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FÖRORD 
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ABSTRACT 

 

In this paper the municipality equalizationsystem will be put in to contrast with the actual 

expenses, that the municipalitys show in their annualbudgets. Our question is if the apointed 

costs in the system can be used as a legitimate pointer to what the expenses should be. To 

answer this question we’ll analyse two municipalitys. One municipalitys expenses are way 

above the standard, while the other municipality has expenses that are considerbale lower than 

the standard costs that the equalizationsystem has given them. This paper is built upon 

intervjus, studies of statistics from the two municipalitys and the two municipalitys 

annualbudgets. 

 

We concluded that it is possiple to use the appointed cost from the system as a legitimate 

pointer. 

 

This means that a municipality that has a divergent cost must know why it differs from the 

standard cost. One possibility is that the municipality with the higer expenses has better 

quality levels than the municipality with the low expenses.



 4

SAMMANFATTNING 

 

I denna uppsats behandlas frågan om kommunerna kan  använda strukturkostnaden som en 

legitim fingervisning på vad förskoleverksamheten bör kosta vid en genomsnittlig kvalité. 

Sedan år 2000 gäller balanskravet för de Svenska kommunernas ekonomi. Kommunerna har 

även en skyldighet att genomföra ålagda uppgifter. 

 

 För att alla kommuner skall kunna erbjuda en liknande service till sina invånare oavsett 

kommunens strukturella förutsättningar har det införts ett kommunalt kostnads och 

intäktsutjämningssystem ( Proposition 1995/96:64). Detta system skall utjämna de strukturella 

skillnader som kommunen inte kan påverka själv. Det gäller bland annat befolkningstäthet, 

skattekraft och demografisk struktur. 

 

Förskoleverksamheten regleras i skollagen (SFS 1985:1100)  och av Läroplanen för förskolan 

(lpfö 98). Skollagen är tydlig med vad kommunerna är skyldiga att erbjuda. Den reglerar 

emellertid inte hur det skall erbjudas. Det innebär att så länge kommunen erbjuder 

förskoleverksamhet i den volym som lagen stipulerar har skyldigheten fullgjorts. 

Verksamhetens innehåll regleras till viss del i läroplanen.  Det är följaktligen upp till varje 

enskild kommun att besluta vilken kvalitet man vill erbjuda och till vilken kostnad den skall 

produceras. Problemet är att beslutsfattarna inte vet vad som är rätt kostnad för att producera 

beslutad kvalitet. 

 

Syftet med uppsatsen är att se om kommunerna kan  använda strukturkostnaden som en 

legitim fingervisning på vad förskoleverksamheten bör kosta vid en genomsnittlig kvalité.  

För att realisera detta syfte har vi utgått från två teorier och två kommuner. Teorierna är C.K. 

Lindbloms legitimitetsteori och Grönroos teori om totalkvalitet. Kommunerna är Bjuv och 

Klippan. De har valts för att de har en stor avvikelse mellan strukturell och redovisad kostnad 

för förskoleverksamheten. 
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Studien är en fallstudie. Det empiriska materialet har hämtats från officiella statistiska källor 

samt via ett flertal intervjuer. 

 

Slutsatsen i studien är att kommunerna kan  använda strukturkostnaden som en legitim 

fingervisning på vad förskoleverksamheten bör kosta vid en genomsnittlig kvalité 
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1 INLEDNING  
 

Detta kapitel inleds med en diskussion om bakgrunden till uppsatsens problem. Sedan berörs 

kostnadsutjämingssystemet vilket ska skapa likvärdiga förutsättningar för kommunerna och 

de olika nyckeltalens roll för förståelsen om en kommun mår bra. 

Därefter berörs själva problemet kring uppsatsen om kostnaderna i förhållande till 

strukturkostnaden i de två extremkommunerna. Syftet med studien: ”Kan kommunerna 

använda strukturkostnaden som en legitim fingervisning på vad förskoleverksamheten bör 

kosta vid en genomsnittlig kvalité” 

 

1.1  Problembakgrund 

 

I kommunallagen anges det att kommunerna ska ha en god ekonomisk hushållning i sin 

verksamhet. Vikten av balans i kommunernas räkenskaper understryks ytterligare av det 

lagstadgade balanskravet som innebär att kommunernas kostnader inte får vara större än 

intäkterna. 

 

Syftet med kommunal verksamhet skiljer sig ifrån syftet med privat företagandet. När det 

gäller den privata sidan kan syftet enkelt uttryckt vara vinsten medan kommunerna har att 

genomföra ålagda uppgifter. Det ekonomiska resultatet i en kommunal verksamhet är en 

restriktion snarare än något som skall maximeras.  Den kommunala verksamheten bygger 

även på den representativa demokratins principer. 

 

Från och med år 2000 gäller balanskravet för kommunernas ekonomiska resultat. En svaghet 

har varit den ekonomiska redovisningens koppling till vad kommuninvånarna får för sina 

pengar. I redovisningen har det exempelvis inte gått att utläsa kvalitetsaspekter eller 

effektivitetsskillnader i verksamheten.  I den nya kommunallagen (SFS1991:900) som 

infördes 2004 har man tagit hänsyn till detta i 8 kap 5§ andra stycket som lyder; 
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”För verksamheten skall anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk 

hushållning. För ekonomin skall anges de finansiella mål som är av betydelse för en god 

ekonomisk hushållning” 

 

I förarbetena och även i Kommunallagen (SFS1991:900) sägs att det måste finnas en klar 

koppling mellan resursåtgång, prestation, resultat och effekt. Revisionsberättelsen skall 

innehålla ett uttalande om just måluppfyllelsen. Den nya lagtexten kan tolkas som att 

kommunerna nu är skyldiga att ange mätbara mål som ger ett tydligt besked om vilken 

omfattning och kvalité hos en verksamhet som fullmäktige förväntar sig att få för de anslagna 

medlen. Sammantaget innebär detta att det har blivit ännu viktigare att veta vad kommunen 

får för volym och kvalitet på sina olika verksamheter med hänsyn tagen till tilldelade resurser. 

 

1.2 Problem 
 

Sverige är ett avlångt land med stora skillnader mellan stad och landsbygd, norr och söder, 

gällande inkomster, klimat och struktur. För att alla kommuner ska kunna erbjuda sina 

invånare en likvärdig service finns det ett system för kommunalekonomisk kostnads och 

intäktsutjämning. Systemet bygger på att kommunernas struktur leder till en tänkt kostnad och 

intäkt som avviker positivt eller negativt från genomsnittskostnaden i landet för nämnda 

verksamhet. Kostnadsutjämningssytemet skall utjämna för strukturella kostnader men inte för 

skillnader i kvalitet, effektivitet eller avgifter. Alla kommuner skall således kunna erbjuda 

sina invånare en viss minimiservice på de verksamheter som ingår i systemet.  

 

Alla kommuner redovisar sin verksamhet genom att bokföra sina transaktioner och sedan 

sammanställa dessa till resultat- och balansräkning. Vill man veta hur stora nettointäkterna 

varit eller hur stora räntekostnader man haft kan man titta direkt i resultaträkningen. 

Informationen i resultat och balansräkningen säger inget om hur kommunen mår. För att 

förstå hur kommunen mår måste den analyseras. Posterna i resultat- och balansräkningen 

analyseras utifrån ett antal nyckeltal som exempelvis soliditeten, låneskuld, 

nettoinvesteringar, skattenettot av verksamheten och nettokostnad per person. Men även 

kommunens verksamhet analyseras i form av kvalitetsmått och ekonomiska mått (nyckeltal). 
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Barnomsorgen mäter exempelvis, barn per årsarbetare, pedagogisk utbildning, antal inskrivna 

barn och kostnad per barn.  

 

Varje enskild kommun har enligt utjämningssystemet ”tilldelats” en genomsnittskostnad för 

vad olika verksamheter bör kosta. Genom att titta närmare på dessa nyckeltal och deras 

motsvarighet i verksamheten skulle man kunna diskutera enskilda kommuners effektivitet. I 

den här uppsatsen kommer detta att göras genom att mera i detalj jämföra två kommuners 

effektivitet inom barnomsorgen. Vi har valt två ”extrema” kommuner med följande kostnads 

fördelning och strukturkostnad per invånare; 

 

Tabellen redovisar kostnaderna i kronor per invånare för barnomsorgen 

År  Kommun 1  

Nettokostnad  

Kommun 1 

Strukturkostnad 

Kommun 2 

Nettokostnad 

Kommun 2  

Strukturkostnad 

2004 4546  4084 2968 3760 

2002 4390 3848 2586 3288 

2000 3504 3315 2294 2807 

(Källa: SCB) 

Kommun 1 har den näst högsta kostnaden per inskrivet barn medan kommun 2 har Skånes 

lägsta. Tabellen visar att kommun 2 producerar sin barnomsorg till en kostnad som ligger 

klart under sin strukturkostnad medan kommun 1 har en kostnad som ligger över sin 

strukturkostnad under perioden 2000 – 2004. Utfallet av tabellen visar att det är tydliga 

skillnader i förhållandet mellan faktisk kostnad och den tänkta genomsnittskostnaden för 

verksamheten. Problematiken kring ovanstående leder till frågan, är verksamheten legitim i 

förhållande till den tänkta kostnaden?   

 

1.3 Syfte  
 

Kan kommunerna använda strukturkostnaden som en legitim fingervisning på vad 

förskoleverksamheten bör kosta vid en genomsnittlig kvalité 



 11

 

1.4 Tidigare studier  
 

Vid kontakter med Kommunförbundet i Skåne framkom det att studier på området saknas. De 

framförde även att en faktisk kostnad som avvek från den egna strukturkostnaden indikerade 

att det fanns anledning att undersöka vad det berodde på. (Förvaltningsekonom 

kommunförbundet) 

 

1.5 Avgränsningar  
 

Av tidsskäl begränsas arbetet till att endast belysa de två ”extrem” kommuners barnomsorg i 

förhållande till den strukturella kostnaden. Vi kommer inte att ta med skolbarnsomsorgen i 

arbetet. I uppsatsen beskriver vi endast hur uppbyggnaden av kostnadsutjämingssystemet ser 

ut. Vi kommer inte att belysa själva uträkningarna och kommer att utgå ifrån att 

strukturkostnaden är förutbestämd. Det innebär att vi inte kommer att belysa om den tilldelade 

strukturkostnaden för respektive kommun är vad den borde vara. Uppsatsen kommer att 

fokusera på 2004 års siffror av det skälet att sekundärdata för 2005 inte är färdigställt. 

 

1.6 Disposition   
 

Kapitel 2 – Uppsatsen teori 

Detta kapitel beskriver utjämningssystemet och vad genomsnittskvalitet och 

genomsnittskostnad är. Kapitel beskriver även de grundläggande teorierna för denna uppsats.  

 

Kapitel 3 –Uppsatsens metod 

Detta kapitel beskriver hur vi använder teori för att belysa problematiken, val av 

undersökningsmetoder, validitet och reliabilitet. 

 

Kapitel 4 – Emperi 

Detta kapitel belyser arbetets insamlade primär och sekundärdata.  
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Kapitel 5 – Analys 

Detta kapitel beskriver analysen av emperi i förhållande till valda teorier. 

 

Kapitel 6 – Slutsats  

Detta kapitel beskriver författarnas slutsats av uppsatsen.  

 

Kapitel 7 – Källförteckning 

Kapitlet tar upp vilka källor författarna haft för att skriva uppsatsen 
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2 TEORI   
 

Detta kapitel inleder vi med att beskriva utjämningssystemet, vilket ligger till grund för den 

uträknade strukturkostnaden och vad som är genomsnittskvalitet. Inledningen av kapitlet ska 

ge läsaren en ökad förståelse om utjämningssystemet och vad genomsnittskvalitet är. Kapitlet 

fortsätter sedan med att beskriva legitimitetsteorin och Grönroos modell om totalkvalitet. 

Därefter beskriver vi vilka lagar och normer som styr verksamheten. Vi avlutar med en 

sammanfattning av kapitlet.     

 

2.1 Inledning  
 

Syftet med uppsatsen är att belysa, ”kan kommunerna använda strukturkostnaden som en 

legitim fingervisning på vad förskoleverksamheten bör kosta vid en genomsnittlig kvalité”.  

Detta kapitel inleds med att förklara strukturkostnaden, vilket är viktigt för att förstå 

uppsatsens syfte. Författarna belyser därefter några viktiga rikssnitt inom barnomsorgen, vilka 

används för att belysa kommunernas utfall av nyckeltal.  

 

För att uppsatsens syfte ska kunna besvaras har författarna valt att utgå från legitimitetsteorin 

och Grönroos modell för att analysera hur föräldrarna upplever den totala kvaliteten av 

barnomsorgen. I kapitlet beskriver författarna hur de ska använda legitimitetsteorin och 

Grönroos modell för att besvara uppsatsens syfte. Kapitlet avslutas med att beskriva de lagar 

och normer som styr barnomsorgen. Dessa används i analysen för att belysa om kommunerna 

följer dem.  

 

Ordförklaring; 

• Strukturkostnad – beräknad kostnad vid en genomsnittlig kvalitet  

• Faktisk kostnad – verklig kostnad för verksamheten 

• Legitim  (latin) – laglig, rättmätig, behörig  
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• Det sociala kontraktet – i denna uppsats tolkar vi det som kommunens ersättning  för 

barnomsorgen via strukturkostnaden som ska ge föräldrarna en viss minimiservice. Alltså 

vad kommunen förväntas prestera till den ersättning de får.   

 

2.2 Beskrivning utjämningssystemet (ett normsystem) 
 

För att invånare i Sverige skall ha tillgång till en liknande offentlig service oavsett var man än 

bor i landet har det kommunala intäkts och kostnadsutjämningssystemet införts. Man har från 

riksdagen valt att sätta sina egna beslut framför det kommunala självstyret.(Proposition 

1995/96:64)  

 

Beloppen bestäms som en avvikelse (strukturkostnad) mot ett rikssnitt. Det blir sedan en plus 

eller minuspost i den totala beräkningen av en kommuns generella statsbidrag. (Påsen). Hur 

det tilldelade generella statsbidraget används är upp till varje kommun att besluta om. 

Kommunen har full frihet att använda mer eller mindre resurser till sin verksamhet än vad 

som framgår av kommunens strukturkostnad. Beloppen räknas per invånare. Antalet invånare 

beräknas utifrån antalet personer skrivna i kommunen den 1 november året före 

verksamhetsåret. För att bestämma respektive kommuns strukturkostnad hämtar statistiska 

centralbyrån årligen in uppgifter från olika andra myndigheter (SCB´s upplysningstjänst). De 

uppgifter som behövs för att bestämma barnomsorgens strukturkostnad är följande: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur: Persson SY. Olsson J. 2006 

Åldersstruktur  Skattekraft 

BefolkningstäthetFörvärvsfrekvens. 

Statistiska centralbyrån 
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Åldersstruktur – Denna uppgift hämtas från skatteverkets folkbokföring. 

För att göra en avvägning mellan den enskilda kommunen och rikssnittet bestäms antalet barn 

i den åldersgrupp som är aktuell för barnomsorg. 

 

Förvärvsfrekvens – Denna uppgift hämtas från arbetsmarknadsverkets statistik över 

arbetskraften och dess sysselsättning. Denna uppgift används för att bestämma den tänkta 

utnyttjandegraden av barnomsorgen. Låg förvärvsfrekvens ger ett lägre behov av barnomsorg 

och en större andel barn som bara har rätt till tre timmars omsorg per dag. 

 

Skattekraft – Denna uppgift hämtas från skatteverket och bygger på våra självdeklarationer. 

Högre skattekraft har konstaterats ge en högre efterfrågan på barnomsorg. Högre skattekraft 

betyder även att föräldrarna har högre inkomster och därmed fler som betalar maximal avgift 

för barnomsorgen. 

 

Befolkningstäthet - Detta är en uppgift som SCB själv tar fram men även skatteverkets 

folkbokföring ingår som underlag. Uppgiften används för att hänsyn skall kunna tas till de 

effekter som en hög eller låg befolkningstäthet kan leda till. En låg täthet leder till att 

personaltätheten blir högre då många små enheter måste finnas. Detta för att avståndet mellan 

hemmet och omsorgslokalen  skall bli rimligt. (SCB´s upplysningstjänst) 

 

Sammantaget ger detta det tänkta totala behovet av förskoleverksamhet i kommunen. 

Systemet bygger på objektiva och mätbara variabler som alla har det gemensamt att den 

enskilda kommunen inte skall kunna påverka dem med egna beslut. Efter dessa beräkningar 

får varje kommun och ingående verksamhet sin strukturkostnad som en avvikelse mot rikets 

genomsnittskostnad.  

 

Kostnaden för att tillgodose det framräknade barnomsorgsbehovet bygger på att kommunen 

har genomsnittliga kostnader. Systemet skall inte utjämna för eventuella ambitionsavvikelser 

från rikssnittet såsom lägre personaltäthet eller nyare lokaler (Proposition 1995/96:64). 
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Strukturkostnaden blir då att betrakta som den norm som riksdagen säger att kommunerna 

skall rätta sig efter. De ingående variablerna är utvalda på ett sådant sätt att de inte hämtas 

från kommunens egen inrapportering av statistik. Detta leder till att eventuella felaktigheter i 

den kommunala inrapporteringen av sin egen ekonomiska uppföljning inte ändrar den 

fastställda strukturkostnaden för den kommunen .( Proposition 1995/96:64). 

 

2.3 Beskrivning genomsnittskvalitet och genomsnittskostnad 
 

Genomsnittskvalitet och genomsnittskostnad är den uträknade medelkvaliteten och kostnaden  

som finns för riket. Det är den genomsnittliga kvalitet som vi kommer att använda när vi 

uttalar oss om de studerade kommunernas kvalitet i förhållande till genomsnittskvalieten i 

riket. Det är även den kostnad som är underlag då SCB beräknar den avvikelse mot rikssnittet 

som finns i kostnadsutjämningssystemet (ovan beskrivet). Tabller nedan visar aktuella 

jämförelsetal för denna uppsats.  

 

 Genomsnitts nyckeltal för riket, förskola 2004  

Nyckeltal förskola 2000 2002 2004 

Barn per/årsarbetare 5,4 5,3 5,4 

Pedagogisk utbildning 54% 51% 51% 

Kostnad per/barn (kr) 86 900 93 700 96 600 

Andel inskrivna barn 66% 72% 76% 

(Källa: skolverket) 

Kostnaden per barn fördelar sig enligt följande för 2004; 

Personalkostnader   71 000kkr 

Lokalkostnader  13 100 kkr 

Övriga kostnader   12 500kkr 
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Genomsnitts nyckeltal för riket, familjedaghem 2004 

Nyckeltal familjdag-

hem 

2000 2002 2004 

Barn per/årsarbetare 5,5 5,3 5,2 

Kostnad per/barn (kr) 63 300 70 900 77 300 

Andel inskrivna barn 10% 8% 7% 

(Källa: skolverket) 

Kostnaderna per barn fördelande sig enligt följande för 2004; 

Personal    65 500 kkr 

Kostnadsersättning   11 800 kkr  (innefattar ersättning för kost och lokal) 
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2.4  Teorival  
 

Deegan (2006) säger att det inte finns någon accepterad teori för samhällsrelaterad 

redovisning vilket medför att det råder stor variation på användningen av de teoretiska 

perspektiven. Då försök gjorts till att förklara tillämpningar av denna redovisning tenderar 

senare tids forskning att använda legitimitetsteori och även till viss del intressentteori. 

Legitimitetsteorin poängterar olika strategier mot organisationens intressenter för att 

legitimera företaget medan intressentteorin behandlar organisationens relationer med dess 

intressenter. Huvudteori i denna uppsats är legitimitetsteorin.  

 

2.4.1 Legitimitetsteorien 
Legitimitetsteorin arbetar utifrån att organisationer kontinuerligt försäkrar sig att det uppfattas 

som att de arbetar utifrån de förpliktelser (lagar) och normer som samhället ställer. Alltså 

samhället legitimerar om verksamheten följer de kraven. Teorin bygger på att det är ett socialt 

kontrakt mellan organisationen (kommunen) och samhället. Det sociala kontraktet är inte så 

lätt att sätta en definition på, men underförstått är det de förväntningar som samhället har som 

ska ligga till grund för verksamheten. (Deegan.C Unerman.J 06) 

 

 

Enligt Lindblom är legitimitet: 

”Ett förhållande eller status som existerar när en organisations värde system 

överensstämmer med ett större socialt värde system, vilket organisationen är part i. När en 

olikhet (verklig eller möjlig) existerar mellan två värdesystem, uppstår ett hot mot 

organisationens legitimitet”(Lindblom C.K. 1994) 

 

Lindbloms tes om legitimitet innebär att så länge verksamheten bedrivs inom det social 

accepterade värdesystemet är det inga problem med en organisations legitimitet. Det sociala 

kontraktet är vad samhället kan förvänta sig att organisationen ska prestera.  I vår uppsats har 

vi överfört det större sociala värdesystemet till strukturkostnaden och kommunerna till det 

andra värdesystemet. Eftersom det är samhället som sätter upp ramarna för kommunernas 
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verksamhet kan man utifrån detta perspektiv behandla legitimitetsaspekter, genom jämföra   

kommunernas faktiska kostnader med den uträknade strukturkostnaden.  

 

Vårt syfte med uppsatsen är belysa om strukturkostnaden kan legitimera vad 

förskoleverksamheten bör kosta vid en genomsnittlig kvalitet. De två valda extrem 

kommunerna tillhandahåller barnomsorg till olika kostnader där den ena kommunen 

producera tjänsten till en lägre kostnad en dess strukturkostnad medan den andra producerar 

tjänsten till en kostnad över dess strukturkostnad. Kommunerna är inte skyldiga att redovisa 

utfallet, faktisk kostnad i förhållande till den uträknade strukturkostnaden. Alltså det går inte 

utläsa denna skillnad mellan faktisk kostnad och den uträknade strukturkostnaden i 

kommunernas redovisning. Vi har därför gjort följande antagande angående de båda 

kommunernas kostnader i förhållande till strukturkostnaden för verksamheten; 

 

”Klippan producerar sin barnomsorg till en lägre kostnad än dess uträknade strukturkostnad 

och då även under den beräknade minimiservicen vilket borde innebära att föräldrarna är 

mindre nöjda med den levererade tjänsten. Bjuv producerar sin tjänst till en högre kostnad än 

den uträknade strukturkostnaden. Det bör betyda att föräldrarna är väldigt nöjda med 

verksamheten” 

 

Vi vill med vårt syfte se om det är legitimt att bedriva verksamheten till faktisk kostnad i 

förhållande till den uträknade strukturkostnaden.  

 

Om strukturkostnaden ska vara en grund för vad kostnaden bör vara inom barnomsorgen 

måste de faktiska omständigheterna för verksamheten analyseras och det görs i modellen 

totalt upplevd kvalitet som beskrivs nedan. 

 

2.4.2 Modell totalkvalitet  

Barnomsorgen är tjänst en för föräldrar till små barn i kommunerna. Som en följd av tjänsten 

komplicerade natur upplevs kvaliteten på tjänsten på ett komplicerat sätt. Detta skapar ofta 

problem om en organisation har en hög eller låg kvalitet på tjänsten. Organisationen tycker 
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ofta ur ett internt perspektiv att tjänsten har en hög kvalitet, men utifrån kan uppfattningen 

vara tvärtom. Inom tjänsteproducerade organisationer har man ofta en snäv syn på vad 

kvalitet är, medan kunden upplever kvaliteten som ett betydligt vidare fenomen. En kund 

baserar sin upplevelse på vad han får och hur han upplever processen som leder fram till det 

han får. Det kunden får och hur det upplevs leder till den totalt upplevda kvaliteten av en 

tjänst. (Grönroos 1988)  

 

I vår uppsats måste vi belysa hur föräldrarna upplever den levererade tjänsten, barnomsorg. 

För att vi ska kunna analysera deras upplevelse använder vi oss av Grönroos (1988) modell 

totalkvalitet. Modellen beskriver hur kunden upplever totalkvalitet utifrån Teknisk kvalitet 

(vad), Funktionell kvalitet (hur) och imagen (organisationens profil). Det handlar om vad man 

erbjuder kommuninvånarna. Kunden till barnomsorgen uppfattar kvaliteten på tjänsten både 

på vad man får och hur man upplever processen som leder fram till det man får.  

 

Grönroos modell totalkvalitet visas på följande sida 
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(Figur: Grönroos, C (1988): Iden offentliga sektorn, 1:a upplagan, Liber) 

 

Författarna har lagt till förutsättningar i modellen, för att belysa under vilka förutsättningar 

Teknisk kvalitet (vad) skapas. Förutsättningarna infattar kommunens ekonomiska situation, 

lagar och normer som de arbetar utifrån.  

 

Modellen ska alltså belysa barnomsorgen och ge författarna ett svar på föräldrarnas totalt 

upplevda kvalitet av den levererade tjänsten.  

 

2.4.3 Praktisk tillämpning av modell och teori 
Den tekniska kvaliteten, vad kommunen erbjuder för barnomsorg, skapas övergripande av 

kommunernas ekonomiska ställning (god/dålig ekonomi) och de lagar och förordningar som 

styr verksamheten, förutsättningarna. Genom att beskriva kommunernas allmänna situation 

får vi svar på under vilka förutsättningar kommunerna bedriver sina verksamheter och 

barnomsorgen. Detta ger förutsättningarna för vad barnomsorgen kan erbjuda. Sedan vill vi 

veta vad de erbjuder i form av pedagogik, gruppstorlek och former för verksamheten. Svaret 

ska ge en helhetsförklaring till vad man erbjuder för verksamhet. 

 

Total kvalitet 
(upplevd kvalitet)  

Teknisk kvalitet  
Vad 

Image 
(organisationsprofil)  

Funktionell kvalitet 
Hur   Förutsättningar 
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Den funktionella kvaliteten, hur verksamheten upplevs ska ge svar på hur föräldrarna 

upplever den levererade tjänsten. För att få svar på hur tjänsten upplevs används 

kommunernas kvalitetsredovisning av verksamheten och svaren i deras enkätundersökningar.  

 

Verksamhetens image  vägs sedan in innan det slutliga svaret, den totalt upplevda kvaliteten i 

respektive kommun. Den totalt upplevda kvaliteten ger oss svar på hur verksamheten upplevs, 

vilket även ska besvara vårt antagande; 

 

”Klippan producerar sin barnomsorg till en lägre kostnad än dess uträknade strukturkostnad 

och då även under den beräknade minimiservicen vilket borde innebära att föräldrarna är 

mindre nöjda med den levererade tjänsten. Bjuv producerar sin tjänst till en högre kostnad än 

den uträknade strukturkostnaden. Det bör betyda att föräldrarna är väldigt nöjda med 

verksamheten” 

 

Analysen avslutas med Lindbloms tes om legitimitet. Tesen ska hjälpa oss att besvara om 

verksamheten bedrivs inom det social accepterade värdesystemet 

 

2.5 Lagar och normer  
 

Verksamheten arbetar utifrån de lagar och normer som finns, vilket även till viss del utgör 

grunderna för vad de ska erbjuda (förutsättningar).  Nedan följer lagar och normer som 

reglerar verksamheten.  

 

• Den övergripande lag som gäller för kommunal verksamhet är kommunallagen (SFS 

1991:900), vilken är grunden för den kommunala verksamheten. Kommunernas 

skyldigheter och befogenheter regleras i kap 2. 

 

• I kommunallagen finns även bestämmelserna för god ekonomisk hushållning och 

balanskravet. 8 kap 5§ andra stycket nämnda lag lyder från den 1 januari 05: För 

verksamheten skall anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk 
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hushållning. För ekonomin skall anges de finansiella mål som är av betydelse för en god 

ekonomisk hushållning.  

 

• (SFS 1985:1100) Skollagen är den lag som reglerar förskoleverksamheten. 2 kap 1§ 

fastställer att förskoleverksamhet är en av de skyldigheter kommunen har gentemot sina 

invånare medan 3§ reglerar kravet på kompetens hos personalen 

 

• (SFS 1997:702) Förordning om kvalitetsredovisning inom skolväsendet.  

 

• (Lpfö. 98) Läroplan för förskola, vilken reglerar det pedagogiska innehållet i 

verksamheten 

 

• Den kommunala redovisningen utgår från Lag (1997:614) om kommunal redovisning, de 

rekommendationer som Rådet för kommunal redovisning utgör och god redovisingssed.   

 

2.6 Sammanfattning teorikapitel 
 

Vårt val av teori har anpassats efter uppsatsens syfte, ”kan kommunerna använda 

strukturkostnaden som en legitim fingervisning på vad förskoleverksamheten bör kosta vid en 

genomsnittlig kvalité”.  

För att invånare i Sverige skall ha tillgång till en liknande offentlig service oavsett var man än 

bor i landet har det kommunala intäkts och kostnadsutjämningssystemet införts. Det leder till 

den uträknade strukturkostnaden för kommunerna. Genomsnittskvalitet och 

genomsnittskostnad är den uträknade medel kvaliteten och kostnaden  som finns för riket. Det 

är den genomsnittliga kvalitet som vi kommer att använda när vi uttalar oss om de studerade 

kommunernas kvalitet i förhållande till genomsnittskvalieten i riket. 

Författarna har valt att utgå från legitimitetsteorin och valt Grönroos modell för att analysera 

hur föräldrarna upplever den totala kvaliteten av barnomsorgen för att kunna besvara 

uppsatsens syfte.  
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3. Metod  
 

I detta kapitel beskriver vi vårt val av metod för uppsatsen. Därefter beskriver vi 

informationsinsamlingen och vilka huvudfrågorna var vid intervjuerna. Sedan förklarar vi 

vårt val av kommuner, var arbetet skrevs och  uppsatsens validitet och reliabilitet . Kapitlet 

avslutas med en sammanfattning 

 

3.1 Inledning  
 

Valet av metod för uppsatsen är avgörande för att kunna besvara författarnas syfte, ”kan 

kommunerna använda strukturkostnaden som en legitim fingervisning på vad 

förskoleverksamheten bör kosta vid en genomsnittlig kvalité”.   

 

Författarna har anpassat valet av metod till uppsatsens syfte. De teorier som används är 

legitimititetsteorien och Grönroos modell för totalkvalitet. Detta för att kunna analysera 

föräldrarnas upplevelse av tjänsten. Författarna vill även kunna avgöra om den faktiska 

kostnaden är legitim enligt Lindbloms antagande. För att få svar på dessa frågor är en 

fallstudie lämplig.  

 

En fallstudie är en studie av kvalitativ karaktär där vi ingående studerar ett fåtal 

undersökningsenheter (fall), antingen vid ett specifikt tillfälle eller över tiden, och som 

baseras på både kvalitativ och kvantitativ sekundär- och primärdata. Det innebär att utifrån 

flera olika situationsspecifika, ingående och omfattande beskrivningar kan vi lyfta fram 

generella mönster som skapar förståelse genom att förklara komplexa samband. (Cristiensen, 

L. Andersson, A. Carlsson, C. Haglund, L. 2001) 

 

Med fallstudien ska författarna kunna besvara uppsatsens syfte. Uppsatsen speglar utfallet för 

år 2004 i de två ”extrem” kommunerna. För att kunna belysa utfallet i kommunerna har både 

primär- och sekundärdata insamlats.  
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3.2 Informationsinsamling  
 

• Vår empiriska undersökning belyste olika områden för att vi skulle kunna skapa oss en 

helhetsbild kring problematiken. De områden vi fokuserade på var följande; 

• Allmän och ekonomisk fakta i kommunerna 

• Barnomsorgen i kommunerna 

• Kompetens och kvalité i barnomsorgen 

• Uppföljning av barnomsorgen 

 

För att fånga de komplexa mönster och processer som problematiken i vår uppsats innefattar 

har undersökningsstrategin anpassats till respektive fall. Det innebar att både primärdata och 

sekundärdata insamlades.  

 

3.2.1 Primärdata 
Efter att vi fastställt vilken information vi behövde, valde vi att intervjua nyckelpersoner för 

Barnomsorgen med en stor inblick i det dagliga arbetet och dess utformning. Personerna i 

kommunerna vi intervjuade är förvaltningschefer, ansvariga tjänstemän (innefattar ett antal 

olika personer) och ekonomer. Vi intervjuade även en förvaltningsekonom på 

Kommunförbundet. 

 

Dem intervju mallar vi gjort kan sägas vara underlag för att skapa en diskussion kring 

frågorna. Frågorna är anpassade för att kunna besvara uppsatsens syfte, ”kan kommunerna 

använda strukturkostnaden som en legitim fingervisning på vad förskoleverksamheten bör 

kosta vid en genomsnittlig kvalité”.  Frågorna som vi ställde, skickades i förväg till intervju 

personerna för att de skulle kunna förbereda sig. Med undantag av vissa kommunspecifika 

frågor har vi att ställt identiska frågor i de båda kommunerna.  Svaren anonymiseras enligt 

praxis. För att kunna besvara syftet med uppsatsen ställde vi följande huvudfrågor; 
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Vilka mål finns för verksamheten? 

Denna fråga visade vilken ambitionsnivå som kommunen har med sin förskoleverksamhet.

  

I vilka former bedriver ni förskolan? 

Frågan skulle utvisa i vilka former kommunen bedriver barnomsorg, vilket skulle visa 

ambitionen att möta kommuninvånarnas efterfrågan på olika former av barnomsorg. För att 

täcka upp frågan ställdes detaljerade underfrågor för en helhetsbild. 

  

Hur tror / vet ni att verksamheten uppfattas av de som nyttjar den? 

Frågan ställdes för att se vilken kunskap personerna har om hur deras verksamhet uppfattas. 

Vi vill även få besked om på vilka sätt de mäter kvalité och servicegrad.  

 

Vilka krav på kompetens ställer ni på personalen? 

Detta skulle ge en bild av kommunens personalpolitik. Vi ville också få reda på om det fanns 

någon koppling mellan utbildningen hos personalen och barngruppernas storlek  

 

Vilket inflytande har du över maten, lokalerna? 

Vi ville med frågan få en uppfattning om hur maten/lokaler hanteras angående, kostnader, 

kvalitet och kvantitet. 

 

Alla intervjuer finns som bilaga. 

 

3.2.2 Sekundärdata 
Sekundärdata har samlats in via kommunernas årsredovisningar, kvalitetsredovisning och 

olika föreskrifter om barnomsorg (både kvantitativ- och kvalitativ data). Kvantitativ data från 

Skolverket och Statistiska centralbyrån har använts. Litteratur har också används för 

uppsatsen. Tillgången på sekundärdata har varit mycket bra.  
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Utfallet av den insamlade primär- och  sekundärdatan analyseras sedan i analyskapitlet 

tillsammans med valet av legitimitetsteori och  Grönroos modell Totalkvalitet.  

 
3.3 Validitet och Reliabilitet  
 

En studies kvalitet bestäms av hur väl studien mäter vad den avser att mäta (validitet) och om 

den är fri från systematiska fel (reliabilitet).  Det innebär att studiens kvalitet beror på hur väl 

frågeställningen överensstämmer med svaret och om möjliga felkällor har blivit eliminerade.  

(Cristiensen, L. Andersson, A. Carlsson, C. Haglund, L. 2001) 

 

I vår studie har vi försäkrat så bra vi kan att det material vi använt är trovärdigt och fritt från 

systematiska fel. Det har vi gjort genom att använda materiel som kan intygas att de 

trovärdiga. Respektive kommuns årsredovisning är kontrollerad och godkänd av både 

revisorer och fullmäktige. Det innebär att kommunen garanterar riktigheten i materialet. 

SCB och Skolverket intygar att deras material är korrekt och att de är jämförbara.  

Vi har även själva gjort kontrollberäkningar av det insamlade siffermaterialet.  

 

För att öka validiteten och relabiliten vid våra intervjuer skickade vi i förväg intervjuerna till 

respektive undersöknings fall. Det gjorde att intervju personerna var förbereda. Det gör att 

trovärdigheten ökar av det införskaffade materialet vid intervjutillfällena. Förberedelser av 

intervjupersonerna hade gjorts genom att de tagit fram material om deras verksamhet och 

även förberett sig för muntliga svar.   

 
3.4 Urval 
 

Vårt val av kommuner skedde genom en sökning på SCB´s hemsida. Vi valde Skånska 

kommuner av geografiska skäl. Den sökningen visade att Klippan hade de lägsta kostnaderna 

per inskrivet barn i barnomsorgen och att Lund hade de högsta. Den kommun som hade näst 

högsta kostnaderna var Bjuv. Vi bedömde att likheterna mellan Bjuv och Klippan var större 

än mellan Lund och Klippan, därav vårt val. 
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3.5 Plats för uppsatsen genomförande  
 

För att författarna till uppsatsen skulle kunna belysa och arbeta med problematiken kring 

förskoleverksamhetens kostnader på enkelt och effektivt sätt, ställde Bjuvs kommun en fullt 

utrustad kontorslokal till förfogande. Kontorets placering gjorde att berörda intervju personer 

i Bjuvs kommun fanns i författarnas närhet, vilket underlättade (med tanke på kompletteringar 

av information och att rätta till fel).  

 

3.6 Metodkritik  
 

• En av författarna har under de senaste tolv åren innehaft ett förtroendeuppdrag som 

kommunalråd i den ena kommunen, vilket kan innebära att objektiviteten i uppsatsen kan 

ifrågasättas av vissa läsare.   

• I analysen är det författarnas tolkning av de använda teorierna och det framtagna 

datamaterialet som används. Det innebär en viss subjektivitet. 

• Slutsatsen bygger på de studerade kommunerna, om andra kommuner ingått kunde 

resultatet blivigt annorlunda.    

 

3.7 Sammanfattning metodkapitel 
 
Vårt val av metod har anpassats efter uppsatsens syfte, ”kan kommunerna använda 

strukturkostnaden som en legitim fingervisning på vad förskoleverksamheten bör kosta vid en 

genomsnittlig kvalité”. Då vi var intresserad av bakomliggande faktorer i verksamheten, för 

att kunna besvara vårt syfte, valde vi att göra en fallstudie. Informationsinsamlingen till 

uppsatsen gjordes både av primär- och sekundärdata. Primärdata insamlades genom intervjuer 

med ledande företrädare för barnomsorgen, medan sekundärdata insamlades in via 

kommunernas årsredovisningar, kvalitetsredovisning och olika föreskrifter om barnomsorg 

(både kvantitativ- och kvalitativ data). För att vi skulle kunna belysa och arbeta med 

problematiken kring förskoleverksamhetens kostnader på ett enkelt och effektivt sätt, ställde 

Bjuvs kommun en fullt utrustad kontorslokal till vårt förfogande. Vi har försäkrat oss så bra vi 

kan att det insamlade emiriska materialet är trovärdigt och fritt från systematiska fel. 
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4 Emperi 
 

I detta kapitel redovisas den empiriska undersökningen. Vi börjar med att beskriva allmän- 

och ekonomisk fakta om kommunerna. Därefter följer det empiriska materialet om 

barnomsorgen i de båda kommunerna. I de sista delarna i kapitlet beskriver vi först 

kommunernas arbete med kompetens och kvalitet och sedan redovisas utfallet av två 

enkätundersökningar gjorda av kommunerna. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av 

emperin.  

  

4.1 Inledning emperi 
Den empiriska informationen i kapitlet är grunden för att kunna besvara uppsatsen syfte. 

Uppsatsens syfte är, ”kan kommunerna använda strukturkostnaden som en legitim 

fingervisning på vad förskoleverksamheten bör kosta vid en genomsnittlig kvalité”.  

 

Informationsinsamlingen i kapitlet består av både primär- och sekundärdata. Det empiriska 

materialet har varit lätt för författarna att införskaffa då det funnits mycket sekundärdata att 

tillgå och att de intervjuade personerna har varit tillmötesgående. Författarna har valt att 

fokusera på 4 områden för att kunna belysa uppsatsens syfte. De områden författarna 

fokuserar på är följande; 

• Allmän och ekonomisk fakta i kommunerna (4.2) 

• Barnomsorgen i kommunerna (4.3) 

• Kompetens och kvalité i barnomsorgen (4.4) 

• Uppföljning av barnomsorg (4.5) 

 

Kapitlet avslutas med en sammanfattning av emperin, som jämför de båda kommunerna, 

Klippan och Bjuv. Sammanfattningen ska öka förståelsen för läsaren, vad som skiljer sig åt 

mellan de båda kommunerna.  

 

Ordförklaring; 

• Nattis – barnomsorg på natten 



 30

• 15-timmarsbarnen – rättighet för barn till arbetslösa och föräldralediga att få utnyttja sin 

plats tre timmar per dag trots att föräldrarna är hemma. 

• Familjedaghem – barnomsorg som erbjuds i den anställdes bostad. 

• Förskola – barnomsorg som erbjuds i kommunala lokaler. 

 
4.2 Allmän- och ekonomisk fakta kommunerna  
 

4.2.1 Allmän fakta Bjuv 

Bjuvs Storkommun bildades 1974 genom att dåvarande Billesholms Kommun, Ekeby 

kommun och Bjuvs kommun slog samman till Bjuvs storkommun. Bjuvs samhälle har ca 

6000 invånare medan Billesholm och Ekeby har ca 3000 vardera. Totalt fanns ca 14000 

invånare vid 2004 års utgång. Bjuv ligger vid foten av söderåsens södra sluttning och har en 

yta på 116 km2. Befolkningstätheten är 120 personer per km2. Förvärsfrekvensen var 73,2%. 

Skattekraften var 120406 kr/invånare år 2004 

 

4.2.2 Allmän fakta Klippan 
Klippans storkommun bildades vid den stora kommunsammanslagningen 1974. Då slog man 

ihop Riseberga kommun, delar av Östra ljungby kommun med Klippans kommun. 

Kommunen har tre större orter nämligen Klippan med ca 8000 invånare Ljungbyhed med ca 

2000 invånare och Östra ljungby/ Stidsvig med ca 1600 invånare. Kommunen har 

sammanlagt ca 16000 invånare. Klippan ligger vid foten av söderåsens norra sida och har en 

yta på 377 km2. Kommunen är ganska glest befolkad med endast 42 invånare per km2. 

Förvärsfrekvensen var 72,6%. Skattekraften var 116491kr/invånare år 2004. 

 

4.2.3 Allmän Ekonomisk fakta Bjuv 
Bjuvs kommun redovisar ett resultat för 2004 på plus 1,5mkr. Det är en förbättring mot 

föregående år med 9,5 mkr. Den kommunala verksamheten finansieras till största delen av 

skatter 369,2 mkr (79,8%) och generella statsbidrag och utjämningsbidrag på 90,7 mkr (19.9 

%). Skattenettot ökade med 2,9% jämfört med föregående år. Kommunens ekonomi har 
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förbättrats något under 2004, vilket dels beror på att den avgiftsfinansierade verksamheten 

visar på stora överskott och på intäkter av engångskaraktär som mellankommunal LSS-

utjämning.  

 

Verksamhetens nettokostnader ökade med 1,1% till 455,2 mkr under 2004. Kostnaden per 

invånare blev 32 737 kr. Personalkostnaderna ökade under året med 1,9 % medan 

löneökningen blev 3,3%. Bjuv investerade under 2004 för 2,3 mkr. De största investeringarna 

under året var för barnomsorg, gamla sjukhuset (0,7mkr), ekonomisystem (0,6mkr) samt 

maskiner och inventarier för (0,5mkr). 

 

Tabellen nedan redovisar utfallet av viktiga nyckeltal under perioden 2000 – 2004.  

Nyckeltal 2000 2002 2004 

Nettokostnad per /person (tk) 25750 30145 32767 

Skattenettot i % av kostnaderna 95,3% 98,5% 99,7% 

Netto investeringar (mkr) 14,7 42 2,3 

Låneskuld (mkr) 152,7 172,2 148,8 

Soliditet 20,8% 22,3% 23,1% 

Skattesats 20,49 20,49 20,89 

(Källa: Bjuvs Årsredovisning 2004) 

 

4.2.4 Allmän ekonomisk fakta Klippan 
Klippan redovisar ett resultat för 2004 på plus 3,7 mkr, vilket var en förändring mot de två 

senaste årens negativa resultat. Den kommunala verksamheten finansierades till största del av 

skatteintäkter på 393,7 mkr (74,7%), generella statsbidrag på 68,8 mkr och utjämningsbidrag 

på 68, mkr (bidragen stod för 25,2%). Verksamheternas intäkter ökade med 3,6% jämfört 

föregående år. En del av ökningen var av engångskaraktär, som försäljning av andelar i 

Rönneådalens elverksförening. 
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Verksamhetens nettokostnader inklusive finansnetto uppgick till 523,4 mkr. under 2004, 

vilket innebär en knapp ökning jämfört med föregående år på 0,7%. Kostnaden per invånare 

blev 32 715 kr. Kommunens personalkostnader ökade med 2,8%, vilket i stort sett motsvarar 

löneökningarna.  

 

Nettoinvesteringarna uppgick till 26,2 kr. De största investeringarna under året var köpet av 

Bolestad (3 mkr.), VA investeringar för (2,9 mkr.), ny utställningshall (2,6) och ombyggnader 

av skolor för (3,9 mkr.). 

 

Tabellen nedan redovisar utfallet av viktiga nyckeltal under perioden 2000 – 2004.  

Nyckeltal 2000 2002 2004 

Nettokostnad per /person (kr) 28384 30863 32715 

Skattenettot i % av kostnaderna 100,1% 101,1% 99,3% 

Netto investeringar (mkr) 18,7 21,2 26,2 

Låneskuld (mkr) 389,5 269 196,5 

Soliditet 22,7% 47% 52,8% 

Skattesats 20,01 20,01 20,01 

(Källa Klippans Årsredovisning 2004)  

 

4.2.5 Strukturkostnader för Bjuv och Klippan 
Tabellen nedan redovisar kommunernas  förhållande till sin strukturkostnad per invånare.  

År  Bjuv 

Nettokostnad  

Bjuv 

Strukturkostnad 

Klippan 

Nettokostnad 

Klippan 

Strukturkostnad 

2004 4546  4184 2968 3760 

2002 4390 3848 2586 3288 

2000 3504 3315 2294 2807 

(Källa scb.se) 
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Av tabellen framgår att Bjuvs nettokostnad per invånare har ökat med 26% medan 

strukturkostnaden ökat med 23% under perioden 2000 - 2004.  Klippans kostnader har ökat 

med 30% under perioden medan strukturkostnaden har ökat med 34%.  

 
4.3 Barnomsorgen i kommunerna 
 

4.3.1 Barnomsorgen Bjuv 
Bjuvs ansvariga nämnd för barnomsorgsfrågor heter Kultur och utbildningsnämnden 

Verksamheten bedrivs med utgångspunkter från nationella mål- och utbildningsplaner, samt 

lokala arbetsplaner. Kommunen kvalitetsredovisar verksamheten. 

 

Den ekonomiska situationen för nämnden under 2004 präglades mycket av det interna arbetet 

utifrån dels en negativ prognos redan i mars och dels med de kostnadsreduceringar som skulle 

arbetas fram inför 2005.  

 

Under 2004 har inflyttningen av barnfamiljer till Bjuvs kommun varit stor. Efterfrågan på 

platser inom barnomsorgen var konstant hög i alla kommundelarna. Nya platser skapades och 

kommunen klarade i hög utsträckning att erbjuda plats inom fyra månader. År 2004 var 

antalet budgeterade platser i förskolan 620 stycken medan antalet enligt årsredovisningen var 

598 stycken. Verksamheten har ett gott rykte i kommunen. 

 

4.3.2 Barnomsorgen Klippan 
Den kommunala nämnd i Klippan som ansvarar för barnomsorgen är Barn och 

utbildningsnämnden. Barn och utbildningsnämnden följer de nationella mål och riktlinjerna 

samt har en övergripande vision om verksamheten ”En förskola och skola man längtar till”. 

Visionen ska genomsyra nämndens planering i såväl nämndplan, verksamhetsplan som 

utvärderingsplan. Verksamhetsidén är att i Klippans förskolor och skolor pågår barns och 

elevers sökande efter nya kunskaper i ett öppet och tillåtande klimat som kännetecknas av lust 

och glädje.  
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Under 2004 gick Barn och utbildningsnämnden med ett underskott på 2,9 mkr. Förskolorna, 

fritidshemmen och grundskolorna uppvisar tillsammans ett negativt resultat på 890 kkr. 

Underskottet beror på dels lägre intäkter för färre antal elever och att antalet förskolebarn som 

har barnomsorg på halvtid ökat, vilket medför lägre intäkter. Familjedaghemmen visar 

däremot ett positiv resultat på 510 kkr. Verksamheten har varit ålagda besparingar under året 

med 310 kkr. I övrigt har familjedaghemmen inte ersatt sjukskriven och barnledig personal, 

vilket då lett till lägre kostnader. Barnomsorgen i Klippan har ett bra rykte. 

 

4.3.3 Förskola och familjedaghem i Bjuv 
Det finns inga politiska beslut om fördelningen av platser mellan familjedaghem och förskola. 

Ansvariga uppger att föräldrarna efterfrågar förskolor och att man tolkar läroplanens 

inriktning som att det är förskoleverksamheten som är framtiden. De uppger vidare att 

föräldrarna tycker att förskolorna känns trygga och att det inte finns någon som direkt 

efterfrågar familjedaghem. Det är främst de yngre barnen som placeras hos 

familjedaghemmen. Förvaltningen bedömer även att närheten till Helsingborg leder till en 

storstadsprofil på efterfrågan av barnomsorg, vilket är förskola. De ekonomiska resurserna är 

inte direkt kopplade till antalet barn i verksamheten. Behoven skall täckas. 

 

Bjuv har delat upp sin grundskola och barnomsorgsverksamhet på 4 områden. 

Det finns 14 kommunala och en fristående förskola samt 9 kommunala familjedaghem.  

Av kommunens barn i åldern 1-5 år är 635 inskrivna i barnomsorgen år 2004. Det motsvarar 

83% vilket är lika med rikssnittet.77 % av barnen är inskrivna i förskolan medan 6 % finns i 

familjedaghem.  

 

4.3.4 Förskola och familjedaghem i Klippan 
Barnomsorgen i Klippan är efter politiska beslut fördelat enligt 1/3 familjedaghem och 2/3 

förskola. Förvaltningen bekräftar att detta beslut ligger i enlighet med vad föräldrarna 

efterfrågar. Anledningen till denna fördelning är inte av ekonomisk karaktär utan att 

föräldrarna ska kunna välja själv vad de vill ha. De föräldrar som väljer familjedaghem 
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uppges känna en  känsla av närhet och trygghet, i form av hemmiljö. Nattisverksamheten har 

även av denna orsak valts att förläggas på familjedaghemmen.  

 

Barnomsorgen är tillsammans med grundskolan indelad i 5 områden.  

Det finns totalt 9 kommunala förskolor 4 fristående samt några familjedaghem. 

Av kommunens barn i åldern 1-5 år är 707 inskrivna i barnomsorgen år 2004. Det motsvarar 

ca 77% (vilket är lägre än rikssnittet på 83% ). Antalet barn i förskolan har minskat med 30 st 

mellan 2004 och 2003 i genomsnitt, medan antalet barn med omsorg på halvtid har ökat. 

Förskolan hade 494  barn inskrivna medan familjedaghemmen hade 213 barn inskrivna 

 

4.3.5 Nyckeltal förskola och familjedaghem Bjuv 
 
Tabellen nedan redovisar nyckeltal för förskolan under perioden 2000 – 2004.  

Nyckeltal förskola 2000 2002 2004 

Barn per/årsarbetare 5,9 5,0 5,8 

Pedagogisk utbildning 64% 62% 64% 

Antal inskrivna barn 457 528 588 

Kostnad per/barn (kr) 80 800 98 500 105 700 

(Källa: skolverket) 

Kostnaden per barn fördelar sig enligt följande för 2004; 

Personalkostnader  69,4 kkr 

Lokalkostnader  16,3 kkr  

Övriga kostnader  20,0 kkr. (därav kosten för 7,5 kkr) 

 

Verksamhetsföreträdarna påpekar att alla dessa kostnader är höga. De säger att det beror på att 

det finns många personliga assistenter och att man har byggt nya lokaler.  För kosten har de 

ingen uppfattning om orsaken till kostnaden. Maten köps från den tekniska enheten. Det finns 

förskolor med egna tillagningskök och andra med mottagningskök. Detta är inte reglerat i 
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några formella avtal. Internhyran är inte heller den avtalsreglerad. De  upplever att 

kommunikationen mellan förskoleverksamheten och den tekniska enheten är undermålig. 

 

Tabellen nedan redovisar nyckeltal för familjedaghemmen under perioden 2000 – 2004.  

Nyckeltal 

familjedaghem 

 

2000 2002 2004 

Barn per/årsarbetare 6,4 5,2 5,1 

Antal inskrivna barn 112 59 47 

Kostnad per/barn (kr) 46 900 64 200 75 800 

(Källa: skolverket) 

Kostnaderna per barn fördelande sig enligt följande för 2004; 

Personal   65,1 kkr 

Kostnadsersättning  10,7 kkr  (innefattar ersättning för kost och lokal) 

 

4.3.6 Nyckeltal förskola och familjedaghem Klippan 
 

Tabellen redovisar nyckeltal för förskolan under perioden 2000 – 2004.  

Förskola  Klippan 2000 2002 2004 

Barn per/årsarbetare 6,4 6,2 6,8 

Pedagogisk utbildning 61% 47% 56% 

Antal inskrivna barn 397 451 494 

Kostnad per/barn (kr) 76 500 78 800 80 300 

 (Källa: skolverket) 

 

En orsak till att förskoleverksamheten har kunnat hålla en relativt låg kostnad över åren är att 

verksamheten bedrivs i äldre lokaler. Senast en ny förskola blev byggd var för 15 år sedan. 
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Detta har kunnat ske genom att skolbarnsomsorgen har integrerats i den dagliga 

skolverksamheten. De lokaler de använde tidigare har sedan övertagits av 

förskoleverksamheten. De lokaler som används håller en god standard, trots dess ålder.  

 

Kostnaden per barn fördelar sig enligt följande för 2004; 

Personalkostnader  58,8 kkr 

Lokalkostnader  10,8 kkr  

Övriga kostnader  10,75 kkr. (därav kost 3,1 kkr) 

 

Maten köps från ett centralkök och levereras till ett serveringskök på respektive förskola. 

Verksamheten erbjuder frukost, lunch och mellanmål. 15-timmarsbarnen serveras inte lunch  

Förskolornas måltider beräknas utifrån 70 % närvaro under 231 dagar. För att reglera 

förhållandet mellan förskolorna och centralköket finns ett kostavtal som behandlar pris, 

mängd och kvalitet. En sak som poängterades vid våra intervjuer var att det så kallade 15-

timmars barnen bara gav halv ”barnpeng”. Man ansåg från förvaltningens sida att det var en 

felaktig utgångspunkt och att alla barn borde ge samma ersättning i nämndens budget. 

 

Tabellen nedan redovisar nyckeltal för familjedaghemmen under perioden 2000 – 2004.  

Familjedaghem 

Klippan 

2000 2002 2004 

Barn per/årsarbetare 5,6 5,5 6,9 

Antal inskrivna barn 205 171 213 

Kostnad per/barn (kr) 50 700 61 300 49 200 

(Källa: skolverket) 

Kostnaderna per barn fördelande sig enligt följande för 2004; 

Personal   42,2 kkr 

Kostnadsersättning  7,0 kkr  (innefattar ersättning för kost och lokal) 

4.4 Kompetens och kvalitet 
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4.4.1 Kompetens och kvalitet i Bjuv 
Inom förskoleverksamheten finns en uttalad ambition att ha två förskollärare och en 

barnskötare per avdelning. Motsvarande krav på dagbarnvårdarna saknas. De upplever att det 

blir problem i arbetslagen om det är för stora kompetensskillnader mellan personerna som 

ingår. Det beror på att för förskolläraren är pedagogiken viktigast medan en person utan 

utbildning prioriterar omsorgen. Ansvariga uttrycker oro för att tillgången på förskollärare är 

begränsad vilket försvårar nyrekryteringen. Läroplanens betydelse betonas.  

 

Under åren 2004-2005 genomförs ett utvecklingsprojekt i förskolan under namnet Samspråk. 

Projektet sträcker sig över fyra terminer och behandlar olika aspekter av kommunikation, allt 

från det tidiga samspelet, till bemötande och språkutveckling. Målet med projektet är att 

aktivera alla som är verksamma i förskolan från personal till ledning. En viktig del är 

kompetensutvecklingsinsatser för personalen och aktiviteter i det pedagogiska arbetet.  Inom 

ramen för projektet har förskolor med hjälp av konsult förändrat innemiljön för att göra den 

mer inspirerande och för att uppmuntra till fler samspelssituationer. Projektet har mottagits 

positivt. Projektet finansieras dels med hjälp av ett statligt kvalitetsäkringsbidrag och dels 

med centrala resurser. 

 

4.4.2 Kompetens och kvalitet i Klippan  
Verksamheten i Klippans kommuns förskolor och skolor är allas ansvar. De olika 

yrkesgruppernas kompetens ska bidra och komplettera varandra för att en optimal 

verksamhetsutveckling skall ske. För att detta ska fungera är det viktigt att de mål och 

uppdrag som finns är tydliga och kända för alla inom verksamheterna.  

 

För att kunna uppfylla de verksamhetsmässiga kraven (gällande kompetensen) har ansvariga  

valt att anställa förskollärare i förskoleverksamheten samt att vidareutbilda dagbarnvårdarna 

till barnskötare. Ett problem de uppfattar för att kunna uppfylla kraven är att löneskillnaden 

mellan en förskolelärare och grundskolelärare är för stor.  Det lönegap som finns kan leda till 

att studenter väljer bort att utbilda sig till förskollärare, vilket då resulterar i brist på 

kompetent personal.         
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Klippan väljer att lyfta fram några fokusområden  i deras arbete med att stärka kvaliteten 

inom verksamheten.  Under året 2004 har tre områden betonats, gemensamma värdegrunder, 

lust att lära och språkutveckling. Ett balanserat styrkort har även börjat användas för att stärka 

kvalitetsarbetet och måluppfyllelsen. Målet för förskoleverksamheten är ”Att barn som är 

berättigad till förskoleplats erhåller sådan inom den av regeringen föreskrivna tiden”  

 

4.5 Uppföljning kommunerna  
 

Båda kommunerna gör enkäter för att få en uppfattning om hur föräldrarna upplever den 

levererade tjänsten barnomsorg. Enkäterna är inte identiska men ger ändå en bild av hur de 

upplever barnomsorgen. De två enkäterna ska ge oss svar på frågan hur (Grönroos modell) 

föräldrarna upplever verksamheten. Nedan följer resultaten av enkäterna i de två 

kommunerna.  (Utfallen av enkäterna redovisas separat på var sin sida) 
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4.5.1  Enkät resultat Bjuv 
Den enkät som föräldrarna i förskoleverksamheten och familjedaghemmen besvarade visade 

följande (besvarandegrad 73%)  

 

Enkät Bjuv Nöjd (%) Ibland (%) Nej (%) 

1 Nöjdhet av verksamheten  99,2 0,5 0 

2 Information barnets utveckling 93,1 4.3 2,1 

3 Stöd för barnets utveckling 95,3 1 0,5 

4 Information  barnets dag 87,2 12,5 0 

5 Förtroende personal 97,7 2,3 0 

6 Anpassning barn behov 95,2 2 0,8 

7 Information vad händer 93,6 5,4 0,5 

8 Påverkan av förskolan 57,2 26,7 8,7 

9 Samarbete personal 97,3 2,4 0 

10 Föräldrar kontakt 88,7 7,4 2,1 

11 Öppettider 93,3 3,8 2,6 

(Källa: Bjuvs kommun, Kultur och Utbildningsnämnden) 
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4.5.2 Resultat Klippan 
Den enkätundersökning som föräldrar i förskoleverksamheten och familjedaghemmen 

besvarade visade följande (besvarandegrad 77%)  

 

Enkät Klippan Nöjd (%) Varken eller (%) Missnöjd (%) 

1 Bemötande hämta/lämna barn 93 4,5 2,5 

2 Trygghet 94,5 2,5 2,5 

3 Personalens engagemang 90 6,5 2 

4 Barnets sociala utveckling 87 8 2 

5 Förskolans bemanning  86 5 8,5 

6 Gruppstorlek 63 (lagom)  33,5 (för stor) 

7 Kvalitet mat 86 5 8,5 

8 Information  85 10 5 

9 Helhet verksamhet 91,5 4,5 3,5 

(Källa: Klippans kommun, Barn och Utbildningsnämnden) 

 

10. Vilket område upplever föräldrarna som viktigast? 

Till-

gänglighet 

Personal- 

bemanning 

Information Mat 

Måltider 

Pedagogisk 

verksamhet 

Personalens 

engagemang 

Föräldrar 

inflyttande

Trygghet Bemötande Annat  

9% 43% 9% 15% 29% 62% 4% 83% 18% 4% 

 

 

(Enkäterna för de båda kommunerna redovisas som bilaga) 
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4.6 Sammanfattning emperikapitel 
 

4.6.1 Allmän fakta kommunerna  
Både Bjuv och Klippans kommuner bildades vid kommunsammanläggningen 1974. De har en 

likartad geografisk struktur, en större kommunhuvudort och två mindre före detta 

kommunhuvudorter. Även befolkningsmässigt är de lika både vad gäller åldersstruktur och 

antal invånare.( Bjuv 14000 Klippan 16000). Totalt sett har de större likheter än skillnader vid 

en ytlig betraktelse. 

 

Vi studerar två kommuner med en förhållandevis god ekonomi. Klippan har haft lite svårare 

att få skattenettot till att täcka sina nettokostnader men har å andra sidan en bättre soliditet än 

Bjuv och har följaktligen ”råd” med ett litet underskott utan att äventyra sin ekonomi. Bjuvs 

kostnader per invånare har ökat med 27 % under femårsperioden medan Klippans kostnader 

endast ökat med 15 %. Bjuv började perioden med lägre kostnader än Klippan men har nu 

hunnit ikapp och marginellt förbi. Investeringsnivån är högre i Bjuv än Klippan. Av den 

information vi fått fram har Bjuv framför allt investerat i skolor och daghemslokaler.  

 

Bjuv har under perioden förbättrat sin soliditet med 2,3 procentenheter medan Klippans 

soliditet har förbättrats med 30,1 procentenheter, till följd av en reavinst vid försäljning 

 

Alltså, kommunernas ekonomi är i balans men kostnadsutvecklingen i Bjuv har varit högre. 

 

4.6.2 Allmän fakta barnomsorgen kommunerna 
Barnomsorgen i Bjuv och Klippan bedriver verksamheten enligt de nationella mål- och 

utbildningsplaner, samt de lokala mål och riktlinjerna. I Klippan har man en tydlig vision om 

verksamheten samt en verksamhetsidé. Bjuv har inte denna tydlighet för verksamheten. 

 

Klippan har haft en trängd ekonomi för verksamheten under 2004, vilken har präglats av 

besparingar. De har exempelvis inte ersatt sjukskriven och barnledig personal inom 
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familjedaghemmen.  Underskottet beror dels på lägre intäkter och färre antal elever. Bjuv har 

trots en ökad inflyttning klarat den fastlagda budgeten för verksamheten   

 

Alltså, Klippan är mer tydlig vad man vill med verksamheten men har även haft en mer trängd 

ekonomi.  

   

4.6.3 Allmän fakta  förskola och familjedaghem 

Fördelningen mellan familjedaghem och förskola skiljer sig åt mellan kommunerna. I Klippan 

är 1/3 familjedaghem och 2/3 är förskola. Fördelning motsvarar efterfrågan på barnomsorg i 

Klippan och är politiskt förankrat. I Bjuv efterfrågar föräldrarna istället betydligt mer 

förskola. När Klippan kommenterar sin barnomsorg lägger de tonvikten på valfrihet. De 

understryker att det inte är av ekonomiska skäl det beslutats om den större andelen 

familjedaghem. Valfriheten är dock begränsad, så till vida att om föräldern efterfrågar 

barnomsorg tidiga mornar, sena kvällar eller nätter så finns endast familjedaghem att tillgå. 

Bjuv prioriterar behovstäckningen.  

 

Alltså det är en stor skillnad mellan kommunernas fördelning av familjedaghem och förskola. 

Anledningen är att i Klippan är efterfrågan efter familjedaghem betydligt större och i Bjuv 

efterfrågas mer förskola  

 

4.6.4 Nyckeltal förskola i kommunerna 
Kostnaden för ett barn inom förskolan i Bjuv 105 700 kr vilket är betydligt högre än i 

Klippan, där det kostar 80 300 kr per barn. I Bjuv har kostnaden stigit de senast 5 åren med 24 

900 kr per barn medan den endast stigit med 3800 kr per barn i Klippan.  
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Kostnaden per barn fördelas enligt följande för förskola; 

Förskola 2004 Bjuv (kr) Klippan (kr) 

Personalkostnader 69,4 58,8 

Lokalkostnader 16,3 10,8 

Övriga kostnader 20,0 (därav kost 7.5) 10,75 (därav kost 3,1) 

                  (Källa:SCB) 

 

Bjuv har högre kostnader för personal, lokaler och övriga kostnader. Personalkostnaderna i 

Bjuv är betydligt högre jämfört med Klippan, liksom lokalkostnaderna. Bjuv påpekar att 

kostnaderna är höga och säger att en av orsakerna är det finns många personliga assistenter 

och att man byggt nya lokaler. I Klippan har man däremot inte byggt nya lokaler de senaste 

15 åren, vilket sänker deras lokalkostnad. I de övriga kostnaderna finns kosten. Maten i 

Klippan köps från ett centralkök och levereras till serveringskök på respektive förskola. I 

Bjuv finns det inget övergripande kök som kan leverera all mat. En del förskolor tillagar 

maten själv medan andra har mottagningskök. Klippan har ett tydligt avtal angående maten 

vilket saknas för Bjuvs del.   

 

Tabellen nedan visar övriga nyckeltal 

 Förskola 2004 Bjuv  Klippan  

Barn per års arbetare  5,8 6,8 

Pedagogisk utbildning 64% 56% 

Antal inskrivna barn 588 494 

(Källa:SCB) 

   

Tabellen visar att antalet barn per årsarbetare i Bjuv är ett mindre jämfört med Klippan. 

Andelen personal med pedagogiska utbildningen är högre i Bjuv jämfört med Klippan. Av 

tabellen framgår det att Bjuv har betydligt fler barn inom förskolan jämfört med Klippan.  
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Alltså, Bjuv har högre kostnader för personal-, lokal- och övrig kostnader.  En orsak är att 

Bjuv har investerat mer i nya lokaler jämfört med Klippan. Kosten levereras från ett 

centralkök i Klippan medan i Bjuv sker det på olika vis. Avtalet som Klippan har ökar även 

tydligheten för kosten. Barngrupperna i Klippan är större än i Bjuv och andelen personal med 

pedagogisk utbildning är något högre i Bjuv.  

 

4.6.5 Nyckeltal Familjedaghemmen i kommunerna  
 

Familjedaghem 2004 Bjuv  Klippan  

Barn per års arbetare  5,1 6,9 

Kostnad per/årsarbetare  75 800 49 200 kr 

Antal inskrivna barn 47 213 

 

Tabellen visar att kostnaderna för per/årsarbetare i Bjuv är 26 600 kr högre jämfört med 

Klippan och att antalet barn per års/arbetare är nästan två barn mer i Klippan.  

 

Kostnaderna i Bjuv fördelades enligt följande 64,1 kkr i personal kostnader och 10,7 kkr i 

kostnadsersättning. I Klippan var fördelningen 42,2 kkr i personal och kostnadsersättningen 

var 7 kkr.  

 

Alltså, Bjuv producerar tjänsten betydligt dyrare än Klippan och antalet barn per årsarbetare 

är högre i Klippan jämfört med Bjuv.  

 

4.6.6 Kompetens i kommunerna 
 I Bjuv finns inom förskoleverksamheten en uttalad ambition att ha två förskollärare och en 

barnskötare per avdelning. Motsvarande krav på familjedaghemmen saknas. Klippan har 

också valt att anställa förskollärare i förskoleverksamheten samt att vidareutbilda personalen 

vid familjedaghemmen till barnskötare. Båda kommunerna strävar efter att anställa 

förskolelärare vid rekrytering till förskoleverksamheten medan det skiljer sig åt angående 
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familjedaghemmen. I Bjuv har man inga speciella krav medan Klippan har valt att utbilda 

personalen vid familjedaghemmen till barnskötare. Båda kommunerna utrycker dock att 

rekryteringen av utbildade förskolelärare kan vara svår. Klippan menar att löneskillnaden 

mellan en förskolelärare och grundskolelärare är för stor. 

 

Alltså, kommunerna strävar efter att ha kompetent personal inom verksamheten.  

 

4.6.6 Kvalitets arbete kommunerna 
Bjuv har satsat på ett utvecklingsprojekt inom förskolan som kallas Samspråk, vilket 

behandlar olika aspekter av kommunikation, allt från det tidiga samspelet, till bemötande och 

språkutveckling. Klippan påbörjar projektet år 2005. Klippans satsning har under året istället 

varit några fokusområden med inriktning mot gemensamma värdegrunder, lust att lära och 

språkutveckling. Ett balanserat styrkort har även börjat användas för att stärka kvalitetsarbetet 

och måluppfyllelsen.  

 

Alltså, båda kommunerna satsar på kvalitet inom barnomsorgen, vilket även styrks av deras 

mål och riktlinjer för verksamheten. Båda kommunerna kvalitetsredovisar även varje år sin 

verksamhet enligt förordning (1997:702). 

 

4.6.7 Uppföljning i kommunerna 
Helheten av enkäten i Bjuv visar att verksamheten är till belåtenhet. I enkäten är det endast 

frågan om påverkan av förskolan som skiljer sig mot övriga. Av föräldrarna tycker 57 % att 

den möjligheten är god medan 26 % tycker de kan påverka ibland och 8,7 % är missnöjda. 

95,3 % tycker att barnets utveckling inom förskolan är bra (pedagogiskt lärande), vilket även 

stärker Bjuvs satsning av projektet Samspråk och deras strävan att anställa kompetent 

personal. Verksamhetens öppettider passar de flesta föräldrarna medan 3,8 % tycker det 

fungerar ibland och 2,6 % är missnöjda. Informationen om barnets dag på förskolan tycker 87 

% av föräldrarna är bra medan 12 % tycker det fungerar ibland.  
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Helheten av verksamheten i Klippan upplevs som mycket bra. Det som enkäten visar är att 

föräldrarna är minst nöjda med är gruppstorleken. Utav föräldrarna är det 33,5 % som tycker 

att grupperna är för stora. Nyckeltalen för verksamheten bekräftar att grupperna är stora, med 

6,8 barn/per årsarbetare inom förskolan och med 6,9 barn per årsarbetare inom 

familjedaghemmen. Frågan som belyser vad föräldrarna tycker är viktigast, visar dock att 

trygghet och personalens engagemang är det viktigaste, medan personalbemanningen kommer 

först därefter. Helheten av verksamheten upplevs som mycket bra. Barnets sociala utveckling 

upplevs som bra, vilket styrker Klippans satsning på rätt kompetens.  

 

Alltså Enkäterna visar att föräldrarna i de båda kommunerna är mycket nöjda med 

barnomsorgen. I Klippan är dock föräldrarna något mindre nöjda men, endast marginellt lägre 

jämfört med Bjuv. Den fråga som visad minst nöjdhet var frågan om barngruppernas storlek i 

Klippan. En liknande fråga har inte ställts i enkäten i Bjuv, men Klippan har fler barn per 

anställd jämfört med Bjuv I de båda kommunerna är föräldrarna nöjda med barnets utveckling 

vilket styrker att kommunerna har kompetent personal 
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5 ANALYS 
 

I detta kapitel analyseras de empiriska fakta vi har fått fram. Kapitlet börjar med att 

analysera de två kommunerna med Grönroos modell om totalkvalitet. Utfallet ger oss svar på 

vårt antagande. Vi fortsätter kapitlet med att analysera legitimiteten av verksamheten genom 

att använda Lindbloms tes om legitimitet. Kapitlet avslutas med en sammanfattning   

 

5.1 Inledning analys 
Kapitlet ska hjälpa författarna att besvara deras syfte med uppsatsen genom att analysera det 

empiriska materialet med deras val av teori och modell. Uppsatsens syfte är, ”kan 

kommunerna använda strukturkostnaden som en legitim fingervisning på vad 

förskoleverksamheten bör kosta vid en genomsnittlig kvalité”  

 

Författarna börjar med att analysera hur föräldrarna upplever den totala kvaliteten av 

barnomsorgen med hjälp av Grönroos modell, totalkvalitet. Modellen berör, teknisk kvalitet, 

funktionell kvalitet och image. Författarna har även tillfört förutsättningar för verksamheten. 

Genom att analysera de 4 momenten ska det ge författarna svar på hur föräldrarna upplever 

den levererade tjänsten och även svar på deras hypotes. Kapitlet avslutas med att analysera 

utfallet av Grönroos modell med hjälp av legitimitetsteorin. Utfallet ska besvara legitimiteten 

av barnomsorgen i förhållande till den uträknade strukturkostnaden.    
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5.2 Analys Grönroos modell 
I detta avsnitt (6.3-6.4) analyserar vi de båda kommunerna var för sig med hjälp av 

nedanstående figur. Vi börjar med att analysera Bjuv och därefter Klippan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

((Figur: Grönroos, C (1988): Iden offentliga sektorn, 1:a upplagan, Liber) (förutsättningar har 

författarna själva lagt till))  

 

5.3 Utfall Bjuv 
 

5.3.1 Förutsättningar Bjuv 
I enlighet med kommunallagen (SFS 19991:900) 2 kap bedriver kommunen den i skollagens 

(SFS1985:100) 2 kap 1§ föreskrivna förskoleverksamheten. De erbjuder barnomsorg enligt de 

krav som finns uttalade i skollagen om omfattning och tillgänglighet. Verksamheten 

finansieras dels via eget skatteuttag och generella statsbidrag och dels via avgifter från 

föräldrarna. I det generella statsbidraget ingår utjämningen för förskoleverksamheten. Den 

ingående strukturkostnaden för Bjuvs del var 4184 kr per invånare. Kommunen redovisar 

emellertid en faktisk kostnad som är 361 kr högre per invånare jämfört med strukturkostnaden 

eller totalt ca 5 miljoner i extra kostnader för verksamheten årligen. 

 

Total kvalitet 
(upplevd kvalitet)  

Teknisk kvalitet  
Vad 

Image 
(organisationsprofil)  

Funktionell kvalitet 
Hur   Förutsättningar 
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Bjuv redovisar ett ekonomiskt överskott för kommunen som helhet i enlighet med 

balanskravet. Kommunen har under perioden ökat sin soliditet och sänkt sin låneskuld. Det 

måste därför anses att de följer lagens krav på god ekonomisk hushållning 

 

Kommunen strävar i enlighet med intentionerna i LpFö 98 efter att ha utbildad personal vid 

förskoleverksamheten. Kommunen uppger att all redovisning sker i enlighet med den 

kommunala redovisningslagen (SFS 1997:614) och rådet för kommunal redovisnings 

rekommendationer. 

 

5.3.2 Sammanfattning förutsättningar Bjuv  
Kommunens ekonomi är i balans och barnomsorgen bedrivs enligt gällande lagstiftning och 

normer. Den faktiska kostnaden per invånare för barnomsorgen är 361 kr högre per invånare 

jämfört med strukturkostnaden, vilket innebär att verksamheten bedrivs till en högre kostnad 

än den uträknade. Alltså i Bjuv är förutsättningarna goda för barnomsorgen.   

 

5.3.3 Tekniska kvalitet Bjuv 
Företrädare för Bjuvs kommun säger att de tolkar läroplanens intentioner om pedagogisk 

verksamhet som att det som skall erbjudas i första hand är förskola. Det har lett till att 

kommunen ändrat sin fördelning mellan platser i förskolan och platser i familjedaghem. 

Kommunen har gått från 80% i förskoleverksamhet år 2000 till 93% år 2004. Det skall 

jämföras med rikssnittet på 92%1 för verksamheten.  

 

Barngruppernas storlek motsvaras av 5,8 barn per årsarbetare för förskolan medan 

familjedaghemmen erbjuder 5,1 barn per årsarbetare. Det skall jämföras med rikssnittet på 5,4 

barn per årsarbetare i förskolan. För familjedaghemmen gäller att det går 5,2 barn per 

årsarbetare. 

 

                                                           
1Siffrorna är framtagna genom att dividera antalet inskrivna barn i förskolan med det totala antalet inskrivna barn 
i barnomsorgen 
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I Bjuvs förskola har 64 % av de anställda pedagogisk utbildning jämfört med rikssnittet på 

51%.  

 

Den kostnad som Bjuv har för att leverera tjänsten är 105 700 kr per inskrivet barn vilket skall 

jämföras med rikets 96 600 kr. Skillnaderna är enligt följande: Bjuvs personalkostnader är  

1 600 kr lägre än rikssnittet medan lokalkostnaden och övrigt är 3 200 kr respektive 7 500 kr 

högre än rikssnittet per inskrivet barn. 

 

Bjuvs kostnad per inskrivet barn i familjedaghem är 75 800 kr, vilket skall jämföras med 

rikssnittet på 77 300 kr. Denna skillnaden beror på att Bjuv har en personalkostnad som är 

400 kr lägre och en kostnadsersättning (ersättning för mat och lokal) som är 1 100 kr lägre än 

rikssnittet per inskrivet barn. 

 

5.3.4 Sammanfattning Tekniska kvalitet Bjuv  
 I Bjuv erbjuder man förskola till 93% av den totala barnomsorgen. Barngrupperna är något 

för stora i förskolan och verksamheten har pedagogiskt utbildad personal över rikssnittet. Det 

Bjuv erbjuder leder även till en högre kostnad för verksamheten jämfört med rikssnittet. 

Alltså Bjuv erbjuder föräldrarna det de kan förvänta sig, men till en högre kostnad jämfört 

med rikssnittet.      

 

 5.3.5 Funktionell kvalitet Bjuv  
Enligt förordningen om kvalitetsredovisning inom skolväsendet (SFS 1997:702) är 

kommunen skyldig att följa upp och redovisa den levererade kvaliteten på tjänsten. Det görs 

genom en enkätundersökning bland föräldrarna. Enkäten visar att det kommunen erbjuder 

föräldrarna inom barnomsorgen upplevs till stor belåtenhet av föräldrarna med undantag av 

möjligheten att påverka innehållet i verksamheten (utfall enkät).  
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5.3.6 Sammanfattning Funktionell kvalitet Bjuv  
Föräldrarna är nöjda med Barnomsorgen med undantag av deras möjlighet att påverka 

innehållet i verksamheten.  

 

5.3.7 Image Bjuv  
Verksamheten har ett gott rykte i samhället 

 

5.3.8 Totalkvalitet Bjuv   

Vid en sammanvägning av de redovisade faktorerna får vi den totala kvaliteten. Den 

sammanvägningen visar att Bjuvs kommun levererar tjänsten i den omfattning som krävs för 

att föräldrarna skall vara nöjda med totalkvaliteten. 

 

5.4 Utfall Klippan 
 

5.4.1 Förutsättningar Klippan 
I enlighet med kommunallagen (SFS 19991:900) 2 kap bedriver kommunen den i skollagens 

(SFS1985:100) 2 kap 1§ föreskrivna förskoleverksamheten. De erbjuder barnomsorg enligt de 

krav som finns uttalade i skollagen om omfattning och tillgänglighet. Verksamheten 

finansieras dels via eget skatteuttag och generella statsbidrag och dels via avgifter från 

föräldrarna. I det generella statsbidraget ingår utjämningen för förskoleverksamheten. Den 

ingående strukturkostnaden för Klippan var 3760 kr per invånare. Kommunen redovisar en 

faktisk kostnad som är 792 kr lägre per invånare jämfört med strukturkostnaden eller totalt ca 

12,5 miljoner i lägre kostnader årligen för verksamheten 

 

Klippan redovisar ett ekonomiskt överskott för kommunen som helhet i enlighet med 

balanskravet. Kommunen har under perioden ökat sin soliditet och sänkt sin låneskuld. Det 

måste därför anses att de följer lagens krav på god ekonomisk hushållning 

 

Kommunen strävar i enlighet med intentionerna i LpFö 98 efter att ha utbildad personal vid 

förskoleverksamheten. Kommunen uppger att all redovisning sker i enlighet med den 
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kommunala redovisningslagen (SFS 1997:614) och rådet för kommunal redovisnings 

rekommendationer. 

 

5.4.2 Sammanfattning förutsättningar Klippan 
Kommunens ekonomi är i balans och barnomsorgen bedrivs enligt gällande lagstiftning och 

normer. Den faktiska kostnaden per invånare för barnomsorgen är 792 kr lägre per invånare 

jämfört med strukturkostnaden, vilket innebär att verksamheten bedrivs till en lägre kostnad 

än den uträknade. Alltså förutsättningarna för Klippan är bra när det gäller det ekonomiska 

utfallet för kommunen. Förutsättningarna för barnomsorgen kan inte anses lika bra med tanke 

på att de producerar tjänsten till en lägre kostnad jämfört den uträknade strukturkostnaden.  

 

5.4.3 Tekniska kvalitet Klippan 
I Klippan erbjuder man 2/3 delar förskola och 1/3 del familjedaghem. Detta skall jämföras 

med rikssnittet på 92% av barnen i förskolan. Kommunens företrädare säger att den 

pedagogiska verksamheten i familjedaghemmen klaras genom att samtliga dagbarnvårdare 

fått vidareutbildning till barnskötare. 

 

Barngrupperna representeras av 6.8 barn per årsarbetare för förskolan medan 

familjedaghemmen erbjuder 6,9 barn per årsarbetare. Detta skall jämföras med rikssnittet på 

5,4 barn per årsarbetare i förskolan och 5,2 barn per årsarbetare i familjedaghemmen. 

 

I förskolan har 54 % av de anställda pedagogisk utbildning, medan personalen på 

familjedaghemmen är utbildade barnskötare. Rikssnittet i förskolan är 51%.  

 

Den kostnad som Klippan har för att leverera tjänsten är 80 300 kr per inskrivet barn vilket 

skall jämföras med rikets 96 600 kr. Skillnaderna är enligt följande: Klippans 

personalkostnader är 12 200 kr lägre än rikssnittet. Lokalkostnaden och övrigt är 2 300 kr 

respektive 1 750 kr lägre än rikssnittet per inskrivet barn. 
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Klippans kostnad per inskrivet barn i familjedaghem är 49 200 kr. Det skall jämföras med 

rikssnittet på 77 300 kr. Skillnaderna är enligt följande: Klippan har en personalkostnad som 

är 23 300 kr lägre och en kostnadsersättning som är 4 800 kr lägre än rikssnittet per inskrivet 

barn 

 

5.4.4 Sammanfattning Tekniska kvalitet Klippan 
Klippan erbjuder 2/3 delar förskola och 1/3 del familjedaghem. Barngrupperna är för stora i 

både förskolan och i familjedaghemmen och verksamheten har pedagogiskt utbildad personal 

över rikssnittet. Klippans kostnader för barnomsorgen är lägre än rikssnittet. Alltså, Klippan 

erbjuder inte till fullo det föräldrarna kan förvänta sig av kommunen med tanke på 

barngruppernas storlek, men har pedagogisk utbildad personal över rikssnittet.  

 

5.4.5 Funktionell kvalitet Klippan  
Enligt förordningen om kvalitetsredovisning inom skolväsendet (SFS 1997:702) är 

kommunen skyldig att följa upp och redovisa den levererade kvaliteten på tjänsten. Det görs 

genom en enkätundersökning bland föräldrarna.  

Enkäten visar att det kommunen erbjuder föräldrarna inom barnomsorgen upplevs till stor 

belåtenhet av föräldrarna med undantag av barngruppernas storlek. Grupperna är för stora. 

(utfall enkät)  

 

5.4.6 Sammanfattning Funktionell kvalitet Klippan 
Föräldrarna är nöjda med Barnomsorgen med undantag av barngruppernas storlek. 

 

5.4.7 Image Klippan 
Verksamheten har ett gott rykte i samhället. 
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5.4.8 Total kvalitet  Klippan 
Den totalt upplevda kvaliteten för verksamheten med hänsyn till vad som erbjuds i 

förhållande till hur föräldrarna upplever verksamheten och imagen, blir svaret att kvaliteten 

upplevs som bra, med undantag för barngruppernas storlek.  Alltså föräldrarna är nöjda med 

barnomsorgen som helhet. 

 

5.5 Sammanfattning utfall kommunerna 
 

Utfallet i förhållande till Grönroos modell totalkvalitet blir att föräldrarna är nöjda i de båda 

kommunerna med barnomsorgen, med undantag för barngrupperna i Klippan. Kostnaden för 

att producera tjänsten i Klippan är lägre än den uträknade strukturkostnaden och högre i Bjuv. 

Det enda vi kan styrka är att de är missnöjda med barngruppernas storlek i Klippan, för övrigt 

är de ungefär lika nöjda med barnomsorgen. Vi kan alltså inte visa att den skillnad som finns i 

kostnaden för att producera tjänsten visar sig i en skillnad i den upplevda totalkvaliteten. I 

teorikapitlet gjorde vi följande antagande; 

 

”Klippan producerar sin barnomsorg till en lägre kostnad än dess uträknade strukturkostnad 

och då även under den beräknade minimiservice, vilket borde innebära att föräldrarna är 

mindre nöjda med den levererade tjänsten. Bjuv producerar sin tjänst till en högre kostnad än 

den uträknade strukturkostnaden vilket bör betyda att föräldrarna är väldigt nöjda med 

verksamheten” 

 

Utfallet av vårt antagande blir att det inte kan bekräftas fullt ut. Då den totala kvaliteten 

upplevs som hög i båda kommunerna innebär detta att den lägre tekniska kvaliteten i Klippan 

inte får genomslag till det sämre i den upplevda nyttan.  

 

Alltså, vi antog att föräldrarna skulle vara mindre nöjda med den levererade tjänsten i 

Klippan, vilket endast bekräftades med barngruppernas storlek. Utfallet av enkäten för övrigt 

är att föräldrarna är nöjda med verksamheten, vilket innebär att de är nöjda överlag med 

verksamheten. Vårt antagande angående Klippan bekräftas alltså inte fullt ut. Bjuv som 

producerade tjänsten till en högre kostnad antog vi att föräldrarna skulle vara väldigt nöjda 
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med tjänsten, vilket de också är. Vårt antagande i Bjuv bekräftas. Det totala utfallet blev alltså 

att antagandet inte till fullo bekräftas.  

 

 

5.6 Lindbloms legitimitetsteori 
 

Lindbloms tes om legitimitet innebär att så länge verksamheten bedrivs inom det social 

accepterade värdesystemet är det inga problem med en organisations legitimitet. I vår uppsats 

har vi överfört det större sociala värde systemet till strukturkostnaden och kommunerna till 

det andra värdesystemet. Lindblom om legitimitet; 

 

”Ett förhållande eller status som existerar när en organisations värdesystem överensstämmer 

med ett större socialtvärde system, vilket organisationen är part i. När en olikhet (verklig 

eller möjlig) existerar mellan två värdesystem, uppstår ett hot mot organisationens 

legitimitet” 

 

När vi överför Lindbloms tes om legitimitet blir utfallet att strukturkostnaden (det större 

värdesystemet) inte överensstämmer med Klippans och Bjuvs (de två mindre värdesystemen) 

faktiska kostnader för verksamheten. För Klippans del borde det innebära att man erbjuder en 

service under den tänkta minimiservisen. Utfallet visar dock att föräldrarna är nöjda med 

verksamheten med undantag av personaltätheten. Tjänsten upplevs som legitim i Klippan men 

den kan inte anses legitim mot den uträknade strukturkostnaden (det större värdesystemet). 

Alltså det som strukturkostnaden förväntas uppfylla i form av en viss minimiservice, levererar 

inte Klippan till föräldrarna. 

 

5.7 Sammanfattning analyskapitel 
 

Utfallet av Grönroos Modell visar att föräldrarna är nöjda med verksamheten i de båda 

kommunerna med undantag för barngrupperna i Klippan.  Bjuv producerar tjänsten till en 

högre kostnad än den strukturella men  kan den anses legitim gentemot den uträknade 
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kostnaden. Inget visar att de erbjuder mer än det som kan förväntas. Invånarna i kommunen 

kan därmed ifrågasätta om det är legitimt att producera tjänsten till den högre kostnaden.  

 

Klippan producerar tjänsten till en lägre kostnad jämfört med den uträknade 

strukturkostnaden. Det kan inte anses legitimt då de inte till fullo erbjuder vad föräldrarna kan 

förvänta sig, med tanke på barngruppernas storlek. Kommunen producerar alltså tjänsten till 

en lägre kostnad än den strukturella men barngrupperna är för stora.  

 

Alltså vi tolkar utfallet av analysen såhär; 

Klippans faktiska kostnader kan inte anses legitima gentemot strukturkostnaden. Det är inte 

legitimt att som Klippan hävda (enkätundersökningen) att föräldrarna är nöjda och att de 

därför inte behöver höja personaltätheten. Kommunen får via utjämningssystemet (det sociala 

kontraktet) ersättning för en högre personaltäthet men väljer att använda de resurserna till 

något annat. Invånarna har ett legitimt krav på att få den personaltäthet som den övergripande 

normen förutsätter och som de enligt enkäten efterfrågar.  

 

Bjuv har en faktisk kostnad som överstiger strukturkostnaden, men visar inte i någon 

redovisning att den högre kostnaden motsvaras av en kvalitet över genomsnittet. Kostnaderna 

som Bjuv har är legitima i förhållande till den uträknade strukturkostnaden, men kan inte 

anses legitimt i kommunen, då invånarna inte får en kvalitet över genomsnitt. Bjuv har dock 

nyare lokaler för barnomsorgen.  
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6. SLUTSATS  
 

Detta kapitel avslutar vi uppsatsen med författarnas egen slutsats angående syftet. Vi börjar 

med en inledning och därefter följer reflektion på utfallet av studien. Vi avslutar kapitlet med 

sammanfattning slutsats, samt möjliga fortsatta studier på området.   

 

6 .1 Inledning  
 

Analysen svar på vårt syfte är att  kommunerna kan använda strukturkostnaden som en 

legitim fingervisning på vad förskoleverksamheten bör kosta vid en genomsnittlig kvalité. Det 

påståendet bygger vi på att varken Bjuv eller Klippan har en genomsnittlig kvalitet på sin 

verksamhet. Klippan har lägre personaltäthet medan Bjuv har nyare lokaler. Trots detta är 

föräldrarna ungefär lika nöjda med kvaliteten för verksamheten. Det innebär att legitimiteten 

på kommunens kostnader kan ifrågasättas.  

 

De båda kommunerna har balans på ekonomin och uppfyller balanskravet, men frågan blir; är 

målen och riktlinjerna för barnomsorgen tillfredsställande med tanke på den genomsnittliga 

kostnaden och kvaliteten? I den kommunallagen (SFS 1991:900) anges det att för 

verksamheten skall anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk 

hushållning från och med verksamhetsåret 2005. Vi tolkar lagtexten som att kommunerna nu 

är skyldiga att ange mätbara mål som ger ett tydligt besked om vilken omfattning och kvalité 

hos en verksamhet som fullmäktige förväntar sig att få för de anslagna medlen. 

 

Det innebär att målen och riktlinjerna som kommunerna beslutar om bör ställas i relation till 

de ingående variablerna i strukturkostnaden. Det styrker den goda ekonomiska hushållningen 

att kommunerna vet vilka avvikelser mot normen som görs och vilka ekonomiska effekter det 

får. Både avvikelser uppåt och nedåt jämfört med strukturkostnaden är möjliga att göra och 

det är inte författarnas uppgift att döma. Däremot anser författarna att det är ett absolut krav 

för att avvikelsen skall vara legitim att kommunen öppet redovisar vilka avvikelser som görs 

och vilka ekonomiska och kvalitetsmässiga effekter det får. 

Alltså strukturkostnaden blir då en fingervisning på vad kommunen skall utgå ifrån. 
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6.2 Reflektion  
 

Det vi ser i arbetet är att båda kommunerna producerar barnomsorg på ett sådant sätt att 

föräldrarna är nöjda, vilket måste uppfattas som att de betraktar den erbjudna barnomsorgen 

som legitim i förhållande till sina förväntningar.  

 

Kostnaderna för att producera tjänsten skiljer sig mycket åt i de båda kommunerna. 

Kommunerna har valt olika strategier för att lösa sin lagreglerade uppgift. Bjuv har valt nyare 

lokaler och att minska sin andel barn i familjedaghem till lite under rikssnittet. Klippan har 

valt att ha en högre andel barn i familjedaghem och  bedriver sin verksamhet i äldre lokaler. 

Personaltäthet  i Klippan är betydligt lägre jämfört med både Bjuv och riket.  

 

Är det då legitimt att ha andra kostnader än sina strukturella kostnader? Det beror på vem som 

skall bedöma legitimiteten. Föräldern betalar samma barnomsorgsavgift oavsett 

produktionskostnad och behöver därför bara betrakta legitimiteten ur kvalitetssynpunkt. 

 

Skattebetalaren har ett intresse av att få största möjliga utbyte för sina kostnader. 

Vederbörande måste göra en avvägning om relationen mellan insatta medel och uppnådd 

kvalitet är optimal. Hög kvalité och höga kostnader kan i det avseendet vara lika legitimt som 

låg kvalitet till låg kostnad. Legitimitetsproblemet uppstår om den höga kostnaden inte 

motsvaras av hög kvalitet eller om en låg kostnad ger en kvalitet som är lägre än den 

efterfrågade. För Bjuvs del kan man ifrågasätta om den levererade kvaliteten är så mycket 

högre att den motiverar kostnaden. För Klippans del kan legitimiteten ifrågasättas då 

kommunen inte levererar den personaltäthet som de får ersättning för och som föräldrarna 

efterfrågar. 

 

 

6.2.1  Reflektion Bjuv 
För att beräkna kostnaden för Bjuv att erbjuda barnomsorg med sin kvalitet i stället för 

Klippans använde vi Klippans nyckeltal och fördelning på Bjuvs barnantal. Det resulterade i 

att Bjuv betalar ca 19 miljoner årligen mer för att kunna erbjuda det man erbjuder i stället för 
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det Klippan erbjuder. För att det fortfarande skall vara en legitim kostnad måste Bjuvs 

skattebetalare anse att den kostnaden är berättigad.  

 

Den empiriska materialet visar att Bjuv har valt att minska andelen barn i familjedaghem från 

20% till 7%.av det totala antalet inskrivna barn. Om man valt att ligga kvar på 20% hade det 

inneburit  att det funnits 80 barn i familjedaghem i stället för på förskolan där de är idag. Med 

kostnadsskillnaden mellan dessa former innebär det att Bjuv valt att betala 4,7 miljoner 

årligen för att göra den omprioriteringen.  Det är emellertid den nya fördelningen som är den 

genomsnittliga i riket så det kan sägas att kommunen på så sätt lever upp till den kvalitet som 

strukturkostnaden bygger på. Det innebär att den nya fördelningen är legitim. 

 

Bjuvs personalkostnader i förskolan var ca 1600 kr lägre än rikets per inskrivet barn medan 

lokalkostnaderna var 3200 kr högre. Även här syns att de nyare lokalerna slår igenom. För 

posten övrigt syns en stor skillnad mellan Bjuv och riket på 7500 kr per inskrivit barn 

 

Vi kan härleda den höga kostnaden i Bjuv till faktiska omständigheter. Problemet är att vi inte 

hittar några beslut där det framgår att kommunen varit medveten om den effekten när de fattat 

beslut om sina förändringar.   

 

6.2.2  Reflektion Klippan 
I Klippan har vi sett ett missnöje med barngruppernas storlek. För att komma upp i rikssnittet 

behöver Klippan gå från 6,8 till 5,4 barn per årsarbetare i förskolan och från 6,9 till 5,2 i 

familjedaghemmen. Detta kräver 19 förskolepersonal och 10 dagbarnvårdare, vilket innebär 

en kostnad på 7,6 plus 2,9 miljoner i ökade personalkostnader. Sammantaget blir det 10,5 

miljoner. Klippan betalar 1.14 miljoner mindre för förskolans lokaler jämfört med rikssnittet. 

Det innebär  att Klippans lokalkostnader är 2300 kr lägre per inskrivit barn än rikssnittet. Det 

går inte att räkna ut vad det skulle kostat att ha en annan fördelning än den de har. Det skulle 

innebära tillkommande lokaler med andra kostnader än de som nu finns.  
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Det faktum att Klippan har en så mycket lägre personaltäthet än vad som förutsätts i 

kostnadsutjämningssystemet innebär att föräldrarna har ett legitimt krav på en ökad täthet. 

Klippan kan sägas få medel till personal medan de används till annat.  

 

6.2.3 Reflektion styrning 
Den nya kommunallagens skrivning om tydliga mål och riktlinjer verkar befogad. Det 

framgår klart att Klippans politiska beslut om mål och riktlinjer för verksamheten har lett till 

en lägre produktionskostnad för tjänsten. De är medvetna om kritiken angående 

barngruppernas storlek men anser att då det inte är den fråga som föräldrarna prioriterat vid 

uppföljningen så står beslutet fast.  

 

Bjuv som inte haft någon tydlig politisk styrning av verksamheten har haft en stor 

kostnadsökning och en omsvängning av fördelningsprofilen. Detta har skett som en följd av 

beslutade investeringar i nya lokaler med därtill hörande verksamhet. Vi har inte hittat några 

beslut som visar att det funnits en medvetenhet om kostnaderna för verksamheten i den 

ansvariga nämnden. (protokoll från respektive kommun). 

 

6.4 Sammanfattning slutsatskapitel 
 

Alltså, båda kommunerna har klarat av att balansera sina kostnader för verksamheten. De har 

emellertid använt olika sätt, Klippan har hållit igen på kostnader medan Bjuv har haft en lägre 

volym än den budgeterade. Vi ser att de skillnader som finns mellan den strukturella 

kostnaden i Utjämningssystemet och den redovisade kan härledas till beslut som fattats i den 

egna kommunen. Då kan man använda strukturkostnaden i systemet som en legitim 

fingervisning på vad verksamheten bör kosta. Det innebär att en kommun som har en 

avvikande kostnad eller kvalitet måste ha en kunskap om varför den avviker. Ett beslut om en 

högre kvalitetsnivå motiverar en högre kostnad  medan en lägre kvalitet än den 

genomsnittliga kan motivera en lägre kostnad. Detta ligger i linje med den nya lagtexten  i KL 

8 kap 5§ andra stycke om en koppling mellan tilldelade resurser och förväntad volym och 

kvalitet. 
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Fortsatta studier  

Utfallet av vår studie visar att fortsatta studier på området behövs. Då vi endast berört ytan 

och inte fördjupat oss i de enskilda kostnaderna för verksamheten, behövs studier som riktas 

mot de enskilda kostnadsslagen. Vi tog del av material som visade hur omfattande varje 

kostnadslag är och insåg att vi inte kunde gå på djupet med dem av tidsskäl. Intervju med en 

ekonom bekräftar även detta och att studier på de olika  kostnadsområdena välkomnas. 
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Bilaga 1 

 

 Intervju  med företrädare för Bjuvs kommun förskoleförvaltning. 
 

1. Vad är syftet till att kommunen bedriver förskoleverksamhet?  

 

Verksamheten är lagstadgad. Kommunen har enligt skollagen 2 a kap 1 § skyldighet att 

anordna förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för de barn som är bosatta i Sverige och 

som stadigvarande vistas i kommunen. Syftet med förskoleverksamheten är att erbjuda barn 

en pedagogisk verksamhet och ge möjligheter för föräldrar att förvärvsarbeta eller 

studera. Man poängterar att det rör barn som stadigvarande vistas i kommunen. Ett barn med 

icke sammanboende föräldrar kan då ha rätt till barnomsorg på mer än en bostadsort. 

 

2. Vilka mål finns för verksamheten angående kvaliteten?  

 

Målen för verksamheten finns i Lpfö 98, dvs förskolans läroplan. Dessa har också förtydligats 

i Skolverkets allmänna råd  ”Kvalitet i förskolan”. Kun-planen anger några prioriterade mål. 

Med utgångspunkt från nationella och kommunala mål prioriterar varje område och varje 

förskola sina specifika mål i sin lokala arbetsplan. Beroende på förskolans inriktning kan 

olika förskolor ha olika mål 

• Hur följs målen upp?  

Genom enkäter, observationer mm. Årlig kvalitetsredovisning.  

• Är målen kopplade till budgeten?  

I begränsad utsträckning. Snarare kan sägas att svårigheter att nå målen leder till 

äskningar om medel i nästa års budget.  

 

3.Vilka mål finns för verksamheten angående kvantiteten? 

 

 Den är lagstadgad. Kommunen ska enligt skollagen 2 a kap 7 § erbjuda plats utan oskäligt 

dröjsmål, vilket i prejudicerande tolkning angetts till max 4 månader efter det att behovet 

anmälts. I olika sammanhang har man politiskt betonat att vi ska följa lagen och helst erbjuda 

plats tidigare än inom 4 månader.  

exempel 
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• Peng per barn?  

Finns ej 

• Barnantal / personal?  

Inget politiskt beslut men man siktar på 5,4 barn per årsarbetare 

• Är antalet platser förutbestämt eller skall behoven täckas?  

Behoven skall täckas så långt det är möjligt. Stor variation av antalet inskrivna barn under 

året. Störst är det på hösten innan skolorna börjar. 

• Kvm / barn ?  

Blir vad det blir. Inga uttalade mål. 

• Övrigt  

  

4. Om resurserna ej räcker till att uppfylla målen, vad prioriterar ni? 

• Mål eller budget? 

 Inom en rimlig gräns prioriteras budgeten. Alltid en svår avvägning. Målen är i fokus. 

Ibland görs avkall på målen men det finns en gräns för vad som är acceptabelt.   

• Har det gjorts några omprioriteringar inom nämnden för att resurserna skall hamna där 

den största bristen finns?  

Den diskussionen förs hela tiden.  

  

6. Ni har enligt scb´s kommunfakta färre familjedaghem i förhållande till riket 6% 

mot 7%  och mer förskola i förhållande till riket 77% mot 76%  

  

• Varför denna prioritering? 

 Förskola efterfrågas i första hand. Vi har ibland svårt att fylla platserna i familjedaghem. 

Vi har svårt att rekrytera dagbarnvårdare. Även läroplanens inriktning är att det bara är 

förskolor som gäller framöver. Det finns inga politiska beslut i Kultur och 

utbildningsnämnden om inriktning av verksamhetsformerna. 

 

• Vad efterfrågar föräldrarna?  

Förskola i första hand. Det känns tryggt att veta var man lämnar sina barn och man 

uppskattar förskoleverksamheten. Det finns inga som direkt efterfrågar Familjedaghem. 

Det är i första hand de minsta barnen som placeras familjedaghemmen. 
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• Bjuv har en något hög utnyttjandegrad inom barnomsorgen vad beror det på?  

Kommunens struktur. Bjuv är att betrakta som en förort till Helsingborg vilket ger en 

annan efterfrågan än vad kommunens egna struktur kanske skulle föranleda. 

  

7.Hur schemaläggs barn till föräldralediga och arbetslösa (tretimmarsbarnen)?  

 

Tre timmar per dag, måndag till fredag Verksamhetens förutsättningar avgör om tiderna 

förläggs till för- eller eftermiddagstid.  

 

8. Hur tror / vet ni att verksamheten uppfattas av de som nyttjar den?  

 

Föräldrarna är nöjda. 

• Hur mäter ni detta?  

Enkät till alla föräldrar vartannat år. Förskolorna gör också egna enkäter, dessutom 

diskuteras detta på alla utvecklingssamtal. Man har också daglig kontakt med föräldrarna 

vid lämning och hämtning.  

• Vet ni något om uppfattningen hos de som valt ngt annat än kommunen?  

Nej.  

  

9, Vilka krav på kompetens ställer ni på personalen?  

 

Förskollärare eller barnskötarutbildning, helst med erfarenhet 

 

• Varför just dessa krav? 

Viktigt med det pedagogiska innehållet i verksamheten. Man börjar dock märka 

svårigheter att rekrytera förskolelärare. Man har fört diskussioner om 

kompetensutveckling av anställda barnskötare men det stupar på kostnadsaspekten. Finns 

även en moralisk aspekt på rättvisan att ge några betald utbildning medan andra bekostat 

sin egen med lån och liknande. 

• Hur gör ni med vikarier?  

Timanställningar. Tillsätts vid behov. Vi har svårt att ställa utbildningskrav. Det råder stor 

brist.  
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10. Vilket inflytande har ni över maten och lokalerna?  

 

Begränsat. Man efterlyser en dialog mellan den egna verksamheten och den tekniska som 

ansvarar för både kosthållning och lokaler.  

• Vem bestämmer  kvalitet och kvantitet angående mat 

Kostenheten samt ekonomin. 

  

• Vem planerar och projekterar nya lokaler?  

Tekniska förvaltningen. I olika hög utsträckning deltar personalen. Ofta finns yttre ramar 

då vi i första hand utnyttjar befintliga lokaler.  

• Hur är standarden på era lokaler nya / gamla?  

 

Största andelen av det äldre betåndet är planerade som förskolor efter dåtidens regler 

vilket innebär att lokalerna är väl anpassade efter verksamheten. I det nyare beståndet är 

kvalitén skiftande, men i stort har vi bra lokaler. Ett antal nya förskolor har uppförts med 

modulteknik. Det ger en bra lösning som på sikt blir billigare men den kan vara dyr 

initialt.  

  

11 Har det skett några ändringar i mål och prioriteringar de senaste åren?  

 

Kraven på verksamheten har ökat. Förskolan har fått en egen läroplan och betraktas nu som 

det första steget i utbildningssystemet. Det finns krav på uppföljning och kvalitetsredovisning. 

Genom reformen om allmän förskola och maxtaxa når förskolan i princip alla barn i 

förskoleåldern. Föräldrar har helt andra förväntningar på innehållet i verksamheten och 

framför allt finns höga förväntningar på service.  

 

12 Vad tror du det beror på att Bjuv år 2004 hade Skånes näst högsta kostnad per 

inskrivet barn?  

 

Man behöver analysera redovisningssystem från olika kommuner. Vi vet att man i viss mån 

rapporterar olika. Analys har visat att vi har dyrare lokaler och kost. Detta är något vi tittar 

närmare på Vi har också mer personliga assistenter än omkring liggande kommuner. Bjuv är 

en kommun som bör ha höga kostnader med tanke på hur befolkningen ser ut. Behovet av 

personliga assistenter är stort. 
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Bilaga 2 

Intervju med ledande företrädare för Klippans förskoleförvaltning. 
 
1. Vad är syftet till att kommunen bedriver förskoleverksamhet? 
Det är lagreglerat. De hänvisade även till att det finns en stor efterfrågan på tjänsten så att 
invånarna kunde förvärvsarbeta. 
 
2. Vilka mål finns för verksamheten angående kvaliteten? 
Detta är reglerat i utvecklingsplanen för förskolan. I huvudsak nämner den följande: 
• Förskolan skall sträva efter en helhetssyn genom olika arbetsformer och arbetssätt. 

• Barnomsorgsorganisationen skall så långt det är möjligt tillgodose varje barn speciella 

behov och förutsättningar. 

• Vid nyrekrytering skall i första hand förskolelärare anställas. 

• Varje barn i förskolan skall ha en portfolio, en pedagogisk dokumentation i form av ord, 

ljud, bild och text. 

• Språket skall vara en huvudfråga. 

• Den inaktiva gruppen av barn skall fås att tycka att det är kul att röra på sig. 

Lokalerna skall vara välanpassade och tillåtande. 
 
 
• Hur följs målen upp? 
Det görs årliga kvalitetsredovisningar. Till detta kommer regelbundna enkätundersökningar. 
 

• Är målen kopplade till budgeten? 
Till en viss del. 
 
3.Vilka mål finns för verksamheten angående kvantiteten? 
Tveksamt om det är att betrakta som beslutade mål. Men vissa normer har vuxit fram. 
exempel 
• Peng per barn?  
Finns ett system som innebär att 15-timmarsbarnen (barn till föräldralediga och arbetslösa) 
ersätts med halva kostnaden av de övriga barnen. 
• Barnantal / personal? 
I praktiken 6,8 barn per personal 
• Är antalet platser förutbestämt eller skall behoven täckas? 
Behoven skall täckas. 
• Kvm / barn ? 
• Övrigt 
Fanns inget att tillägga 
 
4. Om resurserna ej räcker till att uppfylla målen, vad prioriterar ni? 
• Mål eller budget? 
Målen i teorin men över allt lyser moder sol så budgeten är det som gäller i slutändan. 
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5  Enl er årsredovisning går nämnden som helhet minus 2004. Vad beror det på? 
Nästa fråga tack 
• Har det gjorts några omprioriteringar inom nämnden för att resurserna skall hamna där 

den största bristen finns? 
 
6 Ni har enligt scb´s kommunfakta mycket familjedaghem i förhållande till riket 17% 

mot 7% och lite förskola i förhållande till riket 60% mot 76% 
• Varför denna prioritering? 
Ett medvetet politisk beslut. Alla partier är eniga om den inriktningen. Viktigt med valfrihet. 
Skälet är ej ekonomiskt. För att understryka hur stor vikt man lägger på familjedaghemmen 
har alla dagbarnvårdare utbildats till barnskötare. 
   
• Vad efterfrågar föräldrarna? 
Uppfattningen från de intervjuade var att en tredjedel aktivt valde familjedaghem och en 
tredjedel aktivt valde förskola. Den sista tredjedelen var nöjd med att man fick behovet 
tillgodosett och hade inga specifika önskemål.  
 
• Klippan har en ganska låg utnyttjandegrad inom barnomsorgen vad beror det på? 
Utifrån officiell statistik så stämmer detta men de var osäkra på om de fristående förskolornas 
verksamhet var korrekt inrapporterad. 
 
7 Hur schemaläggs barn till föräldralediga och arbetslösa (15timmarsbarnen)  
De planeras i huvudsak in på förmiddagen. De får ingen lunch. 
 
8 Hur tror / vet ni att verksamheten uppfattas av de som nyttjar den? 
Det upplevs som om föräldrarna är nöjda. Det man upplever är att det finns en åsikt om att 
bargrupperna är för stora. Det är dock inte den fråga som föräldrarna anser är viktigast utan 
det är tryggheten och personalengagemanget som är de viktigaste frågorna. 
 
•  Hur mäter ni detta 
Genom enkäter. 
 
• Vet ni något om uppfattningen  hos de som valt ngt annat än kommunen? 
Nej 
 
9   Vilka krav på kompetens ställer ni på personalen? 
 
Förskolelärare på förskolorna och barnskötare på familjedaghemmen. Ser problem med den 
framtida rekryteringen av förskolelärare. Dessa har för dåligt betalt i förhållande till sin 
utbildning. Löneskillnaden mot en grundskolelärare är för stor. Det leder till att studenterna 
väljer att utbilda sig till grundskolelärare och att det blir brist på förskolelärare.  
 
• Varför just dessa krav? 
För att kunna hålla en hög pedagogisk nivå på verksamheten. 
• Hur gör ni med vikarier? 
Tar vad vi får. Finns inga vikarier med adekvat utbildning att tillgå. 
 
 
 
 



 71

10. Vilket inflytande har ni över maten och lokalerna? 
 
• Vem bestämmer  kvalitet och kvantitet angående maten  
Alla sådana frågor regleras i det avtal som sluts mellan nämnden och kostenheten som ligger 
under kommunstyrelsen.  
• Vem planerar och projekterar nya lokaler 
Den tekniska enheten. Den enheten har att samråda om utformning av nya lokaler. Detta är 
ingen stor fråga då det inte byggts nya förskolor på de senaste femton åren. Det som gjorts är 
att skolbarnsomsorgslokaler ändrats om till förskolelokaler.  
• Hur är standarden på era lokaler nya / gamla? 
Lokalerna håller en god standard och är lämpliga till det de används till. 
 
11. Har det skett några ändringar i mål och prioriteringar de senaste åren? 
Från och med 2006 har man infört ett balanserat styrkort. 
 
12. Vad tror du att det beror på att Klippan hade Skånes lägsta kostnad per inskrivet 
barn år 2004 
Stor kostnadsmedvetenhet. Äldre lokaler. Låg personaltäthet och en stor andel 
familjedaghem. 
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Bilaga 3 

Intervjumall ekonom Bjuv 
 
Enligt scb´s statistik för 2004 kostar förskoleverksamheten i Bjuv 4546 kronor per invånare att jämföra med Er 
strukturkostnad i utjämningssystemet på 4188 kronor 
 
Beräkningsgrund, strukturkostnad utjämningssystemet 4188 kronor (4067 *103%) 
• Snittkostnad landet  4067 
• Bjuvs andel snittkostnad  103% 
 
Vi är intresserade av att studera de bakomliggande orsakerna till att ni ligger så mycket högre än er 
strukturkostnad och vill därför få följande bakgrundsfaktorer belysta. 
Använder ni samma beräkningsgrunder och nyckelposter när ni redovisar och budgeterar? 
 
Hur beräknar Ni  och vad ingår i följande? 
 
• Personal  
1. Lön 
2. Fortbildning 
3. Sjukersättning 
4. Rehab 
5. vikarier  
6. semester 
7. Over head. 
 
 
• Lokaler 
 

1. Avskrivningar 
2. Internränta 
3. Underhåll 
4. Värme 
5. Va 
6. El 
7. Städ 
8. Renhållning 
9. Resultatkrav 
10. Over head 

 
• Inventarier 
 

1. Direktavskrivning 
2. Avskrivning enligt plan 
3. Internränta 
4. Underhåll 
5. Over head 
 
 

• Mat 
 

1. Råvararor 
2. Personal 
3. Lokaler 
4. Inventarier 
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Bilaga 4 

Intervjumall ekonom Klippan 
 
Enligt scb´s statistik för 2004 kostar förskoleverksamheten i Klippan 2968 kronor per invånare att jämföra med 
Er strukturkostnad i utjämningssystemet på 3537 kronor 
 
Beräkningsgrund, strukturkostnad utjämningssystemet 3537 kronor (4067 * 87%) 
• Snittkostnad landet  4067 
• Klippans andel snittkostnad  87% 
 
Vi är intresserade av att studera de bakomliggande orsakerna till att ni ligger så mycket lägre än er 
strukturkostnad och vill därför få följande bakgrundsfaktorer belysta. 
Använder ni samma beräkningsgrunder och nyckelposter när ni redovisar och budgeterar? 
 
Hur beräknar Ni  och vad ingår i följande? 
 
• Personal  
8. Lön 
9. Fortbildning 
10. Sjukersättning 
11. Rehab 
12. vikarier  
13. semester 
14. Over head. 
 
 
• Lokaler 
 

11. Avskrivningar 
12. Internränta 
13. Underhåll 
14. Värme 
15. Va 
16. El 
17. Städ 
18. Renhållning 
19. Resultatkrav 
20. Over head 

 
• Inventarier 
 

6. Direktavskrivning 
7. Avskrivning enligt plan 
8. Internränta 
9. Underhåll 
10. Over head 
 
 

• Mat 
 

5. Råvararor 
6. Personal 
7. Lokaler 
8. Inventarier 
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Bilaga 5 

Samtal med Claes Jarlvi (förvalningschef) 
 

Claes tycker att verksamheten bedrivs med en hög kvalitet generellt. Det har endas varit ett 

fåtal incidenter med klagomål på verksamheten. Personalen är bra engagerad i verksamheten. 

Regeringen har som riktlinje att personalen ska vara högskoleutbildade. Förvaltningen har 

som mål att varje barngrupp ska ha två förskolelärare och en barnskötare. En viktig aspekt 

som Claes framförde var att inom kommunen ska de anställda ska vara enhetliga i sin syn på 

verksamheten. Det finns problem när alla inte är anställda på samma utbildningsgrunder, 

framförallt gällande pedagogiken. Nämnas skall dock att personal med lång erfarenhet är väl 

så duktiga i det pedagogiska arbetet med barnen, fast de saknar utbildning. Inom 

familjedaghemmen är ofta utbildningsnivån lägre, vilket kan bli ett framtida problem med 

tanke på regeringens riktlinjer. Ett problem för en dagbarnvårdare är att man arbetar ensam 

med många små barn.  

 

För att kvalitetssäkra verksamheten svarar föräldrarna på en enkätundersökning varje år. 

Claes tolkar utfallet av enkäten som att föräldrarna är nöjda över lag. För att själv har kontroll 

på verksamheten besöker Claes de olika verksamheterna regelbundet. Besöken är viktiga för 

att få praktisk kunskap om problem, frågeställningar och dels säkerställa samhörigheten på 

förvaltningen att alla jobbar mot samma mål. 

 

Efterfrågan är större efter vanligt dagis av föräldrarna än familjedaghem. Vad det beror på 

visste inte Claes. 

 

Förvaltningen har uppmärksammat att kommunen har höga kostnader för verksamheten. 

Kommunen har precis haft bytte av ekonom på förvaltningen, men den tidigare ekonomen har 

börjat titta på de höga kostnaderna. Tanken är att arbetet ska fortsätta när den nya ekonomen 

har kommit in i sitt nya arbete. Den tidigare ekonomen hade uppmärksammat att speciellt 

kostnader för lokaler och kost är väldigt höga. Claes är väldigt intresserad av en grundligare 

utredning om dessa kostnader och om man kan göra något för att få ned dem.  
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Bilaga 6 

 Tomas Nilsson 
Förbundssekreterare kommunförbundet Skåne 
Kommunal ekonomi  
 

 

Det finns ingen studie enl honom om olika nyckeltals jämnförbarhet. Han anser emellertid att 

både skolverkets och SCB´s siffror är framtagna på ett sådant sätt att de är likvärdiga och 

möjliga att jämföra. Alla kommuner skall följa samma anvisningar när de beräknar de siffror 

som de officiella nyckeltalen bygger på.  

På frågan om strukturkostnadens användbarhet som ett riktmärke för vad kommunens kostnad 

borde vara svarar han följande. 

Det är viktigt att komma ihåg att strukturkostnaden utgår ifrån ett genomsnitt exempelvis 

halvt avskrivna lokaler lön enligt avtal och en genomsnittlig personaltäthet. Egna ambitioner 

som nyare lokaler eller större ytor mm får varje kommun fatta egna beslut om och finansiera 

själva. Enligt honom är en egen kostnad som avviker mot den egna strukturkostnaden en 

indikation på att det är något som behöver belysas men att det sannolikt ligger ett politiskt 

beslut bakom. Han var med vid framtagandet av systemet och anser sig kunna det. 

 

 

 Rolf Palm Kommundirektör Bjuvs kommun 

Det finns enligt honom en misstro mot systemet. Han säger att många kommuner har 

utvecklat en metod i sin inrapportering till bland annat SCB som leder till ett gynnsammare 

utfall i utjämningsystemet. Hur detta i så fall går till kan han ej exemplifiera. På frågan om 

varför Bjuv ej tar lärdom av dessa kommuner och ändrar sin rapportering fås inget svar.  

Han pekar emellertid på att delar av de faktorer som nu anses opåverkbara är ingångsvariabler 

som beslutats om innan utjämningssytemet infördes. Detta skall mest gälla utjämningen inom 

området som regleras av lagen om stöd och service samt lagen om assistansservice. De 

områdena berör endast i en mycket liten del barnomsorgen.  

Han ser fram mot vårt arbetes resultat. 
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Bilaga 7 

Enkätundersökning i Bjuvs Kommuns förskoleverksamhet 
 

1. Jag och mitt barn känner oss välkomna till vår avdelning 

Ja alltid % Ja oftast % Ibland % Nej aldrig  % Ej svar /vet ej % 

88,2 11 0,5 0 0,3 

 

2. Jag får tillräcklig information om mitt barns utveckling 

Ja alltid % Ja oftast % Ibland % Nej aldrig  % Ej svar /vet ej % 

60 33,1 4,3 2,1 0,5 

 

3. Mitt barn får det stöd och den hjälp som han/hon behöver för att utvecklas 

Ja alltid % Ja oftast % Ibland % Nej aldrig  % Ej svar /vet ej % 

71,5 23,8 1 0,5 3,2 

 

4. Jag får reda på hur mitt barn har haft det under dagen 

Ja alltid % Ja oftast % Ibland % Nej aldrig  % Ej svar /vet ej % 

45,4 41,8 12,5 0 0,3 

 

5. Jag har fullt förtroende för personalen 

Ja alltid % Ja oftast % Ibland % Nej aldrig  % Ej svar /vet ej % 

85,9 11,8 2,3 0 0 

 

6. Det man gör i förskolan är anpassat efter mitt barns behov 

Ja alltid % Ja oftast % Ibland % Nej aldrig  % Ej svar /vet ej % 

58,5 36,7 2 0,8 2 

 

7. Jag känner mig tillräckligt informerad om vad som händer på förskolan 

Ja alltid % Ja oftast % Ibland % Nej aldrig  % Ej svar /vet ej % 

55,1 38,5 5,4 0,5 0,5 

 

8. Jag anser att jag kan påverka innehållet i verksamheten på förskolan 

Ja alltid % Ja oftast % Ibland % Nej aldrig  % Ej svar /vet ej % 
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24,1 33,1 26,7 8,7 7,4 

9. Jag upplever att jag har ett gott samarbete med personalen 

Ja alltid % Ja oftast % Ibland % Nej aldrig  % Ej svar /vet ej % 

77,1 20,2 2,4 0 0,3 

 

10. Jag tycker att den föräldrar kontakt som erbjuds i form av drop in , föräldrarmöten, 

utvecklingssamtal mm är tillräckligt 

Ja alltid % Ja oftast % Ibland % Nej aldrig  % Ej svar /vet ej % 

62,3 26,4 7,4 2,1 1,8 

 

11. Förskolans öppettider motsvarar mina behov  

Ja alltid % Ja oftast % Ibland % Nej aldrig  % Ej svar /vet ej % 

79,7 13,6 3,8 2,6 0,3 
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Bilaga 8 

Enkätundersökning i Klippans Kommuns förskoleverksamhet 
 

1. Hur upplever föräldrarna bemötandet de får när de lämnar/hämtar sitt barn? 

Nöjd Varken eller Missnöjd Vet ej 

93% 4,5% 2,5%  

 

2. Hur upplever föräldrarna tryggheten de känner när de lämnar sitt barn? 

Nöjd Varken eller Missnöjd Vet ej 

94,5% 2,5% 2,5% 0,5% 

 

3. Hur upplever föräldrarna engagemanget personalen har för barnet? 

Nöjd Varken eller Missnöjd Vet ej 

90% 6,5% 2% 1,5% 

 

4. Hur upplever föräldrarna barnets sociala utveckling? 

Nöjd Varken eller Missnöjd Vet ej 

87% 8% 2% 3% 

 

5. Hur upplever föräldrarna kontinuiteten på bemanningen? 

Nöjd Varken eller Missnöjd Vet ej 

86% 5% 8,5% 0,5% 

 

6. Hur upplever föräldrarna gruppstorleken? 

För liten Lagom För stor Vet ej 

1,5% 63% 33,5% 2% 

 

7. Hur upplever föräldrarna kvaliteten på maten? 

Nöjd Varken eller Missnöjd Vet ej 

86% 5% 8,5% 0,5% 

 

8. Hur upplever föräldrarna informationen de får av personalen? 

Nöjd Varken eller Missnöjd Vet ej 
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85% 10% 5%  

9. Hur upplever föräldrarna verksamheten som helhet? 

Nöjd Varken eller Missnöjd Vet ej 

91,5% 4,5% 3,5% 0,5% 

 

10. Vilket område upplever föräldrarna som viktigast? 
Till-

gänglighet 

Personal- 

bemanning 

Information Mat 

Måltider 

Pedagogisk 

verksamhet 

Personalens 

engagemang 

Föräldrar 

inflyttande

Trygghet Bemötande Annat  

9% 43% 9% 15% 29% 62% 4% 83% 18% 4% 

 
 

  
 

 


