin 
Glesbygd av 39 kommuner som definieras av att vara en kommun med 
mindre än 7 invånare per kvadratkilometer och mindre än 20 000 invånare. 
Inom denna kategori besvarade 67 % enkäten, d.v.s. 26 av 39 kommuner. 
Glesbygdskommuner kan räknas till en kategori som är relativt homogen 
demografiskt, då befolkningen är någorlunda lika i antal på en relativt lika 
stor geografisk yta. Likartade strukturella förutsättningar föreligger för dessa 
kommuner. Exempel på Glesbygdskommuner är Arjeplog, Orsa, Sorsele. 
Flest barn i kommunkategorin Glesbygd hade, under tiden för 
undersökningen, Ljusdal med 727 barn och med en kostnad på 115 200 kr 
per barn. Minst antal barn hade Bjurholm med 83 barn och en kostnad per 
barn på 115 400 kr. 

Vem leder förskolan i Glesbygd? 

I kommunkategorin Glesbygd var det vanligt förekommande med en 
ledningsstruktur som bestod av 1 titel, men det förekom titelkombinationer 
på upp till 3 titlar. Titlar så som övergripande rektor, rektor förskola-skola, 
förskolerektor samt förskolechef var titlar som förekom var för sig, men även 
i kombination med andra titlar i strukturen. Verksamhetschef samt 
verksamhetsansvarig och arbetslagsledare var titlar som förekom i en 
struktur med andra. Verksamhetschef i kommunkategorin Glesbygd förekom 
i ett antal av 2 till 5 personer i en kommun, med ett verksamhetsområde som 
omfattade både barnomsorg och skola. Rektor var ofta endast 1 med 
förskola, förskoleklass samt grundskola som sitt verksamhetsområde. 
Förskolerektor var endast 1 med verksamhetsområde förskola och 
förskoleklass. Även förskolechef var 1 till antalet, med verksamhetsområde 
förskola. Verksamhetsansvarig i Glesbygd var i de flesta fall 1 till antalet, 
placerad på förvaltningen och arbetsplatsledare var 1 till antalet med ansvar 
för den egna avdelningen. Det övervägande ansvaret ligger i 7 fall på rektor, i 
11 fall på förskolerektor, i 2 fall på verksamhetschefen, i 2 fall på förskolechef 
samt i 2 fall på verksamhetsansvarig. Kommunkategorin Glesbygd 
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karakteriserades av att ha flest titlar som endast bestod av 1 person och av 
att grundskola enbart förekom i verksamhetsområdet för verksamhetschef 
samt rektor. 

I kommunkategorin Glesbygd var det främst organisatorisk effektivitet (11 
kommuner) som angavs som skäl till ledningsstrukturens utformning. 10 av 
26 kommuner angav strukturella förutsättningar och 5 kommuner angav 
pedagogiska motiv. I kommunkategorin Glesbygd övervägde de strukturella 
och organisatoriska faktorerna jämfört med de pedagogiska. 

 

Övriga över 25 000 

Kommunkategorin Övriga över 25 000 är de kommuner som inte tillhör 
någon annan av de övriga grupperna och har mer än 25 000 invånare. 
Denna kategori består av 34 kommuner, 26 av dessa svarade på enkäten. Det 
ger en svarsfrekvens på 76 %, vilket är den högsta svarsfrekvensen i hela 
materialet. Exempel på kommuner i denna kategori är Härnösand som, 
under tiden för undersökningen, hade 1 024 barn i förskolan och en kostnad 
per barn i den kommunala förskolan på 107 900 kr. Ett annat exempel är 
Borlänge med 2 005 barn i förskola med en kostnad per barn för den 
kommunala förskolan med 113 900 kr. Högst kostnad per barn i denna 
kommunkategori hade Enköping med 124 800 per barn i den kommunala 
förskolan och totalt 1 762 barn i förskolan, 26,4 % av dem gick förskola i 
privat regi. 

Vem leder förskolan i Övriga över 25 000? 

Kommunkategorin Övriga över 25 000 var den enda kommunkategorin som 
angav att de hade en distriktschef i sin ledningsstruktur. Titeln distriktschef 
angavs av 1 kommun. Tillsammans med de 2 till 5 distriktschefer som fanns i 
den kommunen, fanns även 1 rektor. I ledningsstrukturen var det angivet att 
det var rektor som hade det övervägande ansvaret för verksamheten. Övriga 
titlar i denna kommunaktegori var områdeschef, verksamhetschef, rektor, 
förskolerektor, biträdande rektor samt förskolechef. Flest kommuner i 
kommunkategorin angav att de hade en rektor som förskolans chef och att 
de i de flesta fall var 12 till 20 rektorer i kommunen med verksamhets-
områdena förskola, förskoleklass, grundskola lägre och högre åldrar samt 
fritidshem. Detta var detsamma som för biträdande rektor som dock, enligt 
det mest frekvent angivna värdet för kommunkategorin, var färre till antalet. 
Förskolerektor i denna kommunkategori hade enligt flest kommuner inte 
grundskola som verksamhetsområde och var i de flesta fall 6 till 11 till antalet 
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i kommunen. Förskola var förskolechefs verksamhetsområde vilket angavs 
av 1 kommun, i denna kommun fanns 12 till 20 förskolechefer. 

I kommunkategori Övriga över 25 000, var det flest kommuner som angav 2 
titlar i kombination med varandra. Den vanligast angivna kombinationen var 
rektor och förskolerektor. I denna kombination angavs verksamhetschefen 
som den som hade det övervägande ansvaret trots att den titeln inte fanns 
angiven i ledningsstrukturen. Pedagogiska motiv angavs som den främsta 
grunden för utformningen av den angivna ledningsstrukturen, följt av 
organisatorisk effektivitet och strukturella förutsättningar. 1 kommun angav 
ideologiska politiska idéer. 

 

Förortskommuner 

Kommunkategorin Förortskommuner är kommuner där mer än 50 procent 
av den nattboende befolkningen pendlade till arbetet i en annan kommun, 
vanligtvis en av Storstäderna. Förortskommuner är den kommungrupp som 
har lägst svarsfrekvens med 41 %, d.v.s. 16 kommuner av 38 möjliga svarade 
på enkäten. Inom denna kategori skiljde sig befolkningsstorleken väsentligt 
åt, även antalet inskrivna barn i förskolan. 385 barn var inskrivna i förskola i 
Bollebygd och 5 299 barn i Huddinge, en skillnad på 4 914, vilket borde 
generera en skillnad i strukturella förutsättningar för dessa kommuner. I 
Täby kommun hade man förskola i enskild regi till 98,3 %, vilket kan 
jämföras med Bollebygd som inte hade någon förskola i enskild regi. 

Vem leder förskolan i Förortskommunerna? 

Kommunkategorin Förortskommuner angav 10 olika titlar i 
ledningsstrukturen för förskolan. Den vanligast förekommande titeln var 
rektor, som i de flesta fall hade ett verksamhetsområde som bestod av 
förskola, förskoleklass, grundskola lägre och högre åldrar samt fritidshem. 
Det var vanligt med 2 till 5 rektorer i kommunerna. Förskolerektor var lika 
vanlig och hade i de 7 förekommande fallen, förskola som 
verksamhetsområde. Andra angivna titlar var områdeschef, verksamhets-
chef, enhetschef, biträdande rektor, förskolechef, verksamhetsansvarig och 
arbetslagsledare. I flest kommuner i kommunkategorin Förortskommuner 
var antalet ledningstitlar 2 i kombination, men det förekom upp till 4 titel-
kombinationer. Titelkombinationen områdeschef+förskolerektor fanns dock 
som vanligast förekommande i endast 2 av 16 kommuner. Lika vanligt var 
det med en enskild rektor och en enskild förskolerektor, d.v.s. 2 av 16 
kommuner. Det övervägande ansvaret hade till största del en rektor i 
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kommunkategorin Förortskommuner. Främst angavs organisatorisk 
effektivitet som grund för utformningen av angiven ledningsstruktur. 

 

Pendlingskommuner 

Kommunkategorin Pendlingskommuner är en kategori där något mindre 
andel av den nattliga befolkningen pändlar än i Förortskommunerna, d.v.s. 
40 % jämfört med 50 %. Denna kommunkategori har en svarsfrekvens på 60 
%. Flest barn att ordna förskola för hade, under tiden för undersökningen, 
Sigtuna med 2 146 barn, med en kostnad på 119 900 kr per barn och minst 
hade Boxholm med 160 barn till en kostnad av 118 800 kr. Mest per barn 
spenderade Orust på den kommunala förskolan med 138 800 kr. 

Vem leder förskolan i Pendlingskommunerna? 

Kommunkategorin Pendlingskommuner angav, enligt det mest frekvent 
värdet, 1 titel i sin ledningsstruktur. Den vanligast förekommande titeln var 
förskolerektor, där det övervägande ansvaret låg på just förskolerektor. 
Enligt det mest frekvent angivna värdet hade förskolerektor, som i de flesta 
fall var 1 person i kommunen, ett verksamhetsområde som omfattade 
förskola och familjedaghem. Om de olika formerna av rektorstitlar slås 
samman blir någon form av rektor det vanligast förekommande. Rektorstitel 
angav 15 kommuner av 25, till skillnad från förskolerektor, som angavs av 13 
kommuner av 25. Övriga titlar i ledningsstrukturer i kommunkategorin 
Pendlingskommuner var områdeschef, verksamhetschef, biträdande rektor, 
förskolechef, verksamhetsansvarig samt arbetslagsledare. Grundskola före-
kom i 5 av 10 titlars verksamhetsområden. På det egna alternativet angav en 
kommun grund- och förskolechef som en del av en ledningsstruktur med 
rektor. Pedagogiska motiv angavs som den främsta faktorn som styrt 
utformningen av den angivna ledningsstrukturen.  

 

Övriga 12 500 till 25 000 

Kommuner i gruppen, Övriga 12 500 till 25 000, är de kommuner som inte 
hör till någon annan kommungruppsindelning och har en befolkning mellan 
12 500 och 25 000. 23 av 37 kommuner i kommunkategorin svarade på 
enkäten vilket ger en svarsfrekvens på 59 %. Flest antalet barn hade, under 
tiden för undersökningen, Mariestad med 998 barn i förskolan, med en 
kostnad per barn på 114 000 kr. Minst till antalet hade Hagfors kommun, 
med 359 barn och en kostnad per barn på 118 200 kr. Tomelilla var den 
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kommun i denna kommunkategori som hade den största andelen förskolor i 
privat regi, 31,4 procent. 

Vem leder förskolan i Övriga 12 500 till 25 000 kommuner? 

Kommunkategorin Övriga 12 500 till 25 000 angav främst rektor som titel i 
ledningsstrukturen. Rektorer var enligt det mest frekvent angivna värdet 12 
till 20 till antalet i kommunen och hade ett verksamhetsområde som 
omfattade, förskola, förskoleklass, grundskola lägre och högre åldrar samt 
fritidshem och familjedaghem. Övriga titlar var förskolerektor, 
verksamhetschef, enhetschef, biträdande rektor samt förskolechef. Till 
antalet var de oftast 2 till 5 med ett verksamhetsområde som främst 
omfattade barnomsorgsverksamheter samt skola. Kommunkategorin Övriga 
12 500 till 25 000 hade 16 unika strukturer och 7 kommuner fördelade sig på 
3 olika typer av titelkombinationer. Kommunkategorin var en av de få 
kommunkategorier som angav en titelkombination med 5 titlar. Det 
övervägande antalet kommuner angav dock rektor och öppet alternativ (3 av 
23 kommuner). På de öppna alternativen angavs för- och grundskolechef, 
rektor, rektor för enbart förskola och dagbarnvårdare. Pedagogiska motiv 
angavs som den främsta grunden för ledningsstrukturens utseende. 

 

Övriga mindre än 12 500 

Övriga mindre än 12 500 är kommuner som inte tillhör någon av de tidigare 
beskrivna grupperna och har mindre än 12 500 invånare. Kommunkategorin 
har en svarsfrekvens på 52 %, d.v.s. 17 kommuner av 31 svarade på enkäten. 
Denna kategori hade, under tiden för undersökningen, en relativt jämn 
fördelning av antalet barn i kommunerna. Flest antal barn hade Åtvidaberg 
med 491 barn i förskolan som kostade 111 300 kr per barn. Minsta antalet 
barn hade Munkfors med 132 barn till en kostnad av 96 400 kr per barn. 
Dyrast förskoleverksamhet hade Tanums kommun. I Tanum fanns det 429 
barn inskrivna i förskolan till en kostnad av 141 100 kr per barn. 

Vem leder förskolan i Övriga mindre än 12 500 kommuner? 

Kommunkategorin Övriga mindre än 12 500 angav få titlar i 
ledningsstrukturen, vanligast förekommande var rektor som angavs av 11 
kommuner. Rektor var 2 till 5 till antalet i kommunerna, med verksamhets-
område förskola, förskoleklass grundskolas lägre år, fritidshem samt 
familjedaghem. Rektor i kommunkategorin Övriga mindre än 12 500 var 
främst en rektor utan någon annan titel med i ledningsstrukturen, men det 
förekom titelkombinationer med upp till 4 titlar. Övriga titlar som var 
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fristående från andra titlar i ledningsstrukturen, var förskolechef och 
förskolerektor. Titlar i kombination var områdeschef, rektor, förskolerektor 
och arbetslagsledare. Det övervägande ansvaret hade rektor i alla utom två 
fall, när rektor var en del av strukturen, i de andra två hade områdeschef det 
övervägande ansvaret. I kommunkategorin Övriga mindre än 12 500 så var 
det både strukturella förutsättningar samt pedagogiska motiv som var det 
mest frekvent angivna värdet, tätt följd av organisatorisk effektivitet. 

 

Varuproducerande 

För att räknas till kommunkategorin Varuproducerande kommuner skall 
kommunerna ha en nattbefolkning mellan 16 och 64 år som har en 
anställning inom varutillverkning eller industriell verksamhet. 25 kommuner 
av 40 möjliga inom denna kategtori svarade på enkäten vilket ger en svars-
frekvens på 63 %. Flest barn i förskolan hade, under tiden för undersök-
ningen, Värnamo med 1 616 barn med en kostnad på 124 000 kr, att jämföra 
med den kommun i denna kategori, Laxå som hade det lägsta antalet barn, 
d.v.s. 178 barn till en kostnad av 118 000 kr per barn.  

Vem leder förskolan i Varuproducerande kommuner? 

I kommunkategorin Varuproducerande angav flest kommuner att de hade 1 
ledningstitel. Främst rektor angavs som titel. Rektor var i flest kommuner 2 
till 5 stycken och med verksamhetsområde förskola, förskoleklass, grund-
skolans lägre åldrar samt fritidshem. Jämfört med ledningsstrukturer med 
andra ledningstitlar så var områdeschef i kombination med rektor och 
enskild förskolerektor det mest förekommande (4 av 25 kommuner). Övriga 
titlar som angavs var verksamhetschef, enhetschef, förskolechef samt 
verksamhetsansvarig. Övervägande ansvar hade områdeschef uteslutande i 
de ledningsstrukturer som områdeschef var en del av. Pedagogiska motiv var 
det främsta skälet till utformningen av den angivna ledningsstrukturen 
enligt kommunkategorin Varuproducerande. 

 

Skiljer sig ledningsstrukturen och dess syfte i relation till 
kommunkategori? – en sammanställning  

Här nedan följer en sammanställning för att belysa huruvida det finns några 
relationer mellan kommunkategori och hur ledningsstrukturen är utformad 
och om i så fall syftet med ledningsstrukturen förändras utifrån kommun-
kategori. 
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 Skiljer sig titlarna inom och mellan kommunkategorierna? 

Sett till hela landet kunde konstateras att det var titeln rektor i olika 
varianter som äger ledarskapet i förskolan, men hur ser variationerna ut 
mellan kommunkategorierna? Slår rektorskapet igenom i alla kommun-
kategorier eller finns det någon kommunkategori där en annan titel är 
dominernade? 

Ser man enbart till förekomst av rektorstiteln så var det relativt hög 
procentsats i de flesta kommunkategorier, i relation till det totala antalet 
titlar varje kommunkategori angav. Alla kategorier hade en procentsats på 
över 29 % rektorer för förskolan totalt. Minst andel rektor hade Storstäder, 
29 % och högst andel rektor hade Övriga 12 500 till 25 000 (49 %). Sett till 
titeln förskolerektor hade Storstäder och Övriga 12 500 till 25 000 minst av 
den titeln (14 %). Glesbygd var den kommunkategorin som hade högst andel 
förskolerektor (39 %). Nedanstående figur visar hur dessa två titlar fördelar 
sig på kommunkategorierna. 

 
Figur 9. Figuren visar titlarna förskolerektors och rektors fördelning i de olika kommunkategorierna 
(Staplarna anger procent i relation till det totala antalet titlar per kategori). 

Kommunkategorin Övriga 12 500 till 25 000 har långt fler rektor än 
förskolerektor (35 % skillnad). Över 25 000, Storstäder, Större städer, 
Varuproducerande hade nästan dubbelt så många rektorer som förskole-
rektorer. Detta till skillnad från de övriga kategorierna som hade nästintill 
lika många rektor som förskolerektor, främst Glesbygd hade med bara 2 % (1 
kommun) skillnad lika många. Nu är det ju inte bara rektorer som leder 
förskolan. Vid en närmare granskning av hur kommunerna svarat på frågan 
om den vanligast förekommande ledningsstrukturen framträder följande 
bild. 
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Tabell 9. Tabellen visar vilka titlar de olika kommunkategorierna angav, med det högsta värdet markerat. 

 

Det fetmarkerade värdet ger en viss indikation på vilken titel som flest 
kommuner inom varje kommunkategori angav. Ingen kommunkategori 
avviker totalt från det gängse mönstret, förutom kommunkategorin Större 
städer som angav titeln områdeschef långt oftare än alla andra. Om man 
placerar cheferna (verksamhetschef, områdeschef och distriktschef) i en 
ledningsorganisatorisk bild ovan enhetschef i denna tabell, så finns det en 
skillnad mellan de övriga kommunkategorierna och kommunkategorin 
Glesbygd. I denna kommunkategori var det enbart 1 kommun som det 
förekommer chefer av högre hierarkisk rang än rektor. Till viss del gäller det 
resultatet även i kommunkategorin Övriga mindre än 12 500, där det 
förekommer enbart 3 kommuner som angav en chef av högre rang. I motsats 
till det har kommunkategorierna Över 25 000, övriga 12 000 till 25 000, 
samt Varuproducerande, många kommuner med chefer av högre rang.  

Hur har då titlar kombinerats i respektive kommunkategori? Även här som i 
den första resultatdelen framträder ett komplicerat pussel med många unika 
kombinationer av titlar (se bilaga 1) och en stor variation bland kommun-
kategorierna. Här har bedömningen gjorts att det var av särskilt intresse att 
närmare beskriva de kombinationer som angavs av flest kommuner och var 
de unika kombinationerna placerade sig. De unika kombinationerna var 
många, hela 39 kommuner fanns med unika kombinationer av ledningstitlar. 

Följande tabell ger en tydligare bild över hur kommunkategorierna skiljer sig 
åt vad gäller de mest frekvent angivna titelkombinationerna samt de unika 
kombinationerna.  

 
 
 
 
 

Titel Storstäder
Större 
städer Glesbygd

Över 25 
000

Förorts- 
kommuner

Pendlings- 
kommuner

Övriga 12 
500             
till 25 000

Övriga 
mindre än 
12 500

Varu- 
produceran
de

1.Distriktschef 1
2.Områdeschef 1 11 3 2 4 9 3 7
3.Verksamhetschef 1 2 1 5 2 1 1 2
4.Enhetschef 1 1 3
5.Övergripande Rektor 1 2 4 2 3 5 3
6.Rektor skola-förskola 1 10 15 18 7 10 14 9 12
7.Delad med annan rektor 2 3 2 2 2
8.Förskolerektor 1 7 16 13 7 13 6 8 8
9.Biträdande Rektor 1 2 4 3 4 2 3
10.Förskolechef 1 3 2 1 4 2 3 1 3
12.Föreståndare 1
13.Verksamhetsansvarig 4 2 1 1
14.Arbetslagsledare 2 1 2 1 1
15.Öppet alternativ 4 2 1 1 3 2
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Tabell 10. Tabellen anger titelkombinationernas fördelning inom och mellan kommunkategorierna, med det 
högsta värdet fetmarkerat (siffrorna anger antal kommuner). 

 

Flest unika kombinationer hade de Större städerna. Kommunkategorin 
Övriga mindre än 12 500 hade flest kommuner som angav enbart rektor för 
förskola-skola som förskolans ledning. Glesbygd som kommunkategori, hade 
störst förekomst av kombinationen rektor förskola-skola och förskolerektor. 
Av Pendlingskommuner var det 9 kommuner av totalt 28 (32 %) som 
svarade att de enbart hade en förskolerektor i sin ledningsstruktur. Sett till 
hela materialet hade kommunkategori Övriga mindre än 12 500 den största 
andelen (65 %), som enbart angav en titel som inte kombinerades med 
annan.  

Antalet ledningspersoner på titlarna varierade även inom och mellan 
kommunkategorierna. Rektor var allt från fler än 50 stycken i Storstäderna 
till 1 i Glesbygd. Dock kan konstateras att ju större kommuner, desto större 
antal personer som innehade en titel. Antalet ledningsnivåer, d.v.s. titlar i 
kombination med varandra, varierade från 1 till 2 enligt det mest frekvent 
angivna värdet. Fler kommunkategorier (5 av 9) hade 2 ledningsnivåer än 1. 
Främst hade kommunkategorier med kommuner som var större 
befolkningsmässigt 2 ledningsnivåer, exempelvis kommunkategorin Större 
städer och Storstäder. Kommunkategorin Glesbygd och Övriga mindre än 12 
500 hade 1 ledningsnivå.  

Typvärdet på ledningsstrukturen inom kommunkategorin var samma för 
olika ledningsstrukturer i tre kommunkategorier. Den kommunkategori som 
hade den högsta modalprocenten (typvärdes andel i procent) var Pendlings- 
kommuner (36 %), vilket var en enskild förskolechef, samt Övriga mindre än 
12 500 vilket var en enskild rektor utan andra ledningstitlar, vilket 35 % av 
kommunerna inom kommunkategorin angav. Lägsta modalprocent på 
typvärdet hade Förortskommuner (12 %) och Övriga 12 500 till 25 000 (13 

!

Kombination 
av titlar 

Antal  Storstäder Större 
städer 

Glesbygd Över 25 
000 

Förorts- 
kommuner 

Pendlings- 
kommuner 

Övriga 
12 500 
till 25 
000 

Övriga 
mindre 

än 12 
500 

Varu- 
producerande 

Rektor 
förskola-skola 22   5 3 2 1 2 6 3 

Förskolerektor 28  1 5 2 2 9 2 3 4 

Rektor 
förskola-skola 

+ 
Förskolerektor 

15   6 5 1  1 1 1 

Områdeschef 
+ Rektor 

förskola-skola 
12  3  1  2 1 1 4 

Unika 
kombinationer 39 1 8 5 5 4 3 6 2 5 
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%). Kommunkategorin Pendlingskommuner och Övriga mindre än 12 500 
var de kategorier som hade dessa tendenser och som var mest homogena i 
hur de benämner ledningsstrukturen för förskolan. Kommunkategorierna 
Förortskommuner och Övriga 12 500 till 25 000 kan ses som mest 
heterogena. 

Hur stabil denna ledningsstruktur var över tid varierar mellan och inom 
kommunkategorierna, det mest frekvent angivna värdet var att 
ledningsstrukturen funnits i mer än 7 år tillbaka i tiden, dock var 1-3 år 
tillbaka i tiden angiven i nästan lika hög utsträckning. Kategorin Storstäder 
kan dock sägas vara relativt stabila över tid i sin ledningsstruktur, då de var 
homogena i sina svar på den frågan, d.v.s. flest kommuner i 
kommunkategorin Storstäder angav mer än 7 år tillbaka i tiden.  

 

I relation till kommunkategori, förändras syftet med utformningen av 
ledningsstrukturen?  

Pedagogiska motiv var som tidigare nämnts den kategori som hade det 
högsta och det mest frekvent angivna värdet, 42 % av kommunerna angav att 
det var motivet till utformningen av ledningsstrukturen, dock var 
heterogeniteten stor mellan och inom kommunerna. Strukturella 
förutsättningar och organisatorisk effektivitet var även de frekvent angivna 
grunden för strukturens utseende och vid en hopslagning av dessa två 
likartade faktorer blev det en faktor som fick ett högre värde än pedagogiska 
motiv. Pendlingskommuner var den kommuntyp som hade flest kommuner 
som angav pedagogiska motiv. Inom kommunkategorin Glesbygd var 
strukturella förutsättningar och organisatorisk effektivitet den mest 
frekventa grunden för ledningsstrukturens utformning, med en kommuns 
övervikt mot organisatorisk effektivitet. Detsamma gällde för 
kommunkategorin Förortskommuner och Storstad där organisatorisk 
effektivitet fick det högsta värdet. Ideologiska/ politiska idéer och 
ekonomiska motiv angav endast ett fåtal kommuner. Sammanställningen 
sammanfattas i nedanstående figur. 
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Figur 10. Figuren ger en sammanställning över kommunkategoriernas svar på frågan om vad som främst styr 
utformningen av ledningsstrukturen för förskolan (staplarna representerar antalet kommuner som svarat 
n:178). 

I figuren ovan illustreras den heterogenitet som finns inom kommun-
kategorierna.  

 

Vad syftar ledningsstrukturen till, i relation till kommunkategori 

Frågan om vad ledningsstrukturen syftade till var ställd utifrån ett antal 
påståenden som kommunerna kunde ta ställning till, enligt följande 
alternativ: stämmer inte alls, stämmer till viss del, stämmer ganska bra och 
stämmer i hög grad. Samma figur som nedan återfinns i resultat del 1 (figur 
8). I denna tabell (figur 11) har modalprocenten skrivits fram för att 
illustrera hur centraltendensen ser ut i procent, vilket ger en indikation på 
samstämmigheten i kommunernas svar i denna fråga. Kommentarerna till 
tabellen är redovisningar utifrån hur varje kommunkategori följer det gängse 
mönstret eller har en inre homogenitet, alternativt en inre heterogenitet. 
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Figur 11. Figur visar vad flest kommuner svarat på frågorna om vad den nuvarande ledningsstrukturen syftar 
till? (mått typvärde) med typvärdets modalprocent utskrivet. (n: 180 utom för frågan om att stödja ett 
administrativt ledarskap n:177). 

Det var en relativt hög samstämmighet bland kommunerna om vad 
ledningsstrukturen syftar till, men även vad den inte syftar till. På några 
frågor var samstämmigheten högre: Att ledningsstrukturen var skapad i syfte 
att skapa ett tydligare och effektivare ledningsansvar samt att lednings-
strukturen var skapad i syfte att stödja ett pedagogiskt ledarskap, var en 
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fråga där det råder en stor samstämmighet mellan kommunkategorierna, det 
var enbart Glesbygd och Storstäder som hade en inre heterogenitet på båda 
dessa frågor. 

En annan fråga det rådde en hög samstämmighet i, där hälften av alla 
kommunerna angav stämmer i hög grad, var frågan om ledningsstrukturen 
syftade till att skapa en likvärdig ledningsstruktur för förskola – skola, lika 
över hela kommunen. Två kommunkategorier som stack ut i denna fråga var 
dels Storstäder där 2 av 3 angav stämmer inte alls och dels Glesbygd som 
hade lika många kommuner som angav stämmer i hög grad som de som 
angav det näst minsta, d.v.s. stämmer till viss del. Även i kommunkategorin 
Övriga 12 500 till 25 000 fanns det en heterogenitet i svaren. En annan fråga 
ställd i samma anda, var om syftet med ledningsstrukturen var att integrera 
skola och förskola i en vision om en 0 till 16 skola. Det påståendet rådde en 
hög samstämmighet mellan kommunkategorierna att det stämde väl in på 
syftet med den skapade ledningsstrukturen. I den frågan fanns inga större 
avvikelser från mönstret inom kommunkategorierna.  

En annan fråga där det rådde en hög samstämmighet mellan 
kommunkategoriernas svar, att det stämde ganska bra med syftet med 
ledningsstrukturen, var att stärka stödet för kommunikationen med 
arbetslaget i den pedagogiska utvecklingen. På frågan om ledningsstrukturen 
var skapad i syfte att stödja ett administrativt ledarskap fanns en sam-
stämmighet på stämmer till viss del. I den frågan fanns det en tendens till 
stämmer ganska bra i kommunkategorierna Storstäder och Övriga mindre 
än 12 500.  

Påståendet i enkäten om ledningsstrukturen syftade till att öka 
kommunikationsflödet inom kommunkategorierna visar ett hetrogent 
resultat. Kommunkategorin Större städer var mest heterogena i sina svar, då 
nästan lika många kommuner angav de höga värdena som de som angav det 
lägsta. För de tre påståendena huruvida ledningsstrukturen syftar till att 
skapa en närhet fysiskt och psykiskt, mellan den administrativa och den 
pedagogiska ledningen och om ekonomisk effektivisering var en av grunden 
för strukturens utseende, samt om ledningsstrukturen syftade till att skapa 
färre nivåer i ledningsstrukturen, rådde en hetrogenitet både mellan och 
inom kommunkategorierna. Heterogeniteten i svaren var med andra ord stor 
mellan alternativen, dock med en liten övervikt mot ett instämmande. Att 
stärka förskolans ställning och särart genom att ha ett ledarskap för 
förskolan och ett annat för förskolan, var det flest kommuner som inte tyckte 
stämde med varför ledningsstrukturen fått sitt utseende. Det fanns dock en 
heterogenitet mellan och inom kommunkategorierna i den frågan.  
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Strukturella faktorers påverkan, i relation till kommunkategori 

Vilka strukturella faktorer som påverkat utformningen av lednings-
strukturen redovisades i resultat del 1 (figur 7). I nedanstående figur 
redovisas samma fråga, men med modalprocent utskrivet för att illustrera 
hur samstämmiga kommunerna är. Texten efter figuren anger hur 
kommunerna fördelat sig inom och mellan kommunkategorierna. 

Figur 12. Figuren visar vilka strukturella faktorer som fått styra utformningen av ledningsstrukturen enligt 
typvärdet samt typvärdets modalprocent. (n:180 på alla utom på frågan om förskolans- och skolans läroplans 
mål, n 179) 

En av de strukturella faktorerna som kommunkategorierna angav, stämmer i 
hög grad, var det geografiska avståndet och att skolan ingår i samma 
förvaltning som skolan. Trots det, sett till modalprocenten, var kommunerna 
inte i höggrad samstämmiga i dessa frågor. Angående det geografiska 
avståndet hade exempelvis kommunkategorin Glesbygd, många kommuner 
som angav stämmer i hög grad. Storstäder och Förortskommuner var 
kommunkategorier som avvek från det mönstret mot att det stämmer 
mindre. Övriga strukturella faktorer så som läroplanen för förskola och 
skola, antalet avdelningar på förskolan, antalet förskolor eller skolor i 
kommunen, antal elever eller att förskolorna delats in i rektorsområden, var 
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frågor där heterogenitet mellan och inom kommunkategorier var relativt stor 
och med det en låg modalprocent. Avvikande från det gängse mönstret var 
Glesbygd som på frågan om antalet avdelningar påverkade, i högre grad 
svarade att det stämmer ganska bra. På frågan om antalet förskolor 
påverkade svarade Förortskommuner i högre grad, än typvärdet som sa att 
det stämmer ganska bra, att det inte alls påverkade. Många kommuner i 
Glesbygd ansåg att som enligt typvärdet stämde ganska bra med att antalet 
förskolor påverkat utformningen av ledningsstrukturen. 

På frågor om det faktum att förskolorna delats in i distrikt, att områden hade 
socioekonomiska omständigheter, barn i behova av stöd, eller den lokala 
skolplanen, påverkade ledningsstrukturen utformning, svarade många 
kommunkategorier (hög modalprocent) att det inte alls stämmer. Så i dessa 
frågor kan sägas att det fanns en homogenitet, i att dessa faktorer inte alls 
påverkat hur ledningsstrukturen utformats. Att skolans eller förskolans 
ledningsstruktur skulle ha en inverkan på utformningen av varandras 
ledningsstruktur var det få kommuner som ansåg.  

 

Vem och vad bestämmer utformningen av den kommunala 
förskolans ledningsstruktur? 

Tabellen nedan redovisar vem som fattat beslutet om ledningsstrukturens 
utformning samt hur kommunkategorierna skiljer sig i frågan. 

Tabell 11. Tabellen ger en sammanställning över resultatet på frågan om vem som fattar beslut om 
ledningsstrukturens utformning? (n:180) 

 

1 2 3 4 5 6
Storstäder 0 0 3 0 0 0 3
större städer 9 4 5 0 1 0 19
Glesbygd 7 7 8 1 2 1 26
Över 25 000 10 6 10 0 0 0 26
Förortskommuner 4 5 6 0 1 0 16
Pendlingskommuner 12 8 5 0 0 0 25
Övriga 12 500 till 25 
000

12 3 7 0 1 0 23

Övriga mindre än 12 
500

6 4 6 0 1 0 17

Varuproducerande 11 4 10 0 0 0 25
71 41 60 1 6 1 180
39% 23% 33% 0,005 3% 0,01% 100%Antalet av totalen i procent

Kommunkategori

Vilka har tagit beslutet om hur förskolans 
ledningsstruktur skall utformas?

1. Den politiska nämnden 2. Förvaltningen 3. Både 
nämnd och förvaltning 4. Beslutet ligger hos den 

enskilde chefen/rektor 5. Annat alternativ 6. Vet ej
Total

Total
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Angående vem som tar beslutet om ledningsstrukturens utformning skiljde 
sig kategorierna åt, flest angav dock att det var den politiska nämnden som 
tog beslutet. Av Storstäderna svarade alla att det var både nämnd och 
förvaltning som tog beslutet om ledningsstrukturen, men de övriga 
kommunkategorierna var heterogena i sina svar. 
 

Var fattas besluten i relation till kommunkategori? 

Heterogenitet mellan kommunkategorierna var stor på frågan om var de 
verksamhetsnära besluten fattades. Dock kan sägas att i kommunkategorin 
Storstäder fanns en samstämmighet i svaren, att det var olika för olika 
områden och i kommunkategorin Större städer och Förortskommuner 
förelåg en övervikt mot den lokala nivån för de verksamhetsnära besluten. 

 

 Hur fungerar den angivna ledningsstrukturen, i relation till 
kommunkategori? 

Hur effektiv var den angivna ledningsstrukturen enligt kommunerna i 
kommunkategorierna? När det gäller att den angivna ledningsstrukturen 
skulle vara effektiv att nå både förskolans och skolans läroplans mål finns en 
viss heterogenitet, men med övervikt mot att det stämde ganska bra i de 
flesta kommunkategorier. Enligt kommunkategorierna fick ledarskapet för 
förskolan ett stort utrymme att fungera som pedagogiska ledare och 
administrativa chefer, med en övervikt mot pedagogisk ledare. De inre 
variationerna i kommunkategorierna speglar bilden för kommun-
kategorierna i stort. Undantag är dock kommunkategorierna Varu-
producerande och Över 25 000 som på frågan om det administrativa 
utrymmet i större utsträckning angav ett visst utrymme, till skillnad från 
stort som övriga kategorier svarat. Övriga frågor det fanns en sam-
stämmighet i var att det pedagogiska ansvaret låg och skall ligga på 
ledningsnivå och att arbetslaget fick handledning i pedagogiska frågor av 
förskolans ledare alternativt rektor. Ytterligare en fråga där det fanns en stor 
homogenitet var att de kommunala målen för förskolan ingick som i en del i 
den lokala skolplanen. Avvikande tendenser för den frågan var kommun-
kategorin Glesbygd som i 27 % av fallen angav ett eget alternativ, såsom egen 
förskoleplan och att de utgick direkt från den nationella läroplanen. Av de få 
kommuner (16 av totalt 180) som angav dessa alternativ, d.v.s. att de utgick 
från egen förskoleplan eller den nationella läroplanen bestod Glesbygds-
kommuner av nästan hälften (7). 
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Att förskolans ledare hade och bör ha en formell pedagogisk 
kompetens/utbildning var de flesta kommunkategorier samstämmiga om 
samt att förskolans ledare kunde följa den dagliga verksamheten. De flesta 
ansåg att det fanns en stor till viss möjlighet att följa den dagliga 
verksamheten, med övervikt för viss möjlighet. Kommunikationerna mellan 
chefspositionerna fungerade bra enligt kommunkategorierna och var mycket 
viktiga. Detsamma gällde för ansvarsfördelningen mellan chefspositionerna, 
dock var kategorin Varuproducerande kommuner i denna fråga den kategori 
som hade den största homogeniteten mot svaret, inte viktigt. 

Ses förskola och skola som ett eller två verksamhetsområden 

 
Figur 13. Figuren visar kommunkategoriernas svar på frågan om förskola och skola ses som ett eller två 
verksamhetsområden (staplarna representerar antalet kommuner som svarat n: 180). 

Vid närmare granskning av var kommunkategori för sig så blir den inre 
homogeniteten eller heterogeniteten synlig. Inom exempelvis Varu-
producerande kommuner var det nästan lika många som ansåg att skola och 
förskola var ett verksamhetsområde, som de som såg det som två separata 
verksamhetsområden. Glesbygd och kommunkategorin Över 25 000 var mer 
samstämmiga inom sina kommunkategorier att det var två separata 
verksamhetsområden. Storstäder angav enbart att de såg förskola och skola 
som ett verksamhetsområde.  
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Kommunkategoriernas likheter och särarter – en 
sammanfattning  

Sett till hela materialet kan man säga att det ofta fanns en samstämmighet i 
svaren mellan och inom kommunkategorierna. Kommunkategorierna följer 
det mönster som var gemensamt för alla kommuner sammantaget. Det var 
på få frågor någon kommunkategori avvek från mönstret. De 
kommunkategorier som i vissa frågor hade en inre heterogenitet och ibland 
homogenitet, var Glesbygd och Storstäder. På det stora hela var det således 
inga stora skillnader inom eller mellan kommunkategorierna.  

Om ledningsstrukturen förändras i relation till kommunkategori var 
tydligast beroende på om det var en kommunkategori med större 
kommuner, främst Större städer eller mindre kommuner och då främst 
kommunkategori Övriga mindre än 12 500. I Större städer var det fler 
personer per ledningsbefattning samt i större utsträckning fler titlar i 
ledningsstrukturen och fler unika kombinationer av titlar i lednings-
strukturen. I kommunkategorin Övriga mindre än 12 500 och Pendlings-
kommuner hade man en högre homogenitet i vem som skulle leda förskolan. 
I Övriga mindre än 12 500 var det främst en rektor utan andra ledningstitlar 
som ledde förskolan. I kommunkategorin Pendlingskommuner främst en 
förskolerektor. Procentuellt sett hade Storstäder minst andel rektor, mest 
andel rektor hade Övriga 12 500 till 25 000. Sett till titeln förskolerektor 
hade Storstäder och Övriga 12 500 till 25 000 minst av den titeln. Glesbygd 
var den kommunkategorin som hade mest förskolerektor. I Glesbygd och 
Övriga mindre än 12 500 hade kommunerna, till skillnad från de andra 
kommunkategorierna, få chefer/ledare, exempelvis områdeschef över rektor.  

För Glesbygd och Storstäder var det främst organisatorisk effektivitet som 
styrde utformningen av ledningsstrukturen. I Pendlingskommuner och Över 
25 000 var det en övervikt mot pedagogiska motiv. Att ledningsstrukturen 
syftade till att skapa ett tydligare ledningsansvar, stödja ett pedagogiskt 
ledarskap samt skapa en likvärdig ledningsstruktur för förskola och skola 
lika över hela kommunen rådde en hög samstämmighet om. Enbart 
Glesbygd samt Storstäder avvek från det gängse mönstret i dessa 
påståenden. 
 
Angående vilka strukturella faktorer som påverkar ledningsstrukturens 
utseende angav de flesta kommuner att geografiskt avstånd samt att förskola 
och skola ingår i samma förvaltning stämmer i hög grad. Glesbygd hade 
många kommuner som angav att det stämmer i hög grad att det geografiska 
avståndet påverkar, medan Storstäder samt Förortskommuner i motsats till 
det gängse mönstret angav att det stämmer mindre. På frågor om det faktum 
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att förskolorna delats in i distrikt, eller att områden hade olika 
socioekonomiska omständigheter, eller barn i behov av stöd, eller om den 
lokala skolplanen, påverkade varför ledningsstrukturen var utformad på det 
sätt den var, fanns en stor samstämmighet inom och mellan kommun-
kategorierna, att det inte påverkade utformningen.  

 I kommunkategorin Storstäder angav alla tre kommuner att de ansåg att 
förskola och skola sågs som ett verksamhetsområde. Bland Glesbygds-
kommunerna och kommunerna i Över 25 000 var det en dominerande del 
som såg verksamhetsområdena som två separata. 
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10. Diskussion 

Utformar kommunerna en ledningsstruktur för pedagogisk 
ledning av den pedagogiska verksamheten i förskolan?  

Diskussionen fokucerar ledningsstrukturens utformning för den kommunala 
förskolan och om intentionen för kommunerna är att skapa en pedagogisk 
ledning för den kommunala förskolan i relation till studiens resultat. 
 

Ledningsstrukturens utformning, för den kommunala 
förskolan!? 

Ledningsstrukturen för den kommunala förskolan hade, totalt för riket, en 
komplex struktur av många individuella kommunala lösningar. Strukturen 
var mångskiftande till sin form. Det fanns inte ett tydligt mönster som 
genomsyrade materialet. Förskolans chef/ledare hade, olika titlar med olika 
ledningsuppdrag och med olika positioner och tyngd i sitt ansvar för 
verksamheten. En slutsats är att ledningsorganisationen, i stort, var 
kommunspecifik. Ledningsstrukturen utformades i enlighet, med de ramar 
som fanns tillgängliga för kommunerna både strukturella, organisatoriska, 
juridiska och ideologiska.  

Variationen i ledningsstrukturerna speglar en historisk förändrings-
benägenhet hos kommunerna (se Montin, 2007), d.v.s. att utforma 
ledningsorganisationen utifrån intentioner om vad ledning skall syfta till i 
den tidsanda och med de ramar som råder. Vid tiden för undersökningen 
bestod de kommunala ramarna, i form av statlig styrning, av en frihet och ett 
begränsat handlingsutrymme. En frihet i det kommunala självstyret och 
huvudmannaskapet, med ett tolkningsföreträde i hur, för vem och för vad 
ledningen för de kommunala verksamheterna formades. Ett begränsat 
handlingsutrymme i juridisk, ekonomisk reglering av och ideologiska idéer 
om, den egna och de kommunalt anknutna verksamheterna. Tidsandan och 
ramar har i undersökningen yttrat sig som mångskiftande 
ledningsstrukturer, men även i en samstämmighet i det rektorskap som leder 
den kommunala förskolan. 

Hur kan homogeniteten i vissa frågor i resultatet och heterogeniteten i en del 
frågor tolkas, både mellan och inom de beskrivna kommunkategorierna? 
Kommunerna hade, under tiden för undersökningen, likartade 
förutsättningar i juridiska, ideologiska ramar, men en olikhet i yttre 
strukturella ramar. Variationen och komplexiteten kan förklaras av flera 
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faktorer. En orsak till variationen kan sökas i hur kommunerna organiserar 
sig internt. Resultatet speglar den variation som Myrlund (2010) anger vad 
gäller nämndorganisationen som handhar skolfrågor i kommunerna. Enligt 
honom finns det 470 olika nämnder med olika inriktningar på sina frågor. I 
vissa kommuner har nämnden enbart hand om skolfrågor, i andra 
kommuner har de delvis skolfrågor, men även frågor som rör kultur och 
fritidsverksamhet. Benämningarna på nämnderna varierar i samma 
utsträckning som beteckningar på de ledande tjänstemännen.  

Hur förvaltningen är organiserad under nämnden är även det olika, enligt 
Myrlund. I vissa kommuner har förvaltningsgränserna suddats ut och är en 
enda förvaltning, i vissa fall är förvaltningarna knutna till en specifik nämnd. 
I de flesta kommunerna ingick förskola och skola i samma nämnd och 
förvaltning (Skolverket, 2008). Många kommuner var samstämmiga om att 
tillhörigheten i samma nämnd och förvaltning som skolan, var en av 
grunderna för ledningsstrukturens utformning, men var beslutet fattades om 
ledningsstrukturens utformning varierade, så som den kommunala 
organisationsformen. Var besluten fattades kan även härledas till den frihet 
och/eller handlingsutrymme de statliga regleringarna gav. Det kan även 
härledas till de kommunala idéerna om decentralisering eller centralisering 
av makt, ansvar och innehåll i ledningsuppgifter. Hur man såg på 
förvaltningens ansvar och uppgift får således betydelse för var besluten om 
den kommunala ledningsstrukturen fattades.  

För nästa nivå i ansvars- och beslutsprocessen, om var de verksamhetsnära 
besluten fattades, var också en fråga som var mångskiftande. Näst intill lika 
många angav att besluten fattades på lokalnivå som de som angav att 
besluten var centraliserade till förvaltningsnivå. Dessa skiftningar 
genomsyrade även skiftningar i ansvarsfördelningen av ledningsfunktionen i 
undersökningen. Positionen för den enskilde ledaren var i lednings-
strukturen mångskiftande med en otydlighet i var makten tecknas i 
strukturen.  

Den största utmaningen har varit att tolka de resultat som framkom i 
enkäten och se igenom maktfördelningen, d.v.s. vilken titel som gavs det 
övervägande ansvaret i ledningsstrukturen. Det har inte funnits ett självklart 
logiskt mönster. Avsaknaden av mönster kan bero på att de inte alltid har 
angivit en hierarkisk ordning, utan en faktisk ledning med de titlar som 
ingick i de olika verksamhetsområdena i kommunen. Formen för lednings-
strukturen blir då en horisontell ”platt” och inte vertikal ”toppig” 
utformning, med en samlad ledningsstruktur för förskola och skola, men 
med enskilda ledningsuppdrag för den enskilde rektor alternativt 
förskolerektor. 
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En annan faktor kan ha varit att kommunerna själva bestämt över hur 
makten, de facto, fördelades och ledaren som var närmast verksamheten 
hade i vissa fall det övervägande ansvaret för verksamheten, medan det i 
andra kommuner var den ledare som satt närmast förvaltningen som hade 
det, en fråga om till vem ansvaret fördelades. Det som dock indikerade en 
faktiskt hierarkisk fördelning var titlarna områdeschef, verksamhetschef och 
distriktschef då det var titlar som i de flesta kommuner hade ett 
personalansvar för cheferna i förskolan, även om det inte alltid var så att de 
hade det övervägande ansvaret för verksamheten. Även här kan en likhet 
skönjas i hur den inre kommunala förvaltningen organiserade sig. Resultatet 
visar på likheter med skolchefens uppdrag som enligt Nihlfors (2003) 
definierades i varje enskilt kommunalt fall.  

Den mångskiftande ledningsstrukturen och positioneringen av lednings-
funktionen kan ses som ett resultat av hur kommunerna såg på och 
hanterade sina förskole- och skolverksamheter i den med skolan 
gemensamma nämnden, d.v.s. som särskilda verksamheter med särskild 
ledning, eller som ett samordnat ledningsuppdrag för flera verksamheter.  

Intentionen enligt många kommuner var att skapa en sammanhållen 
ledningsstruktur för förskola och skola. Detta var tydligt i det rektorskap för 
förskola-skola som många kommuner angav. Indikationer på att det var av 
betydelse för hur ledningsstrukturen fick sin form återfinns även i hur 
kommunerna såg på förskola och skola som verksamhetsformer, d.v.s. som 
ett gemensamt eller två separata. Flest kommuner angav att de såg dem som 
två separata, men även många (38 %) såg dem som en verksamhet. Många 
av de kommuner som angav titeln rektor såg verksamheten i lika stor 
utsträckning som en gemensam som två olika. För de kommuner som angav 
titeln förskolerektor var det en påtaglig skillnad i att verksamheterna sågs 
som två separata. Resultatet kan tolkas så, att för kommuner med en mot 
förskolan inriktad rektor, i högre grad särskiljer skolan och förskolans 
verksamheter än dem med ett rektorskap för förskola-skola. 

Ett annat exempel på hur kommunerna tog intryck av tidsandan och genom 
det förändrade ledningsorganisationer, var i den titelbenämningen 
enhetschef. Titeln enhetschef kan härledas till att vissa kommuner 
organiserat förskolor med andra verksamheter till resultatenheter och därav 
benämnde ledarskapet som just enhetschef där enhet var lika med en 
förskola. Enhetschef som titel är en tydlig markör (även om bara 5 
kommuner) att vissa kommuner tagit intryck och förändrat 
ledningsorganisation genom New public management (NPM). Det betyder 
inte att andra delar i ledningsstrukturens utformning var influerade av just 
NPM, även om titel inte var enhetschef. Quennerstedt (2006) menar att 
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definitionen av den kommunala uppgiften har förändrats från att vara en 
betoning på demokrati och service till effektivitet och service, vilket kan ses 
som ett led i den marknadiseringen och företagisering som kommunerna 
genomgått och genomgår. Moos & Møller (2003) menar att NPM har haft en 
stark påverkan på hur kommunerna organiserat skolorna i Skandinavien. 
Granrusten & Moen (2011) visar genom sin undersökning hur den 
kommunala barnomsorgen i Norge inspirerats av och förändrat lednings-
organisationen baserat på idéer från NPM. 

En annan förklaring av ledningsstrukturernas variation kan möjligen 
återfinnas i de kommunala olikheterna, demografiska och geografiska. 
Kommunerna är disparata, vilket har givit olikartade ledningsstrukturer med 
många olika och unika kombinationer av ledningsstruktursformationer. 
Främst har stora städer och mindre kommuner indikerat sådana skillnader, 
exempelvis har de angivit att ledningsstrukturen var utformad utifrån att 
skapa organisatorisk effektivitet snarare än pedagogiska motiv. Större städer 
har att hantera många barn, många förskolor på liten yta. I Glesbygd blir de 
yttre förutsättningarna i form av få förskolor och långa avstånd mer styrande 
än andra intentioner med ledningsformationen. 

Slutligen, för att avsluta den första delen av diskussionen, kan man fråga sig 
om de mångskiftande ledningsstrukturerna var ett resultat av ett ”korstryck” 
(se Moos, Møller & Johansson, 2004) på kommunerna. Ett korstryck 
bestående av en frihet i det kommunala självstyret, där de kommunala 
intentionerna om ledning av den egna organisationen och intentioner om 
ledning för de verksamheter som var knutna till kommunerna via 
huvudmannaskapet, trycktes mot de förutsättningar som fanns i fasta 
ramverk och fasta kommunala strukturer. Sammantaget leder detta till en, 
för den enskilde kommunen avsedd och anpassad ledningsstruktur.  

Det som kan konstateras utifrån tidigare forskning och resultatet här är att 
kommunerna skiljer sig åt. Hur ledning utformas och för vad varierade. 
Enligt Johansson (1982) kan kommunala variationer ge skillnader i den 
kommunala samhällsservicen vilket till viss del kan förklaras av det 
kommunala självstyret. Han menar att vid en starkare statlig styrning skulle 
denna variation minska. Även Quennerstedt (2006) menar att en svag statlig 
styrning och ett omfattande kommunalt självstyre medverkar till skillnader i 
både kvalitet och omfattning av den kommunala samhällsservicen. Frågan 
som leder den fortsatta framställningen är hur den tidigare svagare statliga 
styrningen påverkat utformningen av kommunernas ledningsstruktur för 
förskolan. Vidare ställs frågan hur den nu starkare statliga styrningen av 
ledningsfunktionen för förskolan kommer att påverka utformningen av 
ledningen för förskolan i framtiden. 
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Pedagogisk ledning för den pedagogiska verksamheten i 
förskolan? 

Den förskolepedagogiska verksamheten har genom styrdokumenten och 
regleringen till en egen skolform, närmat sig skolan (Kärrby & Lundström, 
2004 och Folke-Fichtelius, 2008). Folke-Fichtelius (2008) menar att 
förskolan i och med det förlorat sig själv som ett tydligt gränsobjekt 
gentemot skolan. I den pedagogiska praktiken och vad gäller den grund-
läggande kunskapssynen har förskolan dock bibehållit den särart den anses 
stå för (Enö, 2005; Ekström, 2007). Hur var det då med den formella 
pedagogiska ledningen av förskolan, bestod den av en likhet eller särart 
gentemot skolans ledning, vilka var kommunernas intentioner i skapandet 
av ledningsstrukturen för förskolan och gick de i klinch med de statliga?  

Ledarskapet för förskolan har, trots den korta tid den funnits, genomgått en 
förvandling från att vara långt ifrån något som ens liknar skolans ledarskap, 
med en otydlig chefs/ledarskapsbefattning och en del av ett arbetslag, till att 
omvandlas till ett rektorskap, som ofta delas med skolan. Den har även 
omvandlats till att bli ett förskoleinriktat rektorskap i förskolerektor. Så även 
i ledningens utformning kan man enligt Kärrby och Lundström (2004) 
påstå, att förskolan blivit mer skollik. Intentionerna var också enligt 
kommunerna att just skapa en likhet med skolans ledningsorganisation. 

Enligt Ullman (1997) måste en titel studeras i sin historiska och nutida 
kontext för att förstås. Vidare hävdar Ullman att en titel befästs lättare om 
den är beständig över tid. Titeln har varierat historiskt för att kommunerna 
har fungerat som individuella aktörer och påverkat titelns skiftande 
benämning under historiens gång. Vid en starkare statlig styrning som den 
för skolans rektorstitel skulle benämningen troligtvis inte skiftat i lika stor 
grad. Det beskrivna rektorskapet för förskolan har sina rötter i många av de 
förändringar som skedde på 90-talet både i den kommunala verksamheten 
och på skolarenan. Dessa förändringar öppnade upp för ett rektorskap för 
förskola och skola, vilket skapade en grund för att sammanlänka de båda 
verksamheterna i ideologisk och juridisk mening men även lednings-
strukturellt. 

Rektorstiteln med sin långt längre historia har en större legitimitet och 
förankring i skolans värld, än den har för den korta tid och tidigare ringa 
omfattning den har funnits för förskolan. I den nya skollagen ges inte 
möjligheten att skapa och förankra ett rektorskap för förskolan. Blir 
förändringen till förskolechef då ett enhetliggörande av titel och 
ledningsuppdrag, och samtidigt ett hot mot den kommunala självstyrelsen? 
Enligt propositionen till skollagen (Prop. 2009/10:165) skall den nya 
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definitionen av förskolans ledarskap inte leda till en begränsning i den 
kommunala friheten. 

Regeringen anser inte att regleringen strider mot den kommunala självstyrelsen, 
även om den innebär en tydligare statlig styrning av ledningsorganisationen inom 
förskolan än i dag. (Prop. 2009/10:165, s.251) 

Dock kan sägas att i och med den nya skollagen försöker den statliga 
myndigheten att återta aktörskapet i ledningsformulerandet och särskilja 
ledningen för förskolan, återigen genom att ha ett rektorskap för skolan och 
ett förskolechefsuppdrag för förskolan. Att det kommer att ske förändringar 
från den bild av ledningen som denna studie ger där övervägande delen är 
rektorer i någon form för både förskola-skola eller förskolerektor råder det 
ingen tvekan om. Den starkare statliga styrningen reglerar benämningen för 
förskolans ledare i den nya skollagen.  

Likaså kommer troligtvis antalet titlar och benämning på titlar i förskolans 
ledningsstruktur att minska. Om det kommer att generera en radikal 
förändring, eller om rektorerna blir tillika förskolechefer, får en uppföljande 
studie visa. Dock får inte ledningsuppdraget delas av flera, enligt den nya 
skollagen, men förskolechefen har möjlighet att delegera den dagliga 
pedagogiska ledningen och samordningen (Prop. 2009/10:165), till vilka, 
blir en intressant fråga. Blir det fler arbetslagsledare och/eller 
verksamhetsansvariga, eller är det så att pedagogiska stödfunktioner 
tillsätts? Vid tiden för undersökningen fanns det i många kommuner 
pedagogiska assistenter för att underlätta det pedagogiska lednings-
uppdraget för förskolans chef. 

Det pedagogiska ledarskapet och ledningen, ses i forskning som en viktig 
substans i en hållbar organisation för att driva utveckling framåt (Jorde-
Bloom, 2004; Johansson, 2004). Från statligt håll framhäver man den 
pedagogiska ledningen som en viktig faktor för att upprätthålla en god 
kvalitet i förskolan (Skolverket, 2005). Många kommuner i undersökningen 
hade just pedagogiska motiv med ledningsstrukturens utformning. Att 
pedagogiska faktorer fick en betydande roll för ledningsstrukturens 
utformning kan ha sin grund i ideologiska formuleringar i styrdokumenten 
för förskolan där vikten av att uppfylla de mål som är satta för verksamheten 
poängteras. Dock är det svårt att sia om det är något som blivit viktigare för 
kommunerna när förskolan fick en egen läroplan, eller om det alltid har 
prioriterats som en viktig faktor.  

Den skillnad kommunerna påtalade mellan förskolan och skolans ledarskap, 
var enligt dem enbart förankrade i skillnader i läroplanerna och i det låg 
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skillnader i det pedagogiska ledningsuppdraget för skolans och förskolans 
ledare. Som kommun ställde man generella ledarskapskrav oavsett 
verksamhet. Kommunerna hade även i motsats till de statligt formulerade 
två läroplanerna, ett gemensamt dokument för förskola och skola, i den 
lokala skolplanen. I över hälften av kommunerna ansåg man att det var 
viktigt med en relevant pedagogisk utbildning för förskolans ledare och 
förskolans ledare hade det i stor utsträckning. Enligt kommunerna borde 
förskolans ledare genomgått rektorsutbildning. Enligt nu gällande skollag 
(SFS 2010:800) är det enbart skolans rektor som skall genomgå en sådan.  

Även om kommunerna främst hävdade pedagogiska skäl till utformningen 
av förskolans ledningsstruktur så var det motivet tätt följt av strukturella 
faktorer och organisatorisk effektivitet. I väldigt få fall poängterade man 
ekonomi som en faktor som skulle styra utformningen av strukturen för 
ledning av förskolan. Ser man till hela resultatet så framhåller kommunerna 
i många frågor strukturella och organisatoriska faktorer som grund för 
utformningen av ledningsstrukturen, exempelvis i påståendena att skapa ett 
tydligt och effektivt ledningsansvar, skapa färre nivåer i ledningsstrukturen 
samt stärka kommunikationen med arbetslaget i den pedagogiska 
utvecklingen. 

Här kan även sägas att de kommuner som angav organisatorisk effektivitet 
och strukturella faktorer före pedagogiska motiv, var kommuner som ingick i 
kommunkategorier där befolkningsunderlaget antingen är stort (ex. 
Storstäder) eller litet och avstånden mellan förskolorna är större, se 
exempelvis kommunkategorin Glesbygd. Det är förmodligen ett större 
problem, i dessa kommuner, att organisera ledningen så att ett nära 
pedagogiskt ledarskap (Viggósson, 1998) kan premieras, ett ledarskap som 
arbetar kontinuerligt med det mål och uppdrag förskolan har för kvalitet och 
utveckling av verksamheten (Jorde-Bloom, 2004).  

 

Konklusion 
Ledningsstrukturen för den kommunala förskolan var en mångskiftande 
formering. Lika mångskiftande som kommunerna är olika. I flest kommuner 
var det främst en struktur av flera ledningstitlar, rektor och förskolerektor. 
Områdeschef och rektor användes också i stor utsträckning. I relation till 
kommunkategorierna förändrades inte ledningskartan nämnvärt, 
variationen bestod. Skillnaderna i mönstret framträdde främst för de mindre 
och större kommunerna. Större kommuner hade fler chefer och fler 
ledningsnivåer samt en högre variation av ledningsformationer. Mindre 
kommuner hade färre chefer och ledningsnivåer samt en mindre variation av 
ledningsformationer. Organisatorisk effektivitet var, för de stora städerna 
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och de mindre kommunerna med geografiska avstånd, viktigare än 
pedagogiska motiv. 

Utformade kommunerna en ledningsstruktur för pedagogisk ledning av den 
pedagogiska verksamheten i förskolan? Ja och Nej. Kommunerna formade 
inte enbart en ledning för förskolan. Kommunernas främsta syfte var inte att 
skapa en ledningsstrukturell särart för förskolan. Kommunerna formade en 
samordnad ledningsstruktur i syfte att skapa en pedagogisk ledning som 
hanterade en utbildningsverksamhet från förskola till grundskola med ett 
rektorskap för både förskola och skola. Kommunerna ansåg inte att fanns 
skillnader i ledningsuppdraget förskola eller skola, utan verksamheterna har 
skilda läroplaner och i det ligger skillnaden i ledningsuppdraget och den 
pedagogiska ledningen.  

Mot bakgrund av resultatet är den nya skollagen ett steg mot att särskilja 
förskolans ledning från skolans med en egen titel som förskolan som 
verksamhet ensam äger, till befattning, position och ledningsfunktion. Det 
blir framöver empiriskt intressant att undersöka om så fortsätter att vara 
fallet eller om kommunerna fortfarande kommer att vara aktörer som själva 
skapar sin ledningsstruktur. Kommer det att bli staten som styr, så att det 
enbart blir förskolechefer som leder den pedagogiska verksamheten i 
förskolan eller blir det rektor tillika förskolechef. Det vill säga, kommer 
kommunernas agenda förändras i och med den nya skollagen? Blir det så att 
kommunerna fortsättningsvis skapar ledningsstrukturer för ett samman-
hållet utbildningssystem eller bidrar skollagen till en förändring som ger 
förskolan ett närvarande pedagogiskt ledarskap med distans till det övriga 
utbildningsystemet? Förändring tar tid och resurser (Lindensjö & Lundgren, 
2000), frågan är om dessa resurser eller intentioner att förändra finns. 
 

Fortsatt forskning  
Den internationella och nationella forskningen på förskolans område 
gällande förskolans ledning och ledarskap är ringa (Muijs et al., 2004). Det 
är även så att forskningen inte studerar ledningsstruktur specifikt i någon 
större utsträckning. Intressant vore att följa upp föreliggande studie med 
djupare analyser av några enskilda kommuners ledningsstrukturer. En 
undersökning där fler instrument exempelvis intervjuer och formella 
dokument används för att följa den faktiska process som föregår en lednings-
strukturs utformning, samt att undersöka de praktiska konsekvenserna för 
ledningsarbetet. Det vore även, som tidigare nämnts, av intresse att följa upp 
studien med ett tidsutsnitt några år efter den nya skollagen och undersöka 
hur förändringen har påverkat ledningsstrukturens utformning och om 
intentionerna förändrats.   
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Summary  

Introduction 

This thesis is a total survey of the municipal preschool management 
structure. Since the late 90s preschool has been the first step in the overall 
educational system – a pedagogical activity that is becoming more and more 
similar to school in form and content. The municipality as the responsible 
authority decides the management structure of the preschool. The 
municipality is itself an institution with its own goals and objectives, which 
can result in conflicts depending on for whom and for what the management 
is designed. Today, according to the Education Act (2010:800), the 
management title is preschool director or the head of preschools. The result 
is a portion of preschool’s management structure and objectives prior to 
government regulation.  

Problem formulation 

Today municipal preschools are a type of school with management organised 
by the municipality. The responsibilities of the head of preschools are 
regulated in the new Education Act, however, that was not the case when the 
data for this thesis was being collected. Before regulation, the management 
of preschools was left completely to the individual municipalities. This thesis 
provides a view of municipal management structure prior to government 
regulation. There are no other compilations that shed light upon how and 
why management structures were formed before government regulation. The 
picture of the organisation chart shown in this study makes it possible to 
compare preschool management structures from before and after the new 
government regulation. This thesis focuses on the question of whether the 
design of the management structure came about for the purpose of enabling 
pedagogical management for educational activities in municipal preschools 
or if there are other factors and objectives that have steered the design.  

Purpose and questions 

The purpose of this investigation is to describe how the management 
structure of municipal preschool is designed and why. 

Questions 

• Which one or which ones (job titles, positions and functions) formally 
lead the pedagogical activities in municipal preschools? 
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• For which purpose or purposes has the management structure been 
designed? 

o Who, what and where is the design of the management structure 
of municipal preschools decided?   
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• Is there something distinctive or are there similar patterns in 
management structures linked to different types of municipality?  
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Management structure as an object of study  

The object of the study is managment structure because it has many 
dimensions regarding both what is studied and why. Management structure 
itself is not an easy term to work with as a theoretical definition cannot be 
found in pedagogical research in Sweden today. In this study the Swedish 
Official Government Report Series’ (SOU 2004:116) description has been 
used to define that which is being studied. “…management structure is a 
concept that describes how those people with management and management 
tasks and responsibilities included in their different functions purely 
formally are intended to interplay in their common commission” (page 42). 

Which of these functions are related to job title and management mandates 
(position and function) have been studied as well as how the structure of job 
titles functions are organised. The practical work of management has been 
left outside the study. However, questions aimed at how the management 
structure works from the point of view of the municipalities and how the 
municipalities think management should function have been asked, such as 
for what purpose has it been created. This study does not deal with the 
activity of management, but instead with the different positions and 
functions of the office that the municipality organises in a management 
structure in order achieve the goals of preschool and to carry out its tasks.  

The concept of management structure includes management, management 
organisation and steering, within each school but also as an element in a structure 
where each school is included, municipally or nationally. The management structure 
can also be understood as support or (in unfavourable cases) as an obstacle to the 
principal’s management. In that way there is a national, municipal and local 
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management structure. Municipally and locally the management structure has to be 
adapted to the conditions, the situation and the needs that exist in each municipality 
and each school. (SOU 2004:116 p. 10) 

In the result section the management structure is described as a structure for 
preschool as an institution, but also as a structure based on municipalities as 
comparable units with the starting point in their similarities and differences, 
demographic and geographic.  

 

Background 

Preschool, a pedagogical enterprise with municipal roots  

The preschool we see today has its foundation in the infant institutions that 
were developed in the mid 1800s. The primary task of the infant institutions 
was to nurture, with educational elements in its activities. In the beginning 
the institutions were run by philanthropic societies, but then, when money 
was lacking, they were gradually taken over by the municipalities. The bigger 
the subsidies the infant institutions received the more difficult it was for 
them to assert their rights against the municipalities. The municipalities also 
increased their influence on the content of the activities. The philanthropic 
institutions had a board that drew up guidelines for how the enterprise was 
to proceed and a manageress who made sure that the tasks were carried out. 
The manageress could be said to be the precursor of the manager that was a 
common title for the preschool head/director during the true preschool 
expansion that took place in the 1970s.      

At the end of the 1980s a change in the management structure of many 
preschools began. The changes were based on changes at the municipal level. 
For example changes in the Swedish Local Government Act (1991) gave the 
municipalities the right to decide freely how their committees were to be 
organised which created constellations of committees where issues 
concerning children and education were dealt with in the same committee. 
In connection with this, there was a far-reaching decentralisation of the 
management function’s mandate that result in delegation of many of the 
administration’s responsibilities and tasks to the preschool director. 
Decentralisation was a part of the professionalization of the municipal 
administration that took place from the 70s onward and influenced the 
management function (managers) in a way that redefined the role from 
having been part of a working team to clearly being a management position 
(Montin, 2007). The management structure changed in some municipalities 
so that the manager of individual units became the preschool director with 
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responsibility for several units. In some municipalities a principal became 
the preschool director with responsibility for both schools and preschools.  

From the 70s onward management of the educational activities of preschool 
has been relatively anonymous with time divided between administration 
and pedagogical management of the preschool unit, whilst being included in 
the practical working team. By decentralising tasks from administration to 
the preschool director, the management of preschools became a clearly 
administrative head position that contributed to increasing the distance 
between the pedagogical management and the personnel (Ekström, 2007).  
Then in the Curriculum for the Preschool (Lpfö 98) the management 
mandate was not regulated, instead the responsibility for the internal 
pedagogical activities lay on the working team. Today in the revised 
curriculum responsibility is regulated by clear guidelines for the 
management (Education Act 2010:800). 

 

Management structure, a municipal question 

Creating the management structure for preschool has been and still is the 
responsibility of the municipality. This is based on the municipality’s 
independence and the fact that the municipality is the authority responsible 
for preschool. However, the state regulates the scope and gives the 
municipality a framework within which to work. These conditions give the 
municipality some room for manoeuvre when the management of preschool 
is organised. Responsibility for structuring and organising the management 
of preschool lies with the committee that has been given the task by the 
municipal board and in 96 % of the cases schools are under the same 
committee as preschool and in 98 % of the cases they have a common 
administration (The Swedish National Agency for Education, 2008). Thus 
the municipality’s politicians and employees decide which 
positions/functions the management of preschool will be allotted. 

The municipalities are similar to each other regarding organisation and 
decision-making, but differ in geographic and demographic size. These 
differences provide different conditions. A large organisation is able to profit 
from its size, for example quality can be maintained despite a reduction in 
administration and other functions (Karlsson, 2007). In bigger 
municipalities the recruitment base for politicians is greater. Smaller 
municipalities have the advantage of having shorter information chains and 
decisions are more deeply rooted in the community (Swedish Association of 
Local Authorities and Regions, 2007). 
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Previous research 

However, while management research in the school sector is burgeoning – driven 
chiefly by the National Collage for School Management – in sharp contrast on 
management in the early years is limited. (Muijs, Aubrey, Harris and Briggs, 2004 s. 
157-158) 

There are few references that deal with the management structure of 
preschool. Most references are about individual management in preschool 
and not a leader in a coherent structure from management to operations. 
The most recent and closest in subject matter is the licentiate thesis Struggle 
in the Educational Arena by Ann-Christin Eklundh (2001). As in this study, 
it deals with municipal management organisation, however, only in twenty 
municipalities in Skåne and not as here, a total survey.  

In summary it can be said that previous national research gives a picture of 
an initially vague administrative and pedagogical leader of preschool and 
later a clear but distanced head. Previous research describes mainly 
management in preschool as management for the quality of the work 
environment and the working team’s well being rather than a pedagogical 
force for internal operations. That preschool management has not 
functioned as a pedagogical driving force has to do with the space allowed 
and the ability or the opportunity to function as a pedagogical leader, as the 
administrative task has taken up the most of the time.  

Previous research has hinted that integrative solutions with the pedagogical 
management of the schools have been found in the municipalities and that 
municipalities as actors in the creation of management structure have 
influenced design based on their own organisational changes and view of 
management. A survey of the literature in the field provides knowledge about 
preschool as a political institution and organisation and how these 
frameworks have influenced preschool management historically. (Axiö, 
1994; Boalt Boëthius & Stavren-Eriksson, 1992; Dahlberg & Åsén, 1986, 
1987; Ekholm & Hedin, 1991; Eklundh, 2001; Ekström; 2007; Ellmin & 
Levén, 1993; Forsberg Kankuunen, 2009; Johansson & Lindberg, 1996; 
Kärrby, 1983; Kärrby; 1992; Lantz och Pingel, 1988; Montin; 1990; Olsson, 
1995; Riddarsporre, 2010; Rohlin, 1991; Sundell, 1991).  

A good deal of interesting references within Early Childhood can be found in 
international research (Bella & Jorde-Bloom, 2003; Catron & Groves, 1999; 
Ebbeck & Waniganayake, 2003; Granrusten & Moen, 2011; Hujala, 2004; 
Hayden, 1996; Jorde-Bloom, 1992, 2004; Jorde-Bloom & Sheerer, 1992; 
Kagan, 1993; Kagan & Bowman, eds., 1997; Larkin, 1999; Nivala, 2002; 
Nivala & Hujala, eds., 2002; Nivala & Puroila, eds., 1998; Nupponen, 2005; 
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Rodd, 2006). However, international research is more prescriptive than 
national research. Just as in national research, it deals with individual 
management in preschool and not management or management structures 
to any great extent. 

Internationally, Granrusten and Moen (2011), who are most recent and 
whose object of study is most similar, have done just that. They have studied 
the ongoing transformation of municipal preschools’ (barnehager) 
administrative steering structures. As in the present study, they have 
examined the municipal preschool management structures, although in 
Norway. The difference is that it is not a comprehensive survey, instead they 
studied the actual consequences in a limited number of preschools and the 
division of labour for the management positions.  

 

Theoretical framework 

This thesis does not have a single theory as its starting point, but rather 
branches of theoretical starting points to analyse in relation to the 
subsequent conclusion. Theorisation and explanation of concepts such as 
institution, organisation, steering, management, management, management 
structure, position, function, and job title are important for understanding 
how the concepts are used. The theoretical framework is a way to 
contextualize the concept of management structure and show how a 
municipality and preschool as an institution and organisation have an 
impact on the management structure’s appearance and purpose. 

The concepts of actor and structure give the basis of explanation for the 
relationship between the municipality as the responsible authority and actor 
in the creation of the structure, that is to say, the management of the 
preschool. The municipality is part of a structure of which the municipal 
preschool is also a part with a regulatory framework and government 
intentions that influence, restrict and enable, the actor, the municipality’s 
conduct.  

The actor and structure perspectives make it possible to interlace the 
theoretical concepts and the understanding of the municipal preschool 
management structure from a societal perspective. The management 
structure thereby becomes a construct of the municipalities for controlling 
and maintaining the pedagogical activities of the preschool, in striving to 
fulfil the national goals for preschool that the institution has, which define 
what preschool as a pedagogical institution for children in Sweden shall be. 
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Method 

The lack of research related to this thesis project resulted in a shift of 
perspective from individual pedagogical management to investigation of who 
is leading the municipal preschool from a contemporary perspective. Hence 
it was of interest to conduct a comprehensive survey of the management 
structure of all of the 290 municipalities. To allow such a study a 
questionnaire was chosen as a survey instrument.  

The survey was conducted in a number of steps in order to strengthen its 
validity and reliability. Among other things an interview with a preschool 
principal who had been a preschool leader since the beginning of the 70s was 
carried out. A preliminary investigation of 15 municipalities’ websites was 
carried out in order to design a battery of questions valid for the broad 
spectrum of municipalities. The questionnaire in a more or less final format 
was checked by a director of administration and was revised after his 
comments. The final questionnaire was designed as a web-based 
questionnaire to allow as personal and, for the municipality in question, as 
valid a questionnaire as possible.  

Having the municipality as the survey unit and the respondent has to do with 
the municipality being the authority responsible for the task of organising 
the management of preschools and therefore representatives for the 
municipality were deemed to be the most appropriate to respond to the 
questionnaire that was constructed. Persons employed in the administration 
were sent the questionnaire as they administer the management of the 
preschools. The municipalities were aggregated as survey units in part of the 
analysis and reporting of results to enable a comparison between the 
municipalities based on the size, both demographic and geographic, of the 
municipality. The classification of the Swedish Association of Local 
Authorities and Regions was used to make this division. 

An overall response rate of 62 % was achieved, that is, 180 municipalities of 
290 responded to the questionnaire. The material has been analysed with the 
help of a statistical program, SPSS, and compiled and reported with 
descriptive statistics. Descriptive statistics have been used to show the 
characteristics of the material and the central tendency. 

 

Results 

In the early 90s many integrated solutions with schools and principalships 
that included both schools and preschools appeared (Eklundh, 2001). That a 
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principal is principal for both a preschool and a school is a widespread fact 
that becomes clear in the results of this study. Some form of principal leads 
the activities of preschool, either a principal for both preschool and school or 
a preschool principal. In 86 % of the municipalities that responded to the 
questionnaire, it was stated that they have a principal in some form in their 
management structure, and only 11 % of the municipalities mentioned the 
job title preschool director.  

If one looks more closely at the entire management structure, that is, those 
titles that are included from administration to operational level, there are no 
clear patterns for how municipalities organise management. In 36 % the 
combination of management organisation is unique. The position of 
preschool management is unclear. There are both hierarchical solutions with 
area managers and principals who are under area managers, and 
management organisations without hierarchical order, where the 
municipalities simply have listed the titles that are used in the municipality 
for the various school management districts. The most common, however, is 
a job title in combination with another job title as leader of the preschool. 
These job titles usually include preschool principal and principal for 
preschool-school. The more titles there are, the more distinctive the title 
combinations are.   

Eklundh (2001) believes that through studying management structures one 
gets a view of how and where power is signed. The greatest challenge in this 
thesis has been just that, to interpret the results obtained from the 
questionnaire and see through the division of power, that is, to see who owns 
the predominate responsibility in the management structure. There has not 
been an obvious logical pattern. The lack of a pattern may be because they 
did not always give a hierarchical order but rather the actual management 
with the job titles that are included in the various areas of the municipality. 
Another factor is that the municipalities themselves decide how the power, 
de facto, is to be divided and the person who is closest to the preschool itself 
has in certain cases the chief responsibility for the preschool while in other 
municipalities it is the person who is closest to the administration who has it.  

A function linked to a job title, on the other hand, is clearer. If you are the 
principal of a preschool-school, you have both a school and a big part of 
preschool, but also other activities such as a day recreational centre. For 
preschool principals the job description is more restricted where they all 
have preschool and 24 % with that job title have school as their sphere of 
activity. A preschool principal has only preschool as their sphere of activity 
to 29 %, a principal 0 %. A preschool director has no schools in their sphere 
of activity, while an assistant principal has 63 % school in their sphere of 
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activity. In terms of management responsibility for personnel there is a 
considerable difference between a principal for a preschool-school and a 
preschool principal. A principal for a preschool-school has management 
responsibility for compulsory school teachers to 98 % and a preschool 
principal has it to 17 %. In summary, it can be said that if “preschool” is part 
of the management title, then the sphere of activity is preschool and that the 
placement is to a great degree at a preschool (see the title “head of 
preschools” and “preschool principal”). If you have a title that includes 
“head” or “director” in many municipalities you have responsibility for the 
budget and finances; examples of this are “area director” and “head of 
preschools”. In many municipalities a preschool principal or principal for a 
preschool has pedagogical responsibility.   

Changes in management structure in relation to municipal categories are 
most evident in large municipalities, primarily large cities, or small 
municipalities, primarily municipal categories with fewer than 12 500 
inhabitants. In large cities there are more people per management position 
and to a greater extent more job titles in the management structure and 
more unique combinations of job titles in the management structure. In 
large cities it is primarily an area director who is in charge of the preschools 
with a principal for preschool-school. In municipal categories with fewer 
than 12 500 inhabitants there is greater homogeneity regarding who is in 
charge of preschools; in these municipalities it is primarily a principal who is 
the head of the preschools and in those municipalities there is one principal.  

In rural areas there are mainly principals and preschool principals, only one 
municipality has a director above a principal, that is, close to administration. 
In rural and urban areas it is primarily organisational efficiency that governs 
the design of the management structure. Structural factors and geographical 
distances influence to a great degree how municipalities in rural areas design 
their management structures. In large cities it is primarily pedagogical 
considerations that govern the design of the management structure. 

 

Conclusion 

Do municipalities design management structures for educational 
management of pedagogical activities? Yes and no. The municipalities do not 
only design the management of preschool. The primary objective of the 
municipalities is not to create a special management structure for 
preschools. The municipalities design management structures for the 
purpose of creating a educational management that deals with education 
from preschool to compulsory school – a principalship for both preschool 
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and schools. The municipalities do not see management of preschools and 
schools as being different, but the two do have different curricula and there 
lies the difference in the management task and pedagogical management. 
However, school and preschool are seen as two separate forms of activity. 

Management structure is foremost a structure with two or more formal 
management titles, a principalship shared with foremost a principalship in a 
preschool suit, that is, a preschool principal. In relation to municipal 
categories the varied picture of the organisational chart does not change 
appreciably. The differences appear mainly in the small and large 
municipalities. The large municipalities have more directors and more 
management levels as well as a greater variation in management formations. 
Smaller municipalities have fewer directors and management levels and less 
variation in management formations. The organisational efficiency is, for the 
large cities and the small municipalities with geographical distance, more 
important than pedagogical considerations.   

In light of these results the new Education Act is a step toward 
distinguishing the management of preschool from school toward becoming a 
new title of its own that belongs to preschool as a sphere of activity in regard 
to position and function. It will become empirically interesting to investigate 
whether this will continue to be the case or if the municipalities still are 
actors that create management structures themselves. Is it going to be the 
state that steers, so that only preschool directors lead the pedagogical 
activities of preschool or the principal and the preschool director too. That is 
to say, will the agenda of the municipalities change and with that the new 
Education Act? Will it be so that the municipalities continue to create 
management structures for a coherent educational system or will the 
Education Act contribute to change that provides preschool with pedagogical 
management that is present and that distances itself from the rest of the 
educational system? Change takes time and resources, the question is if 
these resources or intentions to change exist. 
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Antal Ansvarsområde

111 (n:109) Rektor skola-förskola

1. Pedagogiskt ansvar (94 % av 109 kommuner)
2. Personalansvar (80 % av de 109 kommunerna)
3. Ekonomiskt/budgetansvar (78 % av de 109 kommunerna)
4. Kvalitetsarbetesansvar (74 % av de 109 kommunerna)
5. Utvecklingsansvar (53 % av de 109 kommunerna)

79 (n:78) Förskolerektor

1. Pedagogiskt ansvar (90 % av 78 kommunerna)
2. Ekonomiskt/budgetansvar (86 % av de 78 kommunerna)
3. Personalansvar (82 % av de 78 kommunerna)
4. Kvalitetsarbetesansvar (72 % av de 78 kommunerna)
5. Utvecklingsansvar (56 % av de 78 kommunerna)

40 (n:39) Områdeschef

1. Ekonomiskt/budgetansvar (85 % av 39 kommuner)
2. Personalansvar (67 % av 39 kommuner)
3. Kvalitetsarbetsansvar (64 % av 39 kommuner)
4. Pedagogiskt ansvar (59 % av 39 kommuner)
5. Utvecklingsansvar (54 % av 39 kommuner)

20 (n:19) Förskolechef

1. Ekonomiskt/budgetansvar (84 % av 19 kommuner)
2. Personalansvar (79 % av 19 kommuner)
3. Pedagogiskt ansvar (79 % av 19 kommuner)
4. Kvalitetsarbetesansvar (68 % av 19 kommuner)
5. Arbetsledningsansvar och utvecklingsansvar (42 % av 19 kommunerna)

15 (n:15) Verksamhetschef

1. Pedagogiskt ansvar (73 % av de 15 kommunerna)
2. Ekonomiskt/budgetansvar (73 % av de 15 kommunerna)
3. Kvalitetsarbete (60 % av de 15 kommunerna)
4. Verksamhetsansvar (47 % av de 15 kommunerna)
5. Personalansvar (47 % av de 15 kommunerna)

19 (n:18) Biträdande Rektor

1. Kvalitetsarbetsansvar (68 % av 18 kommuner)
2. Pedagogiskt ansvar (63 % av 18 kommuner)
3. Utvecklingsansvar (58 % av 18 kommuner)
4. Personalansvar (58 % av 18 kommuner)
5. Uppföljningsansvar (47 % av 18 kommuner)

8 (n:6) Verksamhetsansvarig

1. Pedagogiskt ansvar (5 av de 6 kommunerna)
2. Informationsansvar (4 av de 6 kommunerna)
3. Kvalitetsarbetesansvar (3 av de 6 kommunerna)
4. Utvecklingsansvar (3 av de 6 kommunerna)
5. Personalansvar/ekonomi-budgetansvar/stödfunktion/ 
arbetsledningsansvar/vikarieansvar (2 av de 6 kommunerna) 

7 (n:7) Arbetslagsledare

1. Planeringsansvar (6 av de 7 kommunerna)
2. Pedagogiskt ansvar (5 av de 7 kommunerna)
3. Informationsansvar (3 av de 7 kommunerna)
4. Kvalitetsarbetesansvar (3 av de 7 kommunerna)
5. Vikarieansvar samt utvecklingsansvar (2 av de 7 kommunerna)

5 (n:5) Enhetschef

1. Kvalitetsarbetsansvar (100 % av de 5 kommunerna)
2. Planeringsansvar (80 % av de 5 kommunerna)
3. Ekonomi och budgetansvar (80 % av de 5 kommunerna)
4. Personalansvar (60 % av de 5 kommunerna)
5. Pedagogiskt ansvar (60 % av de 5 kommunerna)

1 (n:1) Föreståndare

• Planeringsansvar
• Utvärderingsansvar
• Kvalitetsarbetsansvar
• Uppföljningsansvar
• Utvecklingsansvar

1 (n:1) Distriktschef

• Ekonomi och budgetansvar 
• Pedagogiskt ansvar 
• Planeringsansvar 
• Utvecklingsansvar
• Verksamhetsansvar
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Forskningsprojektet förskolans ledningsstruktur 

Jag heter Maria Styf och är doktorand vid Mittuniversitetet i Härnösand. I min kommande 

avhandling studerar jag ledningsstrukturen för förskolan i ett nationellt perspektiv. 

Kunskaper kring hur ledningsstrukturen (med ledningsstruktur avser vi en beskrivning av hur 

personer med ledningsuppgifter och ledningsansvar formellt samspelar i en organisation) för 

förskolan är arrangerad av kommunerna är idag bristfälliga. Denna enkät syftar till att öka 

kunskapen om hur ledningen för förskolan organiseras av kommunerna ute i landet. I detta 

arbete är Er erfarenhet och kompetens inom området av största vikt. Därför hoppas jag att Ni 

som har information och kunskap tar er tid att besvara enkäten för att bidra till 

kunskapsuppbyggnad rörande ledningsstruktur och kommuners intentioner med utformningen 

av den. Jag är väl medveten om att en omfattande enkät som denna kan upplevas som slöseri 

med dyrbar arbetstid, men jag är övertygad om att resultatet av undersökningen kommer att 

gagna kommunens kvalitets- och utvärderingsarbete. På kort sikt ger enkäten frågeställningar 

som direkt kan användas i kvalitetsarbetet och på längre sikt kommer ni att kunna jämföra er 

ledningsstruktur med landets övriga. 

Jag ber er att besvara frågorna utifrån vad som är vanligast förekommande i er kommun, väl 

medveten om att ledningsstrukturen kan variera mellan olika delar av kommunen. 

Ledningsstrukturer varierar också mellan olika kommuner i landet varför jag har försökt göra 

enkätfrågorna så generella att de skall vara enkla att besvara för alla. I en del fall kan enstaka 

frågor te sig problematiska och Ni får gärna kontakta mig i så fall.  Svaren på enkäten kommer 

att hanteras konfidentiellt. Enkäten tar ca 25-35 minuter att besvara. Den är delad, så att vissa 

svar leder till vissa frågor och därmed kan tidsåtgången variera beroende på Dina svar. Detta 

kan också innebära att fråge- och sidnumrering inte alltid följer på varandra. Dina svar sparas 

kontinuerligt, så det är möjligt gå tillbaka till enkäten om det skulle behövas.  Fokus för enkäten 

är ”kommunens uppfattning”, så ni svarar som kommunens representant.    

Tack på förhand! 

 

Vi ev. frågor om enkäten, kontakta mig på;  

Maria Styf, Doktorand i pedagogik  

Institutionen för utbildningsvetenskap  

Mittuniversitet Härnösand 

871 88 Härnösand  

maria.styf@miun.se  

0611-xxxxx 

 

För frågor gällande hela projektet;  

Docent Anders Olofsson  

Institutionen för utbildningsvetenskap  

Mittuniversitet Härnösand  

871 88 Härnösand  

anders.olofsson@miun.se  

0611-xxxxx 

 

Med anledning av enkätens omfattning (217 frågor och ca 60 sidor) bifogas inte 
frågorna i denna bilaga. Vid närmare intresse att granska enkätfrågorna, ta 
kontakt med mig via ovanstående kontaktuppgifter, så skickar jag dem till er. 
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