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1 Abstract 
 

Title: A daycare that doesn’t function 

Semester: Autumn 2012 

Author: Linda Tuhkasaari 

Mentor: Leif Runefelt 

This is an examination that investigates how daycare during nights, evenings and weekends, 

so called “nattis”, is produced in media with restriction to three big Swedish newspapers 

during 2004-2012. The main intention and the base to this work is to see how media chooses 

to produce daycare during nights. As a help to find a result to this main intention there are 

four questions. These questions are which similarities and differences that can be shown in the 

articles, which main arguments that can be shown, if it’s a positive or negative picture that the 

articles are producing and which patterns and themes that can be shown.  

  The method to find an answer to these questions and the main intention were an 

investigation of 21 articles. To analyze the material, content analyses has been used. A 

restriction to opinion pieces and editorials has been made because of the content. The search 

word was “nattis” and over 100 articles were shown, therefore the restriction was made to 

opinion pieces and editorials. 

  The theory that this work is based on is social constructivism. Two important 

concepts in this work, which are derived from social constructivism, are construction and 

deconstruction. Three keywords in this work are media (media), constructions 

(konstruktioner) and daycare during nights (nattis).  

  The result of this investigation shows briefly summarized that daycare during 

night is produced both positive and negative. The result also shows how the daycare that you 

can find today doesn’t function for parents that has jobs that requires them to work when the 

“ordinary” daycare is closed.        
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2 Inledning 

 

Detta arbete behandlar hur media framställer barnomsorg på obekväm arbetstid, även kallad 

nattis. Nattis är en aktuell debatt och en relativt ny skolform som debatteras mycket i media. I 

detta arbete har begreppet media begränsats till tidningar med fokus på tre stora dags- och 

kvällstidningar. 

  Målet med denna undersökning är att få fram en bild av hur nattis framställs i 

media. Det finns tidigare forskning kring hur skolan framställs men ingenting om hur 

förskoleformen nattis framställs. Detta arbete bidrar då med en ny och viktig kunskap. En 

koppling kommer att göras med tidigare forskning kring hur skolan framställs i media då även 

nattis är en form av skola och då det inte finns någon annan tidigare forskning kring ämnet.   

  En personlig infallsvinkel i detta arbete ligger till grund för vem arbetet är 

intressant för och riktat till. Som student på lärarutbildningen har jag ingen tidigare kunskap 

om verksamheten nattis, trots att det är en skolform, och detta finner jag då intressant att 

fördjupa mig i samtidigt som detta arbete då riktar sig till andra studenter i samma sits. Detta 

innebär dock inte att detta arbete endast är avgränsat till studenter som inte har någon tidigare 

kunskap kring ämnet, då ämnet i sig tar upp en mycket större problematik än bara nattis. 

Arbetet lyfter även fram medias position i samhället vilket då i sin tur berör allmänheten.  

2.1 Bakgrund 
 

Synen på media och dess makt har förändrats genom tiderna men gemensamt för samtliga 

tidsepoker är att media mer eller mindre alltid ansetts ha haft makt. Under tidigt 1900-tal 

ansågs media vara allsmäktig med stor effekt på såväl individerna som samhället, kulturen 

och demokratin (Strömberg, 2000:64). Under mitten av 1900-talet ändrades synen och media 

fick en mindre makt i samhället (Strömberg, 2000:66). Detta på grund av att samhället för 

första gången började undersöka medias roll på allvar och på grund av de förväntningar som 

fanns och medias brist på ett leva upp till dessa ansågs makten vara mindre än tidigare 

(Strömberg, 2000:66). Under senare 1900-tal och fram till idag fick media återigen en mäktig 

roll i samhället då man ansåg att samspelet mellan media och individer samt allmänheten 

påverkade allmänhetens åsiktsbildning och demokratins kvalitet (Strömberg, 2000:92).  
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  Det som varit gemensamt genom samtliga tidsepoker är att man ständigt 

ifrågasatt och sökt svar på medias roll och effekt. Att media finns i dagens samhälle är 

oundvikligt. Vart vi än vänder oss finns media där i form av tv, radio, tidningar och 

reklamskyltar. Att media inte skulle ha någon effekt eller påverkan på allmänheten i dagens 

samhälle är som att säga att jorden inte är rund. Frågan som istället ställs är vilken slags 

påverkan media har och i hur stor utsträckning.  

  Definitionen av media i detta arbete kommer att grundas i 

Nationalencyklopedins definition av begreppet massmedia. Där nämns det att massmedia är 

en offentlig masskommunikation som förmedlar information till en stor grupp snabbt. Då 

tidningar finns tillgängliga offentligt såväl i tryckt form som på internet och på grund av valet 

av tidningar, som är riktäckande, i detta arbete, är denna definition den mest relevanta. Det 

finns en mängd olika definitioner av media och väldigt många olika inriktningar, exempelvis 

social media och teknisk media. Dessa definitioner och inriktningar kommer att bortses från i 

detta arbete, och istället kommer fokus ligga på Nationalencyklopedins definition.    

  Detta arbete kommer som tidigare nämnts att begränsa begreppet media till 

pressmaterial, med detta menas här tidningar och tidningsartiklar. Tidningar i dagens samhälle 

finns på såväl lokala nivåer som rikstäckande och är en del av allmänhetens och samhällets 

vardag. Det som debatteras mycket i tidningarna får extra uppmärksamhet av allmänheten och 

blir till en samhällsfråga. Att dessa ämnen är viktiga att forska om faller då naturligt då de 

berör hela samhället i sig. 

  Ett ämne som har varit debatterat i media under många år är skolan. Det finns ett 

antal vetenskapliga undersökningar kring just hur skolan framställs i media med fokus på 

tidningar och resultatet har varit att bilden inte är positiv. En undersökning som 

Lärarförbundet gjorde (Lärarförbundet m.fl. 2007a) visar starkt på hur bilden av skolan i 

media målas upp som en negativ organisation som består av okunniga lärare och stökiga 

elever. Samma år gjorde Lärarförbundet ännu en undersökning (Lärarförbundet m.fl. 2007b) 

där de frågade elever och lärare vad de ansåg om bilden som målades upp av skolan i media 

och samtliga ansåg att medias bild inte stämmer överens med deras verklighet. Detta är 

tydliga exempel på medias makt och framförallt effekter i dagens samhälle och hur media kan 

bidra med positiva respektive negativa bilder av fenomen och organisationer. Den bilden 

media väljer att måla upp och konstruera av ett visst fenomen eller organisation blir för många 
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verkligheten, och när den inte stämmer överens med den egentliga verkligheten blir det då en 

stor krock och ett viktigt problem att undersöka. 

 Med utgångspunkt i undersökningar om hur skolan framställs och främst 

resultaten som nämnts så kommer denna undersökning att fokusera på en annan typ av 

skolform, nämligen nattis. De tidigare undersökningarna visar tydligt på hur viktigt det är att 

belysa bilden som framställs och försöka förstå varför just den bilden dominerar. Som tidigare 

nämnts besitter media en oerhörd makt och är för många en daglig kunskapskälla. Det som 

framkommer i tidningarna blir för många verkligheten och påverkar deras syn av då i detta 

arbete nattis. 

2.2 Skollagen och definition av begreppet nattis 
 

Nattis, barnomsorg på obekväm arbetstid eller omsorg under tid då förskola inte erbjuds som 

det heter i Skollagen innebär precis samma sak som förskola, nämligen att föräldrar lämnar 

sitt barn till pedagoger medan de arbetar men skillnaden är att det sker på kvällar, nätter samt 

helger. Detta är alltså en form av förskola som sker på annan tid än dagtid och riktar sig 

främst till föräldrar som jobbar kvällar, nätter eller helger. Denna pedagogiska verksamhet 

kan ske i förskolans lokaler eller i barnets hem. I skollagen står det att ”kommunen ska sträva 

efter att erbjuda omsorg för barn under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds i den 

omfattning det behövs med hänsyn till föräldrars förvärvsarbete och familjens situation i 

övrigt” (Skollagen, 2010:800,kapitel 25, 5 §). Vidare står det att sådan verksamhet ska 

utformas med demokratiska värderingar, respekt för barnens rättigheter samt människans 

frihet, integritet och okränkbarhet. Det framkommer även i skollagen att det ska finnas 

utbildad och kompetent personal samt att kommunerna som erbjuder nattis har rätt att ta ut 

avgift för de platser de ordnar (Skollagen, 2010:800).  
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3  Syfte 
 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur förskola på obekväm arbetstid, även kallad nattis, 

framställs i Svenska Dagbladet, Aftonbladet samt Dagens Nyheter under 2004-2012 med 

avgränsning till debatter och ledarsidor. 

3.1 Frågeställningar 

 

 Vad finns det för huvudargument i artiklarna? 

 Vilka likheter samt skillnader kan belysas mellan artiklarna? 

 Vilken bild av nattis ritas upp av tidningarnas texter, en negativ eller positiv bild? 

 Vilka återkommande mönster och teman kan belysas i artiklarna? 
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4 Teorianknytning 
 

Här kommer arbetets teoretiska utgångspunkter och begrepp att redovisas samt diskuteras. 

Dessa teoretiska utgångspunkter och begrepp kommer att vara grunden för arbetets analysdel 

och återkopplas i det kapitlet. Det teoretiska perspektiv jag lägger på detta arbete grundas i 

socialkonstruktivismens teorier om hur verkligheten konstrueras. 

4.1 Socialkonstruktivism 
 

Det finns många olika inriktningar och definitioner inom socialkonstruktivismen och det jag 

kommer att lägga fokus på är att socialkonstruktivismen grundas på språkets roll och makt 

och bygger på att all kunskap är språkligt förmedlad vilket bidrar till att all verklighet där med 

alltid är tolkad (Thomassen, 2007:202) beroende på kontexten (Kjørup, 2009:333). Trots att 

det finns olika inriktningar menar Kjørup (2009:323) på att vi alla i grund och botten är 

konstruktivister som skapar och tolkar verkligheten tillsammans. Vidare menas att 

tolkningarna alltid är en del av en berättelse och att det är berättelsen som skapar 

sammanhang mellan olika handlingar, fenomen samt händelser (Thomassen, 2007:202). Att 

de är beroende av kontexten förklaras som att tiden, platsen och miljön avgör hur människor 

tolkar och berättar (Kjørup, 2009:333). Dessa berättelser, även kallad narration, utmärks av att 

de alltid kunnat se annorlunda ut, något utelämnas alltid och något belyses (Thomassen, 

2007:203). Med detta menas att när någon tolkar något, och sedan berättar det, narration, så 

avgränsas det denne tolkar och berättar till något och automatiskt så utelämnas något annat.  

  Denna beskrivning och tolkning av socialkonstruktivismen visar tydligt på hur 

denna teori är lämplig i detta arbete då det är just det som händer när man så väl läser som 

skriver exempelvis en debattartikel. Allt som finns om nattis skrivs omöjligt i en och samma 

artikel, artikeln blir istället avgränsad till vissa ämnen eller begrepp som har tolkats som de 

viktigaste och den texten tolkas vidare av den som läser. När dessa texter då är avgränsade, 

utesluts automatiskt något annat, vilket kan vara minst lika viktigt, och de är dessa 

avgränsningar som skapar en bild av verkligheten, som kanske inte stämmer fullt ut, då alla 

faktorer inte medverkar. Inom socialkonstruktivismen diskuteras detta som att det aldrig finns 

en absolut sanning då berättelserna ständigt utvecklas och förändras (Thomassen, 2007:203). 

Kjørup menar på att ingen beskrivning är primär samt att beskrivningarna, eller 

konstruktionerna, ofta bygger på varandra (2009:333).  
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  En annan viktig faktor i socialkonstruktivismens teorier är att kunskap aldrig 

uppnås genom eget agerande utan istället genom ett aktivt socialt integrerande med 

omvärlden (Thomassen, 2007:204). Med andra ord skapas alltså kunskap mellan subjekten 

samt subjekten och objekten (Thomassen, 2007:204). Subjekten är då människor och objekten 

är exempelvis tidningsartiklar.    

4.2 Konstruktion 
 

Ett centralt begrepp i så väl socialkonstruktivismen som i detta är arbete är begreppet 

konstruktion. Inom socialkonstruktivismen finns det olika definitioner på detta begrepp. Ian 

Hacking definierar begreppet som ett samspel mellan något verkligt och något konstruerat där 

han menar på att exempelvis barnmisshandel alltid har funnits, men att det samtidigt har 

konstruerats (Thomassen, 2007:206). Detta kan tolkas som att barnen alltid har blivit slagna, 

även innan begreppet fick uppmärksamhet, men att begreppet aldrig fått den 

uppmärksamheten om det inte blivit socialt konstruerat. Med andra ord så uppmärksammades 

denna händelse, att barn blev slagna, och detta konstruerades till något negativt, och där efter 

uppkom begreppet barnmisshandel. Detta betyder inte att det inte funnits innan begreppet 

fanns, bara att det har konstruerats.  

  Denna definition av begreppet kommer att vara central i detta arbete då den är 

mest relevant. Precis som begreppet barnmisshandel som har konstruerats till något negativt 

kan man se likheter med detta arbetes tidigare forskning kring skolan som också har 

konstruerats till något negativt i tidningarna. Detta exempel visar på hur denna definition är 

central då många kopplingar kommer att göras till skolan och då tidigare forskning visar på 

hur tidningar konstruerar. Detta visar även på hur media är avgörande medkonstruktörer av 

verkligheten. 

  En annan definition på begreppet konstruktion, som inte kommer att vara central 

i detta arbete, bidrar Foucault med där han menar att det är genom våra begrepp som något får 

form och innehåll och konstrueras (Thomassen, 2007:206). Han bygger vidare på denna 

definition och menar att den mer hör hemma inom radikalkonstruktivismen där man lägger 

tyngden på det diskursiva språket (Thomassen, 2007:206). Ian Hacking menar på att alla olika 

varianter av socialkonstruktivism har mindre betydelse då det viktigaste är att se vad 

konstruktioner gör snarare än att definiera detta (Thomassen, 2007:207). Ian Hackings 
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påstående visar på hur jag kan välja att utesluta Foucaults definition och koncentrera mig på 

Hackings definition då denna definition är mer öppen och mer relevant.           

4.3 Dekonstruktion 
 

Ett annat centralt begrepp i så väl socialkonstruktivismen som i detta arbete är Jaques 

Derridas begrepp dekonstruktion. Dekonstruktion hör ihop med begreppet konstruktion och är 

därför relevant. Precis som tidigare nämnts så konstrueras verkligheten genom sociala 

interaktioner och dessa konstruktioner kunde alltid ha konstruerats på något annat sätt, 

beroende på vad som belyses samt utesluts (Thomassen, 2007: 207). Att undersöka vad 

konstruktioner består av, vad som lyfts fram, hur de byggts upp, samt konstraster är vad 

dekonstruktion innebär (Thomassen, 2007:207). Med andra ord så bryts något som är 

konstruerat ner, exempelvis mitt tidigare exempel om barnmisshandel, för att se hur det har 

konstruerats. Att se till det outsagda, med andra ord vad som utesluts, nämns som en viktig 

del i begreppet dekonstruktion (Kjørup, 2009:325). Detta anses vara viktigt att göra för att 

blottlägga vad som göms undan, med andra ord det som utesluts i en konstruktion, för att få 

en helhetsbild (Thomassen, 2007:206).  

  Detta begrepp är centralt då precis som tidigare nämnts så hör konstruktion och 

dekonstruktion mer eller mindre ihop. När man tittar på något konstruerat, i mitt fall nattis i 

tidningar, ser man automatiskt likheter eller skillnader i vad som belyses samt utesluts, alltså 

använder man sig av dekonstruktion samtidigt. I detta arbete kommer såväl likheter som 

skillnader i konstruktioner av nattis att belysas och då kommer begreppet dekonstruktion att 

ha en central roll.  

4.4 Teorireflektion 
 

De ovannämnda begreppen och teorin jag kommer att använda mig av i detta arbete kommer 

att bidra med en tydligare bild av mina tolkningar i analys- och resultatdelen. Det kommer 

även att bidra med att jag kan se mitt material ur ett annat perspektiv. Att jag har valt att 

använda mig av just socialkonstruktivismen kan ses som både något positivt och något 

negativt. Att jag så tydligt som möjligt försökt förklara teorin och de begrepp jag valt att 

använda samt varför de är relevanta ger en tydlig bild till läsaren. Denna teoribeskrivning 

kommer även att utvecklas tillsammans med materialet. Att jag valt endast en teori och de två 

begreppen konstruktion respektive dekonstruktion kan begränsa arbetet något, och det kan 
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förstås vara så att om jag istället valt flera teorier, eller någon helt annan, kanske resultatet 

skulle påverkas på något sätt. Att jag valt just socialkonstruktivism samt konstruktion och 

dekonstruktion kan även ge mycket bredare resultat än någon annan teori. Att jag valt just 

denna teori grundar sig i att tidningar faktiskt konstruerar verkligheten samt att tidningar är en 

del av vår sociala interaktion med så väl varandra som omvärlden. Denna teori anser jag vara 

den mest relevanta för detta arbete.  

  En annan fördel är att denna teori är något mer relevant och aktuell än 

exempelvis hermeneutik som jag sett att andra har använt sig av i någorlunda liknande 

arbeten. Socialkonstruktivism och framförallt begreppet dekonstruktion är mer riktad till att 

undersöka texter och fenomen medan hermeneutik mer ser till människors tolkningar och 

handlingar. Hade mitt material varit annorlunda, exempelvis om jag hade intervjuer, så hade 

hermeneutik helt klart vart mer relevant än socialkonstruktivism. Men med tanke på det 

empiriska material jag har samt syftet med detta arbete finner jag socialkonstruktivism som 

det mest relevanta. 
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5  Material och metod 
 

Här följer en genomgång för hur arbetet är genomfört för att få svar på syftet. Detta avsnitt är 

indelat i olika underrubriker för att göra arbetets gång, metodval och materialval så tydligt 

som möjligt. Samtliga val som presenteras nedanför är grundade i den tidigare 

syfteformuleringen. Som tidigare nämnts i inledningen består materialet i detta arbete av 

debatt- samt ledarartiklar från tre stora dags- och kvällstidningar. Här kommer valet av 

artiklar, tidningar, period, analysmetod och kategorisering av materialet att redovisas. 

Avslutningsvis i detta avsnitt kommer forskningsetik samt arbetets trovärdighet att nämnas. 

5.1 Artikelsökning 
 

Först och främst vill jag tydliggöra varför just artiklar är mitt material. Jag kunde likaväl ha 

valt att exempelvis intervjuat pedagoger på nattis eller observerat. Den kanske redan tydliga 

motiveringen till detta är syftet och målet med arbetet där en intervju skulle ge ett helt annat 

resultat och arbete än det jag var ute efter. Här vill jag även tillägga att jag som kanske 

underförstått formulerat mitt syfte efter materialet och tack vare mitt syfte är det enda material 

som är relevant just artiklar. 

  Då jag redan innan sökningen hade bestämt mig för vilka tidningar jag ville 

använda mig av gick jag in på varje tidnings hemsida och sökte i deras egen sökruta. Mitt 

sökord var nattis. Att jag endast använt mig av sökordet nattis kan innebära att jag missat 

vissa artiklar, där exempel på andra sökord kunnat vara barnomsorg på obekväm arbetstid. Då 

resultatet av sökordet nattis gav över 100 träffar sammanlagt på alla tre tidningars hemsidor 

valde jag att begränsa mig till endast det ordet. Därefter valde jag att avgränsa mig till 

debatter och ledarsidor. Sammanlagt hade jag då 21 artiklar som grund för mitt arbete. Efter 

detta valde jag att använda mig av artikelsök på Södertörns biblioteks hemsida för att se vad 

sökordet nattis gav för resultat där och det visade sig vara mest från de tre tidningar jag valt 

att avgränsa mig till redan innan. Valet att begränsa mig till debatt- och ledarsidor grundas i 

att efter en översikt av de olika genrena som presenterades på samtliga tidningars hemsidor 

visade sig dessa mest relevanta för mitt syfte. Exempel på det jag valde att ta avstånd till var 

nyhetsartiklar då dessa mestadels informerade om nya nattis som öppnats och liknande.  

  Min sökperiod började 2012-09-17 och avslutades 2012-09-28. Detta kan 

självklart bidra med att jag har missat artiklar som publicerats efter det sista datumet. Då jag 
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kände att jag hade tillräckligt med material att arbeta med påverkar inte detta resultatet. 

Självklart kan jag ha gått miste om ett antal artiklar som skulle kunna anses vara mer aktuella 

än vissa andra jag har men mitt syfte visar på hur jag kan avgränsa mig på det sättet jag gjort. 

Hade mitt syfte istället varit att hitta aktuella artiklar för att se hur nattis framställs så hade 

min sökperiod varit tvungen att ändras, men så är inte fallet i detta arbete.   

5.2 Val av publikation 
 

Jag valde tre olika tidningar då jag ville ha en bra grund för att få fram material. Med tre 

tidningar fanns det gott om material som gjorde det möjligt att avgränsa mig till debatter och 

ledarsidor. Med endast två tidningar hade artiklarna inte räckt till och avgränsningen hade inte 

varit möjlig. Jag valde Aftonbladet, Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter då dessa är tre av 

Sveriges största tidningar samt att exempelvis Dagens Nyheter har varit föremål för tidigare 

forskning som jag kan knyta an min forskning med, bland annat Wiklunds (2006) avhandling. 

Som tidigare nämnts valde jag att avgränsa mig till debatter och ledarsidor då dessa efter 

läsning utgjorde en bättre grund för analys än exempelvis nyhetsartiklar. Inom genren debatt 

och ledarsidor framkommer mer argument som även grundas på vissa antaganden eller 

företeelser vilket har större betydelse för mitt arbete och arbetets syfte än nyheter i sig. 

Nyheter berättar mer om vad som hänt till skillnad från debatter och ledarsidor som berättar 

mer om varför det har hänt, alltså med bakomliggande argument och tolkningar vilket bidrar 

till en viss syn på någonting, i det här fallet nattis. En ytterligare anledning till min 

avgränsning var även att tidigare forskning visat på att man får ut bra material att analysera 

från debatter och ledarsidor, återigen är Wiklund ett bra exempel här (2006).   

5.3 Val av period 
 

Samtliga tidningars resultatsidor efter sökningen visade artiklar från år 2000 och fram till den 

28:e september 2012. Efter avgränsningen till debatter och ledarsidor blev perioden 2004-

2012 med flest artiklar från 2011 och 2012, vilket stärker det jag tidigare nämnt om att nattis 

är en aktuell debatt. Jag skulle ha kunnat avgränsa mig till endast dessa två år men då skulle 

mitt material bli så tunt och resultatet inte lika trovärdigt då det inte finns samma starka och 

breda material. Jag valde denna period dels på grund av att det gav mig mest material och dels 

därför att materialet i sig ger en större överblick och gör det möjligt att koppla till tidigare 

forskning på ett bättre sätt. En annan anledning var arbetets syfte, som inte krävde någon 

speciell tidsperiod, då tidperioden som nämnts i syftet är formulerat efter materialet. En 
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intressant vinkel i arbetet skulle vara att jämföra de tidigare publicerade artiklarna med de 

senare men detta är inte syftet med detta arbete och efter läsning av artiklarna framkom det att 

det inte fanns så markanta skillnader att en jämförelse skulle vara aktuell eller intressant i mitt 

fall. Detta beror nog till stor del på att det är så pass kort tidsepok. 

5.4 Metod för kategorisering av materialet 
 

En tidig kategorisering av materialet blev vilka artiklar som var för nattis och vilka artiklar 

som var mot detta. Efter djupare läsning kunde även vissa teman belysas. Dessa teman 

kommer att vara rubriker och utgångspunkter i materialgenomgången. De teman jag valt att 

fokusera på var ekonomi, arbete, behov, lagar samt föräldrar. Jag har valt att fokusera på 

dessa då de var grunden för de flesta argument och de mest upprepade inom samtliga artiklar. 

Dessa teman bidrar även med en bild av såväl samhället som nattis vilket är arbetets syfte. 

Min utgångspunkt i läsningen var textanalys i form av innehållsanalys vilket kommer att 

redogöras för nedan. Analysmetoden gjorde det alltså möjligt att finna dessa teman.  

5.5 Metod för analysgenomgången 
 

Jag har valt att göra en textanalys i form av innehållsanalys av mitt material. Innehållsanalys 

är framförallt en kvantitativ metod men precis som Bergström och Boréus nämner kan man 

likaväl göra en kvalitativ analys (2005:44). När man gör en innehållsanalys undersöker man 

textens innebördsaspekt, med andra ord vad texten säger (Bergström & Boréus, 2005:44). 

Skillnaden på kvalitativ och kvantitativ innehållsanalys är hur pass djupt man analyserar 

texten. I mitt fall, då jag gjort en kvalitativ innehållsanalys, med undantag för en aspekt, har 

jag gått djupare in på mitt material för att se vad det handlar om, hur det talar och försöka 

finna mönster. Jag har även valt att utföra en kvantitativ analys för att få fram en 

sammanställning av hur många artiklar som var för respektive mot nattis. Mitt val av analys 

stärks i det som Bergström och Boréus nämner där de menar att innehållsanalys är en bra 

metod när man ska analysera debattinlägg i dagstidningar (2005:45). Jag har valt att lägga 

fokus på en kvalitativ metod över en kvantitativ metod, med undantag för det ovannämnda, 

just för att få svar på mitt syfte. Hade jag arbetat efter en kvantitativ metod hade jag inte 

kunnat få svar på varken mitt syfte eller mina frågeställningar. 

  Det nämns även att man med fördel kan förena olika analysmetoder med 

innehållsanalys då innehållsanalys har en tendens att likna andra metoder (Bergström & 

Boréus, 2005:45). Detta är något jag har valt att avstå från, dels för att jag ville fokusera på en 
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metod som jag tror har gjort analysen mer likvärdig. Jag har tolkat det Bergström och Boréus 

(2005) nämner ovanför som ett sätt att utvidga sin analysmetod när innehållsanalys inte räcker 

till vid vissa textavsnitt. Jag har valt att istället hålla mig till endast innehållsanalys för att få 

en så jämn och entydig analys som möjligt av samtliga artiklar och textavsnitt. Till min hjälp 

har jag använt mig av kodning, tematisering samt ordlista. Dessa koder, teman och ord jag 

letat efter har grundats i mina frågeställningar. När man använder sig av dessa så delar man in 

texten i olika delar för att sedan se texten ur ett nytt perspektiv, både för att se det sagda och 

det osagda. Kodning och ordlista har jag använt för att hitta mina teman i texten. Precis som 

Bergström och Boréus nämner (2005:49) måste man läsa sitt material ett flertal gånger för att 

kunna hitta sina koder, ord och teman, även kallat analysenheten (Bergström & Boréus, 

2005:50). När jag sammanställt min analysenhet så följer en redovisning i analysdelen där 

resultatet precis som Bergström och Boréus (2005:53) nämner har tolkats i relation till 

arbetets syfte.       

5.6 Arbetets forskningsetiska principer 
 

I all forskning som görs finns det etiska forskningsprinciper att följa. Precis som Stukát 

(2005:138) nämner brukar de flesta forskningsuppgifter ha någon etisk fråga att behandla och 

ha överseende med. I mitt fall finns det inga relevanta forskningsetiska principer att brottas 

med då samtliga material jag använder mig av redan är offentligt publicerade och tillgängliga 

för allmänheten. Jag behöver inte ha överseende till varken informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet eller nyttjandekravet. Det forskningsetiska som är 

relevant för mitt arbete är det som handlar om plagiat, med andra ord att inte kopiera någon 

annans text och ange det som min egen (Stukát, 2005:140). 

5.7 Arbetets trovärdighet 
  

Arbetets trovärdighet är viktigt att nämna och här kommer en motivering och diskussion kring 

hur trovärdigt mitt resultat är i förhållande till mina val av material, metod och analys. 

Materialet består som tidigare nämnts av 21 artiklar från tre olika tidningar vilket utgör en 

stark grund. Detta skulle jag påstå gör resultatet mer trovärdigt dels på grund av valet av antal 

tidningar och valet av just dessa tidningar. Som tidigare nämnts använder jag mig av 

Aftonbladet, Svenska Dagbladet samt Dagens Nyheter som alla tre är rikstäckande tidningar 

och som läses dagligen. Detta gör då mina tolkningar och analyser av materialet gällande i 

större utsträckning än om jag exempelvis hade använt mig av lokaltidningar som då endast 



16 
 

skulle beröra en viss del av befolkningen och kunna kopplas till endast viss tidigare forskning 

med samma utgångspunkter. Detta väljer Stukát att benämna som validitet, reliabilitet samt 

generaliserbarhet (2005:133). Vidare menar han att det är viktigt att visa på arbetets starka 

sidor samt brister för att läsaren ska kunna avgöra hur relevant forskning är (Stukát, 

2005:133). Det som kan anses som svaga sidor i mitt arbete är de begränsningar jag har valt 

att göra. Exempel på detta är begränsningar av antalet tidningar, antalet artiklar, sökperioden 

samt sökordet. Att begränsa sig innebär självklart att man utesluter vissa aspekter som kan 

vara minst lika viktiga. Anledningen till mina begränsningar är grundade i arbetets syfte. Då 

det är omöjligt att kunna undersöka allt om nattis på en och samma gång var avgränsningarna 

nödvändiga. Därför har jag så tydligt som möjligt förklarat mina begränsningar så läsaren 

själv kan avgöra om detta arbete är värt att läsa eller ej, beroende på vad läsaren är ute efter.      
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6  Tidigare forskning 
 

I detta kapitel kommer jag att redogöra för tidigare forskning. Eftersom det inte finns någon 

tidigare forskning kring just mitt ämne, hur nattis framställs i media, har jag valt att vidga mitt 

perspektiv till hur skolan framställs i media. Även forskningen kring hur skolan framställs 

påpekar att det finns överraskande lite tidigare forskning kring ämnet. Jag kommer här att 

redogöra och sammanfatta en tidigare avhandling samt två rapporter. Eftersom jag har väldigt 

lite material bestående av tidigare forskning kommer jag att gå djupare in på relevanta 

begrepp så väl för den tidigare forskningen som för min forskning. Detta avsnitt kommer att 

delas in i olika rubriker, först kommer en beskrivning av avhandlingen följt av en 

sammanställning av rapporterna och avslutningsvis en slutdiskussion.  

6.1 Kunskapens fanbärare: den goda läraren som diskursiv konstruktion 

på en mediearena 
 

Matilda Wiklund (2006) har skrivit en avhandling som heter Kunskapens fanbärare: den goda 

läraren som diskursiv konstruktion på en mediearena, som handlar om hur skolan, 

utbildningen och lärarna konstrueras och framställs i media. Wiklund har valt att undersöka 

hur Dagens Nyheter diskuterar och konstruerar skolan med fokus på debatt- och ledarsidor 

(2006:75). Hon valde Dagens Nyheter då hon anser att det är en rikstäckande tidning som 

påverkar många och gör att hennes resultat blir mer trovärdigt (2006:75).  

  Wiklunds teoretiska utgångspunkter grundar sig i hennes tolkningar av 

Foucaults teorier om hur en viss position målar upp en bild som man på olika sätt kan reagera 

och agera på (2006:39). Wiklund menar på att hon precis som Foucault intar ett kritiskt 

förhållningssätt där hon inte är ute efter det hon vill kalla ”en sannare sanning” utan istället 

vill få fram som tidigare nämnts en bild som man kan reagera olika på (2006:39). 

  Hon beskriver hur hon genom arbetets gång hade en förhoppning om att bli 

överraskad, att få fram ett positivt resultat, men så blev inte fallet (2006:201). Wiklunds 

resultat visar på en entydigt negativ bild av såväl skolan och utbildningen som lärarna 

(2006:175). Hon förklarar vidare hur skolan konstrueras som en skola i kris och som en hotad 

institution (2006:175). Lärarna beskrivs i likhet med skolan som ett yrke i kris med låg status 

samt många misslyckande (2006:175).  
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  Ett mycket centralt begrepp i så väl Wiklunds (2006) avhandling som i mitt 

arbete är begreppet media. Wiklund beskriver begreppet som en konstruerande arena 

(2006:20). Wiklund diskuterar vidare medias position och funktion i samhället där hon gör en 

tydlig koppling till begreppet makt (2006:20). Hon menar på att detta har en varierad syn men 

att det är oundvikligt att komma ifrån att media har stor betydelse när det gäller allmänheten 

där gemensam mening skapas och utvecklas (2006:20), med andra ord medias påverkan. 

Wiklund menar på att medier agerar som medkonstruktörer av omvärlden och verkligheten 

och kopplar detta till skolans framställning, då skolan är en del av omvärlden och verkligheten 

(2006:63). Hon visar på hur hennes undersökningsämne är viktigt genom att koppla det till att 

stora delar av våra offentliga diskussioner äger rum i just media (2006:63) och detta kopplar 

hon då till skolan. Detta förtydligar hon genom att säga att media då blir en källa till vårt 

gemensamma vetande och vår gemensamma kunskap (2006:63). 

  Ett annat begrepp som är centralt i Wiklunds (2006) avhandling är begreppet 

makt som hon menar på är omöjligt att särskilja från begreppet media. Hon menar på att 

media har ett så pass stort inflytande över individen, samhället och kulturen att det är omöjligt 

att förbise dess makt och position (2006:64). Hon visar på ett historiskt perspektiv där hon 

nämner medias makt och hur det på allvar fick den makt den besitter idag. Hon nämner andra 

världskriget som ett exempel där framförallt radio och film användes i propagandasyfte och 

hade stor påverkan på allmänheten (2006:64).       

6.2 Rapporter 
 

Det finns två tidigare rapporter som är genomförda av Lärarförbundet med förhoppningar om 

att få en sammanställd bild av hur skolan framställs i media. Den ena rapporten 

(Lärarförbundet m.fl. 2007a) har använt sig av samma metod som Wiklund (2006) och mig, 

nämligen att undersöka tidningar för att få fram en sammanställning om vilken bild som 

framförs i media. Den andra rapporten (Lärarförbundet m.fl. 2007b) har intervjuat lärare, 

skolledningen samt elever för att se om de känner igen sig i den bild som målas upp av 

skolan. Den andra rapporten är alltså en uppföljning av den första. 

  I rapporten Sanning eller konsekvens – En rapport om mediebilden i skolan 

(Lärarförbundet m.fl. 2007a) har de valt att undersöka tio tidningar med fokus på både 

rikstäckande samt regionala och lokala tidningar för att få fram en bild av hur skolan 

framställs. De har precis som jag och Wiklund (2006) valt att dela in texterna i olika teman 
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som nämns regelbundet i samtliga artiklar. Utifrån valda teman har de analyserat vad texterna 

säger och vilken bild som konstrueras med hjälp av texterna. Resultatet av deras undersökning 

är ett liknande resultat som Wiklund (2006) kom fram till där skolan framställs negativt. 

Skillnaden med Wiklunds (2006) resultat och rapporternas resultat är grundat i materialvalet 

där rapporten (Lärarförbundet m.fl. 2007a) har valt att använda sig av flera olika källor än 

Wiklund (2006) däribland Skolverket där det framkommer i rapporten att utan skolverket 

skulle skolan framställas som endast negativ. Resultatet är då inte lika ensidigt negativt som 

Wiklunds (2006) resultat men majoriteten, borträknat Skolverket, visar på en negativ bild av 

skolan. 

  I den uppföljande rapporten, ”Jag känner inte igen mig i den bild av skolan som 

målas upp” – En undersökning bland lärare, elever och skolledare (Lärarförbundet m.fl. 

2007b) används intervju som metod för att få fram hur de inblandade i skolan, alltså lärare, 

elever samt skolledare känner igen sig i bilden som målas upp av skolan, alltså resultatet från 

den ovannämnda rapporten. De väljer att fokusera på lärarförbundets lokalavdelningar med 

motiveringen att de finns utspridda i hela landet och resultatet blir då mer giltig och täckande. 

De svar från informanterna och de resultat de får fram visar på att majoriteten inte känner igen 

sig i skolan så som de framställs i media. Många är upprörda över att skolan målas upp på det 

sätt som sker då de anser att det förvränger verkligheten. Majoriteten av lärarna var upprörda 

över de områden som media väljer att fokusera på och menar att man istället borde lyfta fram 

resurser och ekonomi som samtliga anser är viktigare och mer avgörande faktorer för en 

fungerande skola.  

6.3 Sammanfattning av tidigare forskning 
 

Då det som tidigare nämnts inte finns någon tidigare forskning inom det ämne jag har valt att 

undersöka har jag blivit tvungen att vidga mitt perspektiv för att kunna koppla mitt arbete till 

annan forskning. I detta fall känns det rimligt att avslutningsvis i detta kapitel knyta ihop 

säcken, alltså sammanfoga den tidigare ovannämnda forskningen med mitt arbete. 

Anledningen till att jag har valt att vidga mitt perspektiv till hur skolan framställs är dels för 

att det var det närmsta område som det fanns tidigare forskning om, men även här är denna 

forskning väldigt tunn. Denna forskning känns relevant då mitt ämne, nattis, är en skolform, 

precis som den tidigare forskningen handlar om. Jag kan finna många likheter i så väl 

tillvägagångssättet, materialet samt tankar med den tidigare forskningen jag nämnt och mitt 

eget arbete. Ett tydligt exempel på detta är det material som både den första rapporten 
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(Lärarförbundet m.fl. 2007a) samt avhandlingen (Wiklund, 2006) använder sig av, nämligen 

artiklar i tidningar. Än tydligare är kopplingen till Wiklunds (2006) material där hon använder 

sig av Dagens Nyheter och debatt- samt ledarartiklar vilket är samma utgångspunkt som jag 

har, med tillägg av Aftonbladet samt Svenska Dagbladet. Mitt tillägg av två tidningar visar på 

en tydlig koppling till rapporten (Lärarförbundet m.fl. 2007a) som använder sig av fler 

tidningar som material än Wiklund (2006).  

  Båda rapporterna (Lärarförbundet m.fl. 2007ab) samt Wiklunds (2006) 

avhandling har fått fram likvärdiga resultat, med undantag från rapporterns (Lärarförbundet 

m.fl. 2007a) redovisning av skolverkets betydelse. Samtliga grundar sina resultat i en 

sammanställning av artiklar och visar på samma typ av resonemang, att skolan framställs som 

negativ, en skola i kaos och kris. Detta resultat ger mitt arbete ett tydligt förutfattat resultat, 

med andra ord en hypotes, som visar på att sannolikt borde bilden av nattis framställas som 

något negativt. Om fallet är så kan man söka likheter i den tidigare forskningens resonemang 

och resultat. Skulle fallet inte vara så kan man ställa den tidigare forskningens resonemang 

och resultat mot mitt arbete för att försöka belysa tydliga skillnader. 
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7 Materialgenomgång 
 

I detta kapitel följer en genomgång av mitt empiriska material. Strukturen kommer att vara en 

genomgång av det empiriska materialet som kommer att delas in i de teman jag funnit i 

texterna, nämligen ekonomi, arbete, behov, lagar och föräldrar. Ett tydligt mönster som 

framkom efter läsning av samtliga artiklar var att det fanns två olika läger, ett som var mot 

nattis samt ett som var för nattis. Inom dessa teman kommer jag att lyfta fram både det 

positiva samt det negativa som nämns. Analysen av mitt material framkommer i nästa kapitel.  

7.1 Ekonomi 
 

Inom detta tema lyfts två intressanta perspektiv fram. Dessa två perspektiv respresenterar det 

negativa med nattis samt det positiva. Här belyses olika aspekter av kostnader där statens 

kostnader av nattis ställs mot individens kostnader om det inte erbjuds.  

  Det första perspektivet, som motsvarar det negativa med nattis, lyfter fram 

statens och samhällets kostnad av att bedriva samt expandera nattis. Argument som bland 

annat lyfts fram är vad en nattisplats egentligen kostar då det nämns att en sådan plats 

antagligen kostar dubbelt så mycket som för ”vanlig” förskola då den sker på obekväm 

arbetstid (Kjöller, 2012-08-23). Vidare byggs detta argument ut och man ifrågasätter vad som 

ska försämras för att staten ska kunna betala denna kostnad där exempelvis Hanne Kjöller 

(2012-08-23) diskuterar möjligheter som större barngrupper på förskolan, att avledningar slås 

ihop eller att maten ska försämras. Något annat som lyfts fram, och som kopplas till den 

dubbla kostnaden, är det faktum att barn som befinner sig på nattis även behöver omsorg på 

dagtid, alltså en dubbel barnomsorg (Kjöller, 2012-02-16). Exempel på detta är följande citat. 

Här handlar det om någon form av dubbla platser inom barnomsorgen, både dag och natt. Att dessa 

platser inte utnyttjas fulltid gör knappast omsorgen billigare (Kjöller, 2012-02-16).  

  Det andra perspektivet som lyfts fram, som representerar det positiva med nattis, 

lägger istället tyngden på individens egna kostnader om nattis inte kan erbjudas. Här ligger 

huvudargumenten i föräldrarnas arbetssituation där nattis lyfts fram som den enda lösningen 

till ekonomisk självständighet (Pekgul, 2010-04-01). Detta byggs vidare genom flera 

underargument nämner att nattis bidrar till fler jobb, högre inkomst, högre pension samt att 

kvinnorna får en högre status i samhället på grund av att även föräldrar genom nattis kan 

arbeta obekväm arbetstid (Johansson m.fl. 2012-04-21). De kvinnliga föräldrarna nämns ofta i 
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detta perspektiv där de framställs som en grupp med dålig inkomst, låg status, många 

arbetslösa och få heltidsarbetande på grund av att nattis inte finns att erbjuda till alla (Pekgul, 

2010-04-01). De som arbetar på obekväm arbetstid lyfts i detta perspektiv fram som bidragare 

till samhällsekonomisk effektivitet (Wanngård, 2012-03-23). Exempel på detta är följande 

citat. 

Vårt förslag skulle öka friheten för en del av de 300.000 småbarnsföräldrar som arbetar utanför 

kontorstid och bidra till samhällsekonomisk effektivitet. En välbehövlig uppdatering av svensk 

arbetslinje (Wanngård, 2012-03-23) 

 Att nattis framställs som den enda lösningen är dels på grund av att det nämns att den lönen 

som tjänas in inte räcker till egen lösning, exempelvis privat barnflicka (Eriksson m.fl. 2006-

07-22). 

7.2  Arbete 
 

Inom detta tema är arbetets roll utgångspunkten för samtliga argument. Precis som det 

tidigare temat finns här två tydligt olika perspektiv som kan lyftas fram och som tydligt tillhör 

två olika sidor, det negativa respektive det positiva med nattis.  

  Det ena perspektivet, som är negativt gentemot nattis, lyfter fram hur arbetet tar 

för stor roll för föräldrar (Leckne, 2004-09-28) och hur föräldrar har så bråttom att komma 

tillbaka till arbetet att de ställer sina barn på kö till förskola redan på BB (Rusz, 2009-10-09). 

Detta huvudargument i riktningen, att arbetet anses vara för viktigt, kopplas till att föräldrar 

spenderar för mycket tid på arbetet och för lite tid med familjen (Rusz, 2009-10-09). Här 

ifrågasätts det hur det kan vara möjligt att föräldrar ska anpassa sitt liv efter arbetet (Leckne, 

2004-09-28). Det framkommer även att allt i slutändan handlar om ett val (Kjöller, 2012-02-

16). Att föräldrar faktiskt väljer bort familjen framför arbetet där vården lyfts fram som ett 

exempel på obekväm arbetstid och där det menas på att föräldrar enkelt kan byta från 

kvällsskift till dagskift men att många då väljer kvällsskift för pengarnas skull (Kjöller, 2012-

08-23). Exempel på detta är följande citat. 

Men nej, det är det inte, om det handlar om nattsjuksköterskor som inte vill byta till dagskift för att 

de då tappar en stor del av OB-tillägget (Kjöller, 2012-08-23).  

  Det andra perspektivet lyfter istället fram arbetets roll som något som är 

självklart och ett viktigt argument till att nattis ska finnas. Huvudargumentet ligger i att 

föräldrar ska ha rätt att kunna arbeta under vilka tider som helst (Dinamarca, 2009-06-17) och 
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att det ska ses till barnens bästa (Acketoft m.fl. 2007-10-11). Här ifrågasätts det om föräldrar 

verkligen ska behöva byta jobb när de får en bebis (Fridolin m.fl. 2012-05-10) eller om 

föräldrar ska behöva flytta till ”rätt” kommun, som då erbjuder nattis, för att kunna fortsätta 

att försörja sig (Acketoft m.fl. 2007-10-11). Något annat som tydligt och regelbundet lyfts 

fram är att arbetsmarknaden idag ser annorlunda ut och att en modern arbetsmarknad kräver 

en modern barnomsorg (Pålsson, 2012-04-26). Detta kopplas ihop med statens vilja om att 

alla ska arbeta vilket inte går ihop med den barnomsorg som finns att erbjuda idag 

(Wanngård, 2012-03-23). Det dras drastiska slutsatser där arbetslöshet och fattigdom nämns 

om nattis inte tas på allvar som ett stort behov (Johansson m.fl. 2012-04-21). Exempel på 

detta är följande citat.  

Nattis är en reform som möjliggör för fler människor att kunna ta ett jobb. Inte minst för 

ensamstående föräldrar som jobbar obekväm arbetstid uppstår det problem att behålla sitt jobb och 

därmed sin försörjning när det inte finns barnomsorg de tider man jobbar (Johansson m.fl. 2012-04-

21). 

7.3 Föräldrar 
 

Detta tema var ganska svårt att särskilja från andra teman då föräldrarna oftast nämndes i 

samspel med något annat tema, exempelvis ekonomi, ansvar eller arbete. Utgångspunkten för 

samtliga artiklar som tydligt var för nattis grundade sina argument i föräldrarnas position och 

relation. I de artiklar som tydligt var negativt till nattis varierade argumenten mer och lyftes 

fram ur olika synvinklar. 

  Det första perspektivet, som är negativt till nattis, menar att det oftast finns två 

föräldrar (Kjöller, 2012-08-23) och att en lösning då inte skulle vara helt omöjlig, utan nattis. 

Vidare nämns att en förälder måste acceptera och inse förändringar som krävs när de skaffar 

en bebis (Kjöller, 2012-08-23). För första, och faktiskt enda gången, i samtliga teman lyfts 

barnen fram där det nämns att ”dygnetrunt-dagis” inte är ett koncept som får barnen att må 

bra (Rusz, 2009-10-09) samt att föräldrar måste inse att de inte är ersättningsbara (Leckne, 

2004-09-28). Detta byggs vidare där det nämns att moderna föräldrar har mer anknytning till 

jobbet och karriären än till sin egen familj samt att barnen behöver närhet från sina föräldrar 

för att känna sig trygga (Rusz, 2009-10-09). Exempel på detta är följande citat. 

Idag har nyblivna föräldrar så bråttom att komma ut och arbeta att de ställer sina barn i dagiskö 

redan på BB. Våra moderna föräldrar hinner knappt med att ge sina barn närhet och möten av 

barnens känslomässiga behov eftersom anknytningen till jobben är viktigare (Rusz, 2009-10-09).              
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  Det andra perspektivet bygger enkelt förklarat på hur föräldrars situation blir 

orimlig, om inte nattis blir en rättighet för samtliga (Fridolin m.fl. 2012- 05-10). Här byggs 

argumenten tydligt på föräldrarnas behov av att arbeta och samtidigt få rätt till barnomsorg, 

även om de arbetar utanför kontorstid (Quicklund, 2011-08-09). Exempel på detta är följande 

citat.  

Även arbetssökande eller deltidsanställda som vill utöka sina möjligheter att få ett arbete, genom att 

utbilda sig på kvällar eller helger, nekas möjlighet till detta på grund av brist på barnomsorg. Det 

hindrar dessutom möjligheten att göra karriär för många (Dingizian m.fl. 2012-04-26). 

I motsats till det tidigare perspektivet lyfts föräldrarnas trygghet fram där det framkommer att 

föräldrar måste kunna känna sig trygga när de går till jobbet, alltså att någon annan tar hand 

om deras barn och att de inte behöver oroa sig (Dingizian m.fl. 2012-04-26). I detta 

perspektiv nämns regelbundet föräldrarnas livspussel där begrepp så som ensamstående, 

kärnfamiljen och kvinnor lyfts fram. Ensamstående föräldrar, vanligen mammor, lyfts fram 

som en utsatt grupp som inte klarar arbete och familj utan hjälp av nattis (Johansson m.fl. 

2012-04-21). Här, precis som i det tidigare temat, dras arbetslöshet och fattigdom som slutsats 

om nattis inte erbjuds (Dingizian m.fl. 2012-04-26). En likhet med kvinnor och ensamstående 

dras till det faktum att det inte finns någon tänkt kärnfamilj i det moderna samhälle vi lever i. 

Det menas på att exempelvis båda föräldrarna kan arbeta på obekväm arbetstid och den enda 

lösningen som framkommer är att barnomsorgen ska anpassa sig efter det moderna samhället 

vi lever och arbetar i (Quicklund, 2011-08-09). Alla familjer måste få vara olika men lika 

mycket värda (Acketoft m.fl. 2007-10-11).      

7.4 Behov 
 

Detta tema lyfter fram olika intressanta aspekter. Det ena perspektivet, som motsvarar de 

artiklar som är mot nattis, ställer behovet mot begäret. Det andra perspektivet lyfter istället 

fram föräldrarnas och samhällets behov av så väl nattis som arbetande samhällsinvånare. 

  Det första perspektivet som ställer behov mot begär menar på att det är viktigt 

att särskilja på dessa. Det ifrågasätts om det verkligen kan kallas behov då det tidigare 

fungerat utmärkt utan nattis (Kjöller, 2012-08-23). Vidare menas det att enda gången det 

faktiskt kan kallas behov är när arbetslöshet eller bidrag är den enda utvägen (Kjöller, 2012-

08-23). Det menas även att de enda som kan ha ett behov är ensamstående föräldrar (Kjöller, 

2012-08-23). Exempel på detta är följande citat. 
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De som tveklöst har ett behov, och inte bara ett önskemål, är ensamföräldrar som inte kan välja 

andra arbetstider eller jobb. Och med ensamföräldrar menar jag verkligen ensamma 

vårdnadshavare, till exempel kvinnor som inseminerats på storkliniker. Inte varannan-vecka-

föräldrar som inte har någon lust att samarbeta eller att be grannar, vänner, eller släktingar om hjälp 

(Kjöller, 2012-08-23). 

Det ifrågasätts även vad det egentliga behovet är, hur stor efterfrågan faktiskt är och hur det 

ska avgöras vem som har det största behovet (Weidomo-Uvell, 2012-09-12). Det lyfts även 

fram ett annat behov i detta perspektiv, nämligen barnets behov där det menas att genom 

nattis frångås barnens behov av närhet och kärlek från sina föräldrar (Rusz, 2009-10-09). 

  I det andra perspektivet lyfts behovet av nattis fram som en förutsättning för att 

kunna arbeta (Acketoft m.fl. 2007-10-11). Det framkommer att tillgången måste motsvara 

behovet vilket det inte anses göra idag (Pålsson, 2012-04-26). Exempel på detta är följande 

citat. 

Att bara cirka hälften av kommunerna idag erbjuder barnomsorg på obekväm arbetstid är inte 

acceptabelt. Sjukhus måste ta emot patienter, bussar måste rulla och annan verksamhet vara i gång 

även på kväller och helger. Det kräver barnomsorg för de föräldrar som jobbar (Nordström, 2012-

09-21). 

Detta argument byggs ut där det menas att det moderna samhället både kräver och tjänar på 

att erbjuda nattis till alla (Johansson m.fl. 2012-04-21). Detta förklaras som att om nattis 

erbjuds kan fler arbeta och samhället tjänar ekonomiskt på detta (Acketoft m.fl. 2007-10-11). 

Vidare nämns att det måste förstås att behovet av barnomsorg ser olika ut och hur än behovet 

ser ut måste nattis kunna erbjudas till samtliga som är i behov av detta (Eriksson m.fl. 2006-

07-22).   

7.5 Lagar 
 

Detta tema framkom tydligare och mer regelbundet i de artiklar som var för att nattis ska vara 

en rättighet och är mellan raderna den enda lösningen som kan ändra och förbättra för dagens 

samhälle. Trots att det framkommer andra lösningar så är en lagändring av skollagen grunden 

till samtliga andra lösningar. Vad skollagen säger om nattis har framkommit i arbetets 

inledning där det bland annat står att kommuner ska sträva efter att erbjuda omsorg till dem 

som behöver det (Skollagen, 2010:800). I de artiklar som istället anser att nattis inte ska vara 

en rättighet för alla lyfts skollagen fram på andra sätt och lösningar som lyfts fram har ingen 

koppling till skollagen. I detta avsnitt kommer dessa två perspektiv att redovisas men även här 

kommer olika lösningar som framkommit i texterna att redogöras. 
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  I det första perspektivet som är negativt till nattis, lyfts skollagen fram som en 

fungerande och bra lag som inte behöver ändras. Att det framkommer i lagen att varje enskilt 

fall ska prövas för att se om behovet finns där lyfts fram som en fungerande och bra lösning 

(Kjöller, 2012-02-16). Som ett följdargument till detta nämns att föräldrar har en lagstadgad 

rätt till omsorg och att lagen faktiskt lever upp till det (Kjöller, 2012-08-23) där det dras en 

tydlig koppling till det som tidigare nämnts under temat ekonomi, nämligen vad som ska 

försämras för att staten ska ha råd med nattis. Här ifrågasätts om den äntligen fungerande 

barnomsorgen på dagtid ska försämras så att staten ska kunna ha råd att erbjuda nattis 

(Kjöller, 2012-08-23).       

  Då en ändring av skollagen inte kommer på tal i de artiklar som är mot nattis 

nämns andra lösningar för de föräldrar som har svårt att få livet att gå runt. Exempel på 

sådana lösningar är att ge föräldrarna högre barnpeng så de kan ha råd med barnpassning 

(Weidmo-Uvell, 2012-09-12). Att ge föräldrarna längre ledighet när de fått barn (Rusz, 2009-

10-09), att ta hjälp av grannar och vänner (Kjöller, 2012-09-07) eller helt enkelt att anpassa 

livet efter att man fått barn så det livet fungerar, under den tidsperiod som barnen är små 

(Kjöller, 2012-08-23).  

  Som tidigare nämnts är den enda lösningen i det andra perspektivet en ändring 

av skollagen som medför rätten till denna typ av barnomsorg för alla. Exempel på detta är 

följande citat. 

Det är en enkel rättvisefråga. Alla ska ha rätt till samma barnomsorg (Eriksson m.fl. 2006-07-22). 

Det nämns att lagen måste ge mer trygghet och att föräldrarna inte ska behöva anpassa sig 

efter en lag som inte gynnar dem (Eriksson m.fl. 2006-07-22). Det framkommer tydliga 

argument om att skollagen måste ändras till att kommunerna måste erbjuda barnomsorg på 

obekväm arbetstid till samtliga (Pålsson, 2012-04-26). Denna ändring av skollagen kopplas 

till föräldrars självständighet, mer jämställdhet, lägre arbetslöshet och ekonomisk trygghet. 
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8 Analys 
 

I detta kapitel följer en analys av det empiriska material som redovisats i kapitlet innan. Som 

tidigare nämnts kommer jag här att använda mig av innehållsanalys. Analysen kommer att 

kopplas till den ovannämnda teorin, de två begreppen konstruktion och dekonstruktion samt 

den tidigare forskningen för att få ett så sammanhängande arbete och ett så tydligt resultat 

som möjligt. Utgångspunkten i denna del, precis som i hela arbetet, är det tidigare 

formulerade syftet, alltså hur nattis framställs i media samt de fyra frågeställningarna som 

ligger till grund för syftet. Att få fram en bild av hur nattis framställs innebär en analys av 

materialet för att se vad som belyses och utesluts i de olika konstruktionerna. Att analysen fått 

en egen rubrik, och att den inte redovisas tillsammans med materialet och de teman som finns 

ovan beror på att alla dessa teman går in i varandra. Exempel på detta är att inom temat arbete 

nämns så väl föräldrar som ekonomi samt behov. Detta gjorde att en sammanhängande analys 

kändes mest relevant för att undgå för mycket upprepningar.   

8.1  Två olika läger 
 

En av frågeställningarna som formulerades efter syftet var att undersöka vilka likheter samt 

skillnader som kunde belysas mellan artiklarna. Den tydligaste skillnaden i materialet var att 

inom samtliga teman fanns det två läger, ett som var för nattis och ett som var mot nattis. 

Dessa olika partier, som det kommer att kallas i detta avsnitt, konstruerar en negativ bild 

respektive en positiv bild av nattis då det så tydligt argumenteras för eller mot. Att något 

framställs på ett visst sätt innebär att det skapas, eller med andra ord konstrueras, med hjälp 

av vissa aspekter. Att något är konstruerat innebär som tidigare nämnts att något skapas i 

sociala interaktioner (Thomassen, 2007:206). Att koppla ihop dessa två begrepp, framställas 

samt konstruktion, har medfört till att det som framkommit i artiklarna har kunnat ses ur ett 

helt annat perspektiv. Då konstruktion och dekonstruktion tydligt kopplas samman inom 

socialkonstruktivismen innebär det även här att dessa två begrepp har kopplats samman. Att 

jag har undersökt huvudargumenten och vad dessa har bidragit med för konstruktion innebär 

att helt nya konstruktioner har kunnat framkomma då jag samtidigt använt mig av begreppet 

dekonstruktion. Dekonstruktion innebär som tidigare nämnts att man undersöker 

konstruktioner för att se hur de är uppbyggda, vad som belyses (Thomassen, 2007:207) men 

även vad som har utesluts och vad som blir osagt (Kjørup, 2009:325). Genom att jag har 

använt mig av detta så har nattis framställts, eller konstruerats, på ett helt annat sätt då jag sett 
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till så väl det sagda som det osagda och jämfört dessa. Då det kan tyckas vara omöjligt att se 

det osagda menar jag här att efter en jämförelse av de olika artiklarna så har tydliga skillnader 

i vad som sagt och vad som utesluts framkommit. Tack vare en jämförelse kan jag då se vad 

vissa artiklar belyser och vad andra artiklar utesluter. Att se det osagda är omöjligt, men att se 

vad som belyses i vissa artiklar men ej i andra, är fullt möjligt. Det är detta jag menar med det 

osagda i detta arbete.   

   En annan av frågeställningarna var om en positiv bild eller negativ bild 

konstrueras i artiklarna. Denna frågeställning är även mycket lik syftet med hela arbetet, då 

båda frågorna handlar om hur nattis framställs. Då det är ganska givet att de som läser artiklar 

som är mot nattis får en negativ bild kommer dessa olika partier här istället att ställas mot 

varandra och analyseras för att se vilken sammanställd bild som konstrueras. Att ställa så 

motsägande argument mot varandra bidrar med en helt annan konstruktion, som tar hänsyn till 

fler omständigheter än de konstruktioner som skapats i de olika partierna. Detta kommer att 

vara grunden i denna analys då syftet är att få fram en bild av hur nattis framställs, vilket görs 

om man ser till båda partierna och jämför dessa.  

8.2 Huvudargumenten 
 

En annan frågeställning som formulerades efter syftet var vilka huvudargument som kunde 

belysas i artiklarna. En tydlig utgångspunkt för samtliga argument var i vilken grad nattis ska 

erbjudas. Trots att det ena partiet så tydligt argumenterar mot nattis nämns även att vissa 

faktiskt är i behov av detta samt att andra lösningar belyses. Att nattis ska vara en rättighet för 

alla framkommer tydligt i det andra partiet, precis som det nämnts i temat lagar. Exempelvis 

nämns det att skollagen måste anpassa sig efter behovet som finns (Eriksson m.fl. 2006-07-

22). Att nattis ändå ska finnas, kan vara ganska svårt att belysa i många argument från det 

negativa partiet men tack vare en analys kan detta framkomma. Då det flitigt nämns negativa 

följder av nattis framkommer det även, i temat behov, att vissa faktiskt är i behov av nattis 

samt att det nämns andra lösningar vilket visar på att barnomsorgen som finns idag inte räcker 

till för alla. Det som framkommer i temat behov är att ensamstående som arbetar obekväm 

arbetstid faktiskt inte klarar vardagen utan hjälp med alternativ barnomsorg (Kjöller, 2012-08-

23). Genom att detta framkommer ändras konstruktionen av många andra argument, då dessa 

ställs mot varandra, med denna utgångspunkt som grund. Exempel på detta är det som nämns 

i temat föräldrar, där det argumenteras för att det finns två föräldrar (Kjöller, 2012-08-23) 

vilket då kan tolkas på ett helt annat sätt när det ställs mot det faktum att när det bara finns en 
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förälder blir en lösning svår. Detta visar då att en tolkning av att nattis bör erbjudas till dem 

som är i behov av det faktiskt stämmer. En annan möjlig slutsats blir då att de argument som 

visar på det negativa med nattis i själva verket handlar om att nattis inte ska erbjudas till alla, 

utan endast till dem som ej kan lösa det på annat sätt. Denna tolkning visar på hur en helt 

annan bild av nattis kan framkomma när man dekonstruerar konstruktioner.   

Samtliga huvudargument, som också var en frågeställning, kunde belysas som 

varandras motsatser och visa på tydliga skillnader. Med detta menas här att exempelvis inom 

temat ekonomi så valde det ena partiet att argumentera för och belysa de dyra kostnaderna för 

samhället av nattis och ifrågasatte hur nattis skulle betalas samt om något annat då skulle 

försämras (Kjöller, 2012-08-23). I det andra partiet lyftes istället de individuella kostnaderna 

fram om nattis ej kunde erbjudas då föräldrar skulle förlora ekonomiskt då de inte kunde 

arbeta full tid eller överhuvudtaget (Pekgul, 2010-04-01). Att de olika partierna konstruerar 

olika bilder av nattis beror alltså på att de väljer att belysa olika saker. Att exempelvis det 

första partiet belyser kostnaderna för samhället av nattis, gör att de automatiskt utesluter andra 

argument och fakta. Det andra partiet lägger fram argument som visar på hur samhället kan 

tjäna ekonomiskt på att erbjuda nattis där det nämns att genom nattis kan fler arbeta vilket 

bidrar till samhällsekonomisk effektivitet (Wanngård, 2012-03-23). Detta bidrar i sin tur till 

en helt annan bild av nattis, än den som konstrueras om man bara ser till det första partiet. 

Bilden som konstrueras här är att nattis är en dyr institution som samtidigt bidrar till 

samhällsekonomisk effektivitet. Detta visar alltså starkt på hur olika konstruktioner kan 

uppstå på grund av att olika saker belyses och utesluts. Genom att exempelvis endast läsa 

artiklar som konstruerar nattis som en enorm kostnad, bidrar i sin tur till att nattis kan tolkas 

som något extremt dyrt och detta gör att läsaren får samma bild. Det här är även ett tydligt 

exempel på det som Wiklund (2006:64) talar om där hon menar att media har ett otroligt stort 

inflytande. Även fast en helhetsbild av nattis inte framkommer i någon av artiklarna så bidrar 

varje artikel med olika konstruktioner och olika fakta och kunskaper för den som läser. Detta 

kan även kopplas till socialkonstruktivismens teori om kunskap där det menas att kunskap 

alltid uppstår i interaktioner och aldrig enskilt (Thomassen, 2007:204), vilket kan tolkas som 

att det görs när man läser en artikel i en tidning. Det blir en interaktion mellan den som skrivit 

och den som läser samt att det väldigt ofta sker att personer talar med varandra om vad de läst 

och denna konstruktion då förs vidare. Skulle dock en och samma läsare läsa flera artiklar, där 

det framkommer såväl negativa som positiva åsikter, kan denna läsare se samma saker som 
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framkommer i denna analys. Med detta menas här att läsaren då kan se att vissa argument 

neutraliserar varandra och då sprids denna konstruktion istället.  

  En tydlig skillnad, förutom de tidigare nämnda olika partierna, är hur 

argumenten byggts upp. De olika partierna grundar sina huvudargument på olika 

förutsättningar. Det ena partiet, som argumenterar mot nattis, ställer ofta sina argument mot 

att detta sker om nattis erbjuds. Det andra partiet grundar istället sina argument i om nattis ej 

erbjuds. Detta bidrar självklart till olika konstruktioner då argumenten grundar sig i olika 

utgångspunkter. Detta genomsyrar många argument och tydliga exempel på detta är inom 

temat föräldrar, där det nämns att om nattis erbjuds så förlorar barnen sin trygghet och närhet 

från föräldrarna (Rusz, 2009-10-09). I samma tema, fast ett argument som motsvarar det 

andra partiet, nämns det att om nattis inte erbjuds så förlorar föräldrarna sin trygghet och 

måste pussla och fixa för att på något sätt ha barnpassning när de arbetar (Dingizian m.fl. 

2012-04-26). I just detta exempel kan även en likhet belysas, nämligen att båda partierna talar 

om trygghet, med olika utgångspunkter. Att de olika partierna väljer att grunda sina argument 

i dessa motsägande utgångspunkter är ganska självklart. Att de artiklar som är mot nattis 

väljer att visa på det negativa som kan ske om nattis erbjuds, gör automatiskt att nattis 

konstrueras efter argumenten. Exempel på detta är att nattis blir dyrt för staten (Kjöller, 2012-

08-23), att föräldrar mister familjetid (Rusz, 2009-10-09), att det ofta finns två föräldrar, att 

en annan lösning är fullt möjlig (Kjöller, 2012-08-23) samt att det snarare handlar om ett 

begär (Kjöller, 2012-08-23). Dessa argument framställer nattis som något onödigt för så väl 

samhället som individen. I det andra partiet, där det istället lyfts fram vad som sker om nattis 

inte erbjuds bidrar med en helt annan konstruktion. Exempel på argument här är att föräldrar 

tvingas gå ner i tid och förlora pengar (Eriksson m.fl. 2006-07-22), att föräldrar tvingas byta 

arbete eller flytta (Acketoft m.fl. 2007-10-11) samt att föräldrars situation blir orimlig 

(Fridolin m.fl. 2012-05-10). Dessa argument framställer nattis som en förutsättning för att så 

väl samhället som individen ska klara sig.  

  Genom att belysa detta återkommande mönster, som även var en frågeställning, 

så kan en helt annan konstruktion skapas av nattis. Istället för en entydigt negativ eller positivt 

bild, konstrueras nattis efter samtliga aspekter. Med detta menas här att genom att ställa dessa 

olika konstruktioner mot varandra framkommer en helhetsbild. Denna helhetsbild skulle 

aldrig kunna framkomma utan en sammanställning av samtliga artiklar samt teorin och 

begreppen konstruktion och dekonstruktion som grund. Genom detta framställs inte nattis 

endast som en enorm kostnad, utan även som en förutsättning för så väl samhällsekonomisk 
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som individekonomisk effektivitet. Nattis framställs som ett behov för att många föräldrar ska 

kunna överleva, samt ett begär hos många andra. Nattis framställs som en balansgång mellan 

familjetid och arbete. Med andra ord framställs nattis som en förutsättning för att alla ska få 

vara olika men samtidigt lika mycket värda.   

8.3  Negativa och positiva följder av nattis 
 

Likaväl som det nämns negativa följder av att nattis erbjuds eller ej nämns även positiva 

följder. Dessa positiva följder, om nattis erbjuds, nämns endast i det andra perspektivet, med 

undantag för ensamstående föräldrar och bidrar med en positiv bild och framställning av 

nattis. Argumenten kring ensamstående föräldrar är väldigt lika i båda partierna där det nämns 

att de omöjligt kan klara ett arbete på obekväm arbetstid och småbarn samtidigt, och är därav i 

behov av nattis (Kjöller, 2012-08-23). Detta kan tolkas som att nattis trots alla negativa 

argument är en bra resurs i vissa fall. Genom detta argument konstrueras med andra ord nattis 

inte bara som en negativ institution utan snarare som en förutsättning för att vissa föräldrar 

ska överleva vardagen, vilket ofta läggs fram i det andra partiet. Detta hade dock inte 

framkommit utan en sammanställning av dessa olika artiklar, då många argumenterar mot 

nattis, och bidrar med en negativ konstruktion. Många positiva argument kan kopplas samman 

med de negativa argument som lyfts fram när dessa ställs mot varandra. Ett exempel nämndes 

ovan där nattis kan bidra med samhällsekonomisk vinst (Wanngård, 2012-03-23) vilket 

motbevisar det andra argumentet om att samhället måste försämras för att nattis ska kunna 

erbjudas (Kjöller, 2012-08-23). Ett annat exempel på detta är hur det lyfts fram att det oftast 

finns två föräldrar samt att en egen lösning är fullt möjlig (Kjöller, 2012-08-23). Detta 

motbevisas genom argumenten om att det inte finns en tänkt kärnfamilj, med två föräldrar, i 

dagens samhälle (Quicklund, 2011-08-09) samt att ekonomin inte räcker till egen lösning 

(Eriksson m.fl. 2006-07-22). Dessa exempel bidrar då med en helt annan tolkning och en helt 

annan konstruktion än om de inte ställts mot varandra.  

8.4  Kvantitativ analys 
 

Efter en kvantitativanalys, till följd av tolkningarna ovan av materialet, framkommer det att 

fjorton artiklar representerar det positiva partiet och sju artiklar representerar det negativa 

partiet. Att syftet med arbetet var att se hur nattis framställs i media gör att en 

kvantitativanalys är relevant då en möjlig tolkning här är att de positiva som skrivs om nattis 



32 
 

borde få mer genomslagskraft i media än det negativa då det är så mycket som dubbelt så 

många artiklar. En annan tolkning kan vara att det beror på vilka tidningar som publicerar 

vilka artiklar då tidningarna kan vara olika populära. En annan tolkning kan vara att i likhet 

med den tidigare forskningen kring skolan där skolan framställs som något negativt 

(Lärarförbundet m.fl. 2007a) så kommer nattis i framtiden att framställas som något negativt, 

när det varit debatterat lika länge som skolan. Med andra ord att ju längre något är debatterat 

desto mer negativt framställs det i media. Vilken tolkning som än stämmer bäst överens med 

verkligheten visar detta dock på hur viktigt det är att analysera vad som skrivs i media och hur 

olika fenomen framställs då media, precis som Wiklund nämner, är en arena med stort 

inflytande över så väl individen som samhället (2006:64).  

8.5  Politiskt perspektiv 
 

En annan intressant aspekt att lyfta fram är frågan om politik. Efter en undersökning av 

författarna till artiklarna framkom det ett tydligt politiskt mönster. De artiklar som var mot 

nattis representerades av författare från ett högerperspektiv där exempelvis Svenska 

Dagbladets och Dagens Nyheters ledarsidor representerades av liberala och moderata 

politiker.  De artiklar som var för nattis representerades av författare från ett vänsterperspektiv 

där exempelvis Pekgul, Dinamarca och Fridolin är tydliga exempel på detta. Att det som 

debatteras mycket i media blir till en samhällsfråga, precis som det nämndes i inledningen, 

styrks än mer efter denna analys då såväl politiker från höger som vänster gör sin röst hörd i 

debatten kring nattis. 

8.6  Föräldrar perspektiv 
 

Att de flesta artiklar och näst in till hela debatten kring nattis riktar sig till föräldrarnas 

position är en intressant aspekt. Att nattis i själva verket handlar om en plats för barnen 

framkommer endast en gång i partiet som är för nattis, och ett fåtal fler gånger i partiet som är 

mot nattis. När barnen lyfts fram lyfts de fram i frågan om trygghet. Det ena partiet, som är 

mot nattis, menar på att barnen mister sin trygghet på ett ”dygnet runt dagis”. Det andra 

partiet menar på att föräldrarna mister sin trygghet om nattis inte erbjuds. Det första 

argumentet konstruerar nattis som något som barnen mår dåligt av och som bidrar till 

otrygghet. Det andra argumentet konstruerar nattis som en nödvändighet för att föräldrar ska 

mår bra och känna sig trygga på jobbet. Här syns tydligt vad som väljs att belysas men än 
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tydligare vad som väljs att uteslutas tack vare begreppet dekonstruktion.  Dessa olika 

konstruktioner kan tolkas som att antingen mår barnen bra, eller så mår föräldrarna bra samt 

att det inte finns något mellanläge. En annan möjlig tolkning av detta är att det i grund och 

botten faktiskt handlar om trygghet för barnen även i det andra argumentet som lyfter fram 

föräldrarnas trygghet. Trots att det inte nämns här så nämns det i temat arbete att det ska ses 

till barnens bästa (Acketoft m.fl. 2007-10-11). Detta är enda gången som barnen nämns i det 

andra partiet, som annars fokuserar på föräldrarna, och kopplar man samman detta argument 

med skollagen framkommer en helt annan bild. I skollagen, som detta parti ofta refererar till, 

står det att det ska finnas kompetent personal (Skollagen, 2010:800). Kopplar man då samma 

dessa, att det ska finnas kompetent personal, att man ska se till barnens bästa samt att 

föräldrar ska kunna känna sig trygga när de arbetar oavsett tider framkommer en annan bild 

än den som konstrueras av det argument som visar på att barnen känner sig otrygga. En möjlig 

tolkning av detta är att barnen kanske mår bäst av att vara på samma ställe, nämligen nattis, 

med kompetent personal, de nätter och kväller som föräldrarna jobbar istället för att flyttas 

runt till mormor ena dagen, farmor andra dagen och grannen tredje dagen. Att det ses till 

barnens bästa följs av att föräldrar då kanske kan känna sig trygga på arbetet, då de vet att det 

finns pedagoger hos barnet hela tiden samt att barnen känner igen sig på den plats de befinner 

sig.  

  Denna tolkning kunde endast framkomma genom att dessa argument kopplats 

ihop vilket tydligt visar på en helt annan bild. Att barnen mister närheten från sina föräldrar är 

ett starkt argument, dock kan detta tolkas som att barnen som då befinner sig på ”vanlig” 

förskola även mister denna närhet, vilket inte nämns och detta kan vidare tolkas som att 

argumentet i sig kan ses som svagt och konstruerat endast för att visa på nattis svagheter, och 

som samtidigt helt motsäger förskolan i sig som verksamhet. Genom en analys av dessa 

motsägande argument och konstruktioner framkommer en helt annan konstruktion. Här 

framställs istället nattis som en möjlighet för så väl föräldrar som barn att känna sig trygga 

trots att närheten förloras från föräldrarna, vilket är oundvikligt när föräldrar arbetar, oavsett 

tider. 

8.7  Frågan om barnomsorg 
 

En annan tydlig likhet, som inte kunnat belysas om en sammanställning av allt materialet inte 

gjorts, är just frågan om barnomsorg. Trots att det ena partiet tydligt lyfter fram negativa 

argument mot nattis så framkommer även olika lösningar istället för nattis. Exempel på dessa 
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lösningar är att ge föräldrarna högre barnpeng (Weidmo-Uvell, 2012-09-12), att ge 

föräldrarna längre föräldraledighet (Rusz, 2009-10-09) samt att ta hjälp av grannar och vänner 

(Kjöller, 2012-09-07). Dessa exempel på lösningar kan tolkas som att den barnomsorg som 

finns idag inte räcker till för föräldrar som arbetar utanför kontorstid. Att lösningarna inte är 

nattis argumenteras det flitigt för, men att vara föräldrar och arbeta obekväm arbetstid 

framkommer även här som något svårt som behöver lösas, på ett eller annat sätt. En rimlig 

tolkning av debatten om nattis är att den i själva verket handlar om frågan om en icke 

fungerande barnomsorg för föräldrar med annat behov än den ”vanliga” barnomsorgen.        
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9 Resultat och slutdiskussion 
 

I detta kapitel kommer ett sammanställt resultat med analysdelen som grund att redovisas. 

Alla fyra frågeställningar kommer att besvaras tillsammans med arbetets syfte. Här kommer 

även förslag till vidare forskning att nämnas.  

9.1  Svar på frågeställningarna och syftet 
 

En av frågeställningarna som formulerades utifrån syftet var vilka likheter samt skillnader 

som kunde belysas mellan artiklarna. De tydligaste skillnaderna var de olika lägren som 

framkom, nämligen att det fanns positiva respektive negativa argument kring nattis. Med 

andra ord fanns det tydligt olika åsikter, både för och mot nattis. Till följd av detta framkom 

det självklart tydliga skillnader i argumenten kring nattis och vad de olika artiklarna valde att 

belysa samt utesluta. Den tydligaste likheten var hur båda lägren riktade sina argument mot 

föräldrarna och uteslöt barnen, med ett fåtal undantag.  

  En annan frågeställning som formulerades utifrån syftet var vilka återkommande 

mönster och teman som kunde belysas. De teman som hittats i texterna ligger till grund för 

materialgenomgången och har kunnat belysas tack var användandet av innehållsanalys. Dessa 

teman var ekonomi, arbete, föräldrar, behov samt lagar. Dessa teman hade, som tidigare 

nämnts, en förmåga att gå in i varandra, vilket tydligt visar på hur centrala de har varit. De 

återkommande mönster som kunnat belysas har nämnts i analysdelen och handlar om hur de 

positiva respektive det negativa kunnat kopplas samman. Andra mönster som belysts var hur 

huvudargumenten var uppbyggda samt vad de bestod av. Med andra ord vad som uteslöts och 

vad som valdes att belysas.  

  En annan frågeställning som formulerades utifrån syftet var vilka 

huvudargument som framkom i artiklarna. De mest framkommande huvudargumenten, som 

nämnts i analysdelen, var om nattis skulle erbjudas till alla eller endast till vissa. Trots att det 

framkom tydligt negativa argument mot nattis så framkom det även att vissa faktiskt är i 

behov av nattis, där ensamstående föräldrar var ett upprepat exempel. 

  Den sista frågeställningen som formulerades utifrån syftet var om tidningarna 

målade upp en negativ eller positiv bild av nattis. Det som är intressant att lyfta fram här är att 

det framkom så väl negativa åsikter som positiva åsikter. Dessa åsikter handlade i grund och 
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botten om samma sak, där olika aspekter uteslöts eller framkom. Det är ganska givet, som det 

även framkom i analysen, att de som läser en artikel som är mot nattis får en negativ bild av 

nattis och vice versa. Om fallet skulle vara att någon läser flera artiklar, där det framkommer 

såväl negativa som positiva åsikter ges dock en annan bild. Det framkommer då tydligt, precis 

som i analysdelen, att dessa motsägande argument kan neutraliserar varandra. Att denna 

frågeställning går in i svaret på syftet är ganska givet då båda frågorna handlar om hur nattis 

framställs. Att de olika argumenten neutraliserar varandra leder till att medias makt försvagas. 

Med detta menas att det tydligt framkommer att media inte tycker lika i frågan om nattis samt 

att det framkommer flera argument som kan neutralisera varandra för läsaren. Förvisso har 

media stor makt, precis som Wiklund nämner (2006:64), men när media inte tycker lika och 

argument som ska visa på svagheter eller styrkor kring ett visst fenomen neutraliserar 

varandra bidrar det med att makten försvagas.  Syftet med hela arbetet var att ta reda på hur 

nattis framställs i media med fokus på tre tidningar. Resultatet av denna undersökning är alltså 

att nattis är en mycket debatterad skolform som framställs såväl negativt som positivt, 

beroende på vad som läses. Resultatet kan inte vara att nattis framställs neutralt i media då 

detta arbete omöjligt kan ge svar på det. Med detta menas här att det inte finns något som 

säger att allmänheten och samhället läser alla artiklar, och om detta inte görs så kan en neutral 

bild inte framkomma. Syftet visar även på att detta arbete handlar om artiklarna och inte 

läsaren. Trots att det visas såväl en negativ som en positiv bild av nattis, och trots att dessa 

kan neutralisera varandra, visas det tydligt på hur dagens barnomsorg inte räcker till för de 

föräldrar som arbetar på obekväm arbetstid. Trots att det tydligt framkommer negativa 

argument mot nattis i ena lägret framkommer det även andra lösningar samt att vissa föräldrar 

faktiskt är i behov av nattis. Analysen har visat på hur huvudargumenten har handlat om i 

vilken grad nattis ska erbjudas, alltså om nattis ska erbjudas till alla eller till vissa. Med andra 

ord handlar det inte om att nattis inte ska erbjudas, utan helt enkelt i vilken omfattning. Detta 

styrker då det ovannämnda resultatet då det tydligt visar på att barnomsorgen som finns idag 

inte räcker till för de föräldrar som arbetar utanför kontorstid och förskolans ”vanliga” 

öppettider. 

9.2  Jämförelse av resultatet 
 

I kapitlet tidigare forskning skrev jag att ett förutfattat resultat av mitt arbete, med de tidigare 

undersökningarna som grund, skulle vara att nattis, precis som skolan, framställs entydigt 

negativt. Efter materialgenomgång och analys framkommer då alltså en helt annan bild och ett 
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helt annat resultat än de tidigare undersökningar som detta arbete vilar på. Att resultatet inte 

är detsamma innebär inte nödvändigtvis att forskningen inte är relevant då den trots allt 

bygger sina undersökningar på samma metoder och samma material som jag gör. Att 

resultaten skiljer sig så pass mycket som det gör är en mycket intressant aspekt. Wiklunds 

resultat visar på en negativ framställning av så väl skolan som lärarna (2006:175). Likt 

Wiklunds (2006) resultat visar den ena rapporten också på en entydigt negativ bild, när de 

bortsåg från skolverkets publikationer (Lärarförbundet m.fl. 2007a). Den andra rapportens 

resultat visade på hur de som befinner sig i skolmiljön inte kände igen sig i den negativa 

bilden som målades upp (Lärarförbundet m.fl. 2007b). En möjlig tolkning av att resultaten 

visade sig vara så pass olika kan vara att skolan varit debatterad i media under en mycket 

längre tid än nattis vilket kan tolkas som att nattis med tiden kommer att framställas som mer 

och mer negativt. En annan tolkning av att resultatet skiljer sig så pass mycket kan vara att 

skolan är en plats där alla barn befinner sig och nattis är än så länge en form av förskola för 

enbart de barn som berörs, alltså de barn som har föräldrar som arbetar på obekväm arbetstid. 

Att en skolform framställs som mestadels positiv borde ses som ett mirakel och ett stort 

framsteg i skolvärlden då det ofta framkommer, precis som i samtliga tidigare 

undersökningar, att en framställning av någon skolform som positiv i media verkar omöjlig. 

9.3  Förslag på vidare forskning 
 

Att barnomsorgen för föräldrar som arbetar på obekväm arbetstid inte räcker till är en del av 

resultatet då det tydligt visas, i de båda så kallade partierna, att deras situation är svår. 

Arbetets resultat visar på hur relevant det är att fortsätta forska och lyfta fram så väl nattis, 

som andra skolformer i media och undersöka dessa. Då det som i inledningen nämnts att 

något som debatteras mycket i media blir en samhällsfråga visar tydligt på hur viktigt det är 

att undersöka dessa. Denna forskning leder även vidare till andra möjliga forskningsuppgifter. 

Exempelvis vore det intressant att se om debatten kring nattis och hur nattis framställs ändras 

genom tiden, alltså en liknande undersökning fast under en annan tidsepok. En möjlig 

infallsvinkel här är att jämföra det arbete med detta arbete för att se om debatten ändrats och 

om resultatet blir annorlunda. Precis som den tidigare undersökningen om hur de som 

befinner sig i skolmiljön känner igen sig i bilden (Lärarförbundet, m.fl. 2007b) kan det vara 

intressant att undersöka hur de som befinner sig på nattis känner igen sig i bilden som media 

målar upp. Att använda ett helt annat material än det som använts i detta arbete, exempelvis 

intervjuer eller observationer kan också vara ett förslag på vidare forskning för att belysa hur 
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exempelvis pedagoger eller barn känner igen sig i bilden som målas upp av media. Andra 

informanter kan vara föräldrar eller politiker för att få fram deras åsikter kring nattis. Att det 

inte finns någon tidigare forskning kring nattis visar tydligt på att det finns många olika 

infallsvinklar i fortsatt forskning samt hur viktigt det är då det är, som tidigare nämnts, en 

samhällsfråga. Det visades tydligt i analysen hur debatten kring nattis även dragit in politiker 

vilket är ett starkt argument till att även forskare ska undersöka och vara en del av debatten 

kring nattis och göra sin röst hörd, ur ett forskningsperspektiv. 
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