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Abstract 
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On the City of Stockholm's website (www.stockholm.se), there are user surveys related to leisure 

time centers around Stockholm which the parents of the children at the leisure time centers have 

filled out. These surveys consist of a number of statements that parents may consider, for 

example regarding the children’s safety at the leisure time centers, or if the child gets the support 

he or she needs. There are also statements regarding the children’s education at the leisure time 

centers.    

With the use of qualitative interviews as a method this study aims to find out what kinds of 

effects these surveys have on the leisure time teachers. How does it feel to be evaluated? In 

which way do they use these surveys in their line of work? 

The research and theory I have decided to use in this study claims that we live in an audit 

society, where everything is being evaluated and scrutinized. The research and theory also claim 

that the public sector has gone through a change regarding governance and management. Due to 

a new political and economic way of handling the public sector called New Public Management.  

The results show that the leisure time teachers do not feel as if they are being audited or 

evaluated. Instead they see advantages with the user surveys. They use them to ensure quality at 

the leisure time center is maintained and to see which areas that need improvement. It also seems 

as if they can distance themselves from the user surveys and not take the critique personally. If 

they receive good results from the survey, it can give the leisure time center a good reputation 

and the employees can use it for salary negotiations. The leisure time pedagogues also see the 

surveys as a possible way of communicating with their executives, school board and so on.           

 

 

 



 
 

Sammanfattning  
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Författare: Henning Lööf                                                                                                 

Termin: Vårterminen 2015  

I Stockholm stad får föräldrar till barn på fritidshem årligen fylla i en så kallad brukarenkät. 

Denna består av ett antal påståenden som föräldrarna får ta ställning till. Påståendena har att göra 

med allt ifrån pedagogik, barnets utveckling, trygghet och säkerhet. Resultatet av enkäterna 

publiceras sedan på Stockholms stads hemsida i anslutning till information om fritidshemmet. 

Syftet är att allmänheten ska kunna få veta hur pass nöjda föräldrarna är med verksamheten.  

Jag vill med hjälp av kvalitativa intervjuer som metod undersöka hur fritidspedagoger påverkas 

av dessa enkäter i sitt arbetsliv. Hur känns det att bli utvärderad? På vilket sätt använder sig 

fritidspedagogerna av enkäterna i verksamheten? 

Den forskning och teori jag har valt att använda mig av menar att en gransknings- och 

utvärderingskultur råder i samhället. Forskningen och teorin motsätter sig omfattningen och 

formen på denna granskning. Detta har föranletts av ett nytt ekonomiskt och politiskt sätt att 

hantera offentliga verksamheter som till exempel skola och fritidshem. Det nya sättet kallas för 

New public management, vilket innebär att man tänker mer företagsmässigt kring hantering och 

styrningen av offentliga verksamheter.  

Det resultat jag fick utav mina kvalitativa intervjuer visar på att mina informanter, som består av 

fem stycken fritidspedagoger, inte anser sig bli utvärderade eller granskade på så sätt som 

forskningen och teorin framställer det. De ser snarare fördelar med enkäterna då de anser att 

enkäterna är till för att kvalitetssäkra och utveckla verksamheten (fritidshemmet). Informanterna 

tycks även kunna distansera sig från enkäterna och inte ta det personligt. De vänder istället 

enkäterna till sin fördel. Om enkäterna visar goda resultat kan de använda det i lönesamtal eller i 

syfte att göra reklam för fritidshemmet. De ser också enkäterna som en möjlig väg för 

kommunikation med en styrande makt, i detta fall Stockholms stad.  
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1 Inledning  
 

När jag och min sambo skulle leta efter förskola till vår dotter fick jag i uppdrag att ta reda på 

vad förskolorna i vårt område fått för omdömen. För att ta reda på detta gick jag in på 

Stockholms stads hemsida. Då jag sökte på förskolorna i vårt område såg jag att föräldrarna till 

barnen på förskolorna hade fyllt i en enkätundersökning, där föräldrarna fick tycka till om 

verksamheten, eller om man så vill utvärdera verksamheten. När jag och min sambo senare 

besökte förskolorna hade vi förberett några frågor utifrån resultaten på dessa 

föräldraenkätundersökningar, det som föräldrarna var nöjda eller missnöjda med. Det jag märkte 

då var att det skilde sig åt hur pass insatta personalen på förskolorna var i enkätundersökningarna 

och resultatet av dem. På en förskola var personalen väl medvetna om enkätundersökningarna 

och dess resultat samt reflekterade över dem. Medan det på en annan förskola fanns personal 

som inte tagit del av enkätundersökningarna överhuvudtaget. Så inleddes mitt intresse för 

föräldraenkäter. 

Allt detta ledde till att jag blev nyfiken på huruvida fritidshem också hade sådana här 

enkätundersökningar som föräldrarna till barnen på fritidshemmen fyllt i. Mycket riktigt, på 

Stockholms stads hemsida fanns det enkätundersökningar kopplade till fritidshemmen. Dessa 

föräldraenkäter består av frågor som handlar om allt ifrån barnets utveckling och pedagogiken på 

fritidshemmet till trygghet och säkerhet på fritidshemmet.  

Dessa föräldraenkäter väckte en undran hos mig. En undran över hur föräldraenkäterna påverkar 

fritidspedagogen. Hur känns det att bli utvärderad på det här sättet? Hur påverkas 

fritidspedagogerna i sitt yrkesliv? Hur använder sig fritidspedagogerna av föräldraenkäterna, rent 

konkret?    
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2 Historisk bakgrund 
 

Jag blev också nyfiken på hur det kommer sig att dessa föräldraenkäter uppstått. Uppkomsten av 

föräldraenkäterna går att härleda till den skolpolitiska, samt den allmänna politiska, utvecklingen 

som skett inom den offentliga sektorn. Även fritidshemmet har påverkats av denna utveckling. 

Något som har en stor roll i denna utveckling kallas för New public management (NPM). Innan 

jag går in på vad NPM är finns det en historisk bakgrund till det hela som behövs nämnas i 

avseendet. Biesta har i sin bok God utbildning i mätningens tidevarv skrivit om att relationen 

mellan stat och medborgare har förändrats (Biesta 2011, s. 59). I huvudsak menar Biesta att en 

ideologisk förändring, framväxten av nyliberalismen och nykonservatismen, samt en ekonomisk 

förändring, framväxten av den globala kapitalismen på 1970-talet, är orsaken till den nya 

relationen (Ibid). Dessa två förändringar har enligt Biesta resulterat i nedmoteringen av 

välfärdsstaten och framväxten av den nyliberala/globala kapitalismens marknadslogik (Ibid). 

Det Power tar upp som signifikant för NPM-rörelsen är hur den vill ersätta den förmodade 

ineffektiviteten hos byråkratiska hierarkier med den förmodade effektiviteten hos marknaden 

(Power 2010, s. 43). Detta anser jag stämma in på Biestas resonemang kring kapitalismens 

marknadslogik. Att välfärdsstaten förmodas vara ineffektiv och att den kapitalistiska marknaden 

förmodas vara effektiv.  

Biesta påstår alltså att utveckling har lett till en omstrukturering av relationen mellan staten och 

dess medborgare (Biesta 2011, s. 59). Vidare hävdar Biesta att relationen blivit allt mindre 

politisk, och alltmer ekonomisk (Ibid). Biesta menar att man har gått ifrån en relation där man 

tillsammans intresserar sig för det allmänna bästa till en relation mellan staten som leverantör 

och skattebetalarna som konsumenter av samhällstjänster (Biesta 2011, s. 59-60).  

2.1 New public management  
 

Almqvist menar att New public management innefattas av ett kluster av idéer som är lånade från 

näringslivet och de privata företagens metoder att styra sina organisationer (Almqvist 2006, s. 

10). NPM-rörelsen är inte en rörelse som vuxit fram under senaste åren, utan under decennier 
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menar Almqvist, eftersom offentliga organisationer har varit föremål för många stora 

förändringar (Almqvist 2006, s. 9).  

Det finns exempel på detta företagsmässiga tänk, samt idéer lånade från näringslivet, i den 

offentliga sektorn. Almqvist menar att begreppet ”kund” fått ett stort genomslag och många 

offentliga organisationer väljer att betrakta sin omgivning som kunder (Almqvist 2006, s. 11). 

Detta kan eventuellt innebära att vissa skolor och fritidshem betraktar förädlarna till barnen 

inskrivna på de båda verksamheterna som kunder.  

Likaså ordet konkurrens är en väsentlig del i begreppsvärlden kring NPM. Almqvist hävdar att 

utsätta offentliga organisationer för konkurrens ses som ett bra sätt att försäkra sig om att mest 

värde för pengarna skapas och att man får kostnadseffektiva verksamheter (Almqvist 2006, s. 

39). De enkäter som är kopplade till fritidshemmen på Stockholms stads hemsida anser jag kan 

tänkas bidra till en konkurrens mellan de olika fritidshemmen runt om i Stockholm. Ett 

fritidshem som har fått bättre resultat på enkäterna än ett annat kan tänkas få bättre rykte. 

De föräldraenkäter som är kopplade till fritidshemmen på Stockholms stads hemsida går att 

koppla till den nya styrningen av offentliga organisationer, till exempel skola och fritidshem, 

som NPM medfört. Almqvist menar att tanken med denna styrning är att politikerna ska sätta 

målen och att förvaltningen, i detta fall skola och fritidshem, ska vara handlingsinriktad och 

försöka uppnå dessa mål (Almqvist 2006, s. 11). Vidare påstår Almqvist att genom att separera 

politik och handling kan förvaltningen på så sätt företagiseras (Ibid). Man kan säga att den 

offentliga sektorn har lagts ut på entreprenad, då det är upp till exempelvis fritidshemmen själva 

att uppnå de mål de har delgivits.  

Ett sätt för fritidshemmet och för politikerna att ta reda på om måluppfyllelse har uppnåtts är att 

fråga ”kunden”. Enligt Almqvist är en av ingredienserna inom NPM att måluppfyllelse och 

resultat ska följas upp och utvärderas (Almqvist 2006, s. 26). I detta fall representeras kunden av 

föräldrarna till barnen på fritidshemmet. Föräldrarna fyller i enkäterna kopplade till 

fritidshemmen på Stockholms stads hemsida, och på så sätt kan fritidspedagogerna på 

fritidshemmen och politikerna se om målen har uppfyllts.  

Att NPM-rörelsen är inriktad på resultat och måluppfyllelse och utvärderingen av detta, medför 

en del konsekvenser. Hall menar att utvärderingen av resultat och måluppfyllelse innebär att 
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offentliga organisationer gör sig ”utvärderingsbara” (Hall 2007, s. 144). Vidare påstår Hall att de 

efterföljande konsekvenserna är att de offentliga organisationerna anpassar sig för återkommande 

kontroller (ibid).  

För det är nämligen så att medborgaren, hävdar Almqvist, ska dels få större makt gentemot 

politiker och tjänstemän i närområdet och dels få större makt genom sitt inflytande som ”kund” 

(Almqvist 2006, s. 27). Jag menar att den makt och inflytande som Almqvist talar om får kunden 

(föräldrarna) genom enkäterna de fyller i. Målen måste uppfyllas för att kunden ska vara nöjd. 

Vidare påstår Almqvist att dessa ingredienser kan sägas ha ett starkt fokus på ökad effektivitet 

samt att det även gäller att uppnå mer ”värde för pengarna” (Almqvist 2006, s. 26). 

Om man följer skoldebatten i dagens politiska klimat finner man snabbt att en orsak till debatten 

kan vara intåget av NPM i det svenska samhället, främst då i den offentliga sektorn, som skolan 

tillhör. Debatten kring hur NPM påverkar dagens skola går varm. En enkel sökning på internet, 

och du finner många åsikter. Bland annat på DN debatt där en grupp forskare menar att välfärden 

undermineras av vårt fokus på utvärderingar (Widmalm, Widmalm & Persson 2014). Liedman 

gör ett inlägg i debatten, på webbplatsen skola och samhälle, där han menar att skolan är drabbad 

av NPM på så sätt att kraven på ekonomisk effektivitet leder till att mindre tid kan ägnas åt själva 

verksamheten (Liedman 2011). 

Mycket av debatten kring intåget av NPM inom den offentliga sektorn riktar in sig på skolan, då 

menar jag klassrummet, lärarna och eleverna, det traditionella utbildningssystemet. 

Debattartiklarna och litteraturen behandlar i stort sätt enbart skolan och inte så mycket om 

fritidshemmet. Men eftersom fritidshemmet idag är integrerat med skolan anser jag att intåget av 

NPM påverkar även fritidshemmet. Detta försöker jag belysa i min studie. 

3 Syfte och frågeställning  
 

Syftet med min studie är att undersöka hur ett antal fritidspedagoger ser på föräldraenkäter. 

Studiens frågeställningar: 

 Hur känner fritidspedagogerna inför att bli utvärderade?  

 Hur använder sig fritidspedagogerna av föräldraenkäterna rent konkret? 
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4 Teoretiskt perspektiv  
 

Någon som har behandlat ämnet kring den förändrade relationen mellan stat och medborgare är 

Michael Power. Han har skrivit om denna samhälleliga utveckling och inspirerat många andra 

forskare till att fortsätta undersöka fenomenet. Han skriver även om NPM, som är en del i denna 

utveckling.  

 

4.1 Michael Power  
 

Under sent 80– och tidigt 90-tal började ordet audit användas flitigt i Storbritannien (Power 

2010, s. 3). Audit går att översätta till granskning, revision, kontroll, utvärdering och inspektion. 

Det huvudsakliga temat i Powers teori är att det skett en explosion av granskning inom många 

olika samhällsfält (Power 1994, s 38). Bland annat inom skola och utbildning (Ibid).  

Power tillhandahåller begrepp som ska hjälpa oss att förstå och belysa detta fenomen, denna 

granskningsexplosion. Ett exempel är begreppet governance. Governance går att översätta till 

styrning. Power menar att det skett en förändring i utförandet av styrning och förvaltning av 

organisationer inom den offentliga sektorn (Power 1994, s. 38). Vidare menar Power att denna 

granskningsexplosion har uppkommit på grund av att kategoriseringen mellan offentligt och 

privat har demonterats, tagits isär (Power 2010, s. 10). Alltså att en tydlig skiljelinje har suddats 

ut och blivit mindre synlig. Denna utsuddning har medfört en ny typ av styrning.  

Power nämner tre orsaker som har föranlett och förstärkt denna styrning, men också en förstärkt 

kontroll (Power 2010, s. 42). Dels är det NPM som Power menar är drivande i detta anseende 

(Power 2010, s. 66). Det Power tar upp som signifikant för NPM-rörelsen är hur den vill ersätta 

den förmodade ineffektiviteten hos byråkratiska hierarkier med den förmodade effektiviteten hos 

marknaden (Power 2010, s. 43). Alltså att man går ifrån en statligt styrd offentlig sektor till en 

mer marknads anpassad offentlig sektorn. En offentlig sektor som mer och mer behöver 

effektiviseras likt ett företag. 

Dessa tre orsaker eller anledningar överlappar varandra. De smälter samman på så sätt att den 

ena föranleder den andra. Alltså att en orsak ger anledning till den andra att existera. NPM har 
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till exempel orsakat nya typer av styrmetoder, hur offentliga verksamheter styrs. Power menar att 

man med dessa nya styrmetoder vill uppnå samtycke eller foglighet (Power 2010, s. 42). Vidare 

menar Power att detta samtycke uppnås tack vare att man utnyttjar ekonomiska resurser (Ibid). 

Power menar också att granskningen och styrning har med finansiell kontroll att göra (Ibid). 

Alltså att man styr offentliga verksamheter, som till exempel skola och fritidshem, med 

finansiella och ekonomiska metoder. Ett marknadsmässigt tillvägagångssätt som fokuserar 

mycket på konkurrens och företagsmässiga styrmetoder. Allt i enlighet med NPM rörelsens 

kärna och essens.  

Ytterligare en orsak till styrning, kontroll och granskning av offentliga sektorn och offentliga 

verksamheter är det som Power kallar för kvalitetsförsäkran (Power 2010, s. 42). 

Kvalitetsförsäkran är en del i denna överlappning som jag tidigare talade om, och som började 

med NPM-rörelsens intåg. Power kallar det även för value for money, som går att översätta till 

valuta för pengarna eller mest värde för pengarna (Ibid). Power påstår att det har resonerats kring 

huruvida skattebetalarna har rätt till att veta hur deras pengar spenderas eller förvaltas (Power 

2010, s. 44). Vidare menar Power att skattebetalarna, och tillika medborgarna, i enlighet med 

NPM-rörelsens syfte har rätt till att få veta att deras pengar förvaltas på ett effektivt och 

ekonomiskt sätt (Ibid). Dessutom menar Power att medborgarna som konsumenter i den 

offentliga sektorn har rätt till att övervaka och kräva en viss standard på utförandet av den 

”tjänsten” de betalar skatt för (Ibid).  

I Powers beskrivning och resonemang kring value for money ser jag en tydlig koppling till de 

föräldraenkäter som finns kopplade till fritidshemmen på Stockholms stads hemsida. Föräldrarna 

som konsumenter har rätt till insyn och påverkan av den tjänst de betalar skatt för. Dessa enkäter 

fyller en sådan funktion då de uttrycker sina åsikter, de kräver en viss standard. Föräldrarna 

behöver få veta att deras pengar spenderas på rätt saker, om inte så uttrycker de sina åsikter om 

det.  
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4.2 Nackdelarna med att granska och styra 

  
Det är formen och omfattningen på denna granskning som Power motsätter sig. Power menar att 

tillit frigör oss från behovet av att kontrollera något (Power 2010, s. 1). Vidare hävdar Power att 

granskningssamhället är samhälle som fokuserar för mycket på ytliga former av kontroll, 

verifiering eller bekräftande (Power 2010, s. 123). Power påstår då att samhället blir ett 

misstroende samhälle (Ibid). Det som sker då är att samhället inte litar på den kompetensen som 

finns inom den granskade organisationen. I detta anseende hävdar Power att granskningen är 

kontraproduktivt genom att den istället för att bidra med större ansvarighet, effektivitet och bättre 

kvalitet, gör att misstron förvärras (Power 1994, s. 1-2). Power menar att granskning inte utgör 

en grund för kommunikation och dialog (Power 2010, s. 127-128). I ett granskningssamhälle 

hävdar Power att det sker ett maktskifte som inte är fördelaktigt för de som utsätts för granskning 

(Power 1994, s. 38). Makten tas enligt Power från läraren och övertas av de som granskar (Ibid).  

Idévärlden kring granskning och kontroll bör genomgå en förändring anser Power (Power 1994, 

s. 40). Power vill frångå en granskning som verkar på distans och ökar misstron (Ibid). Power 

anser att granskningen inte bör vara kvantitativ och disciplinär, utan att den istället bör vara 

kvalitativ och att möjliggöra en förändring och dialog (Ibid).   

.  
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5 Tidigare forskning  

Den utvärderingshets och granskningsexplosion som Power skriver om har även undersökts med 

avseendet att se vad det har tagit för uttryck i en svensk kontext.   

5.1 Emma Ek om hur de granskade blir granskningsbara 
 

En avhandling från Göteborgs universitet som Emma Ek har författat, De granskade – Om hur 

offentliga verksamheter görs granskningsbara, handlar om granskning inom vården och skola. 

Ek menar att under de senaste årtiondena har granskande styrmetoder överlag fått en mer 

framträdande plats i samhällsstyrningen (Ek 2012, s. 11). Vidare definierar Ek dessa styrmetoder 

som externa och (förmodat) oberoende myndigheter, som exempelvis skolinspektionen, eller 

företag som granskar och bedömer olika företeelser (Ek 2012, s 12).  

Men framförallt handlar avhandlingen om de som utsätts granskning. Ek kallar de för de 

granskade. Ek menar att det inte finns många utsagor kring vad det innebär att bli granskad, 

alltså att utsättas för granskning (Ek 2012, s. 10-11). Därför vill hon i sin avhandling kasta ljus 

över de granskade, men också hur de granskade görs granskningsbara. Ek hävdar nämligen att 

granskning kräver granskningsbara objekt (Ek 2012, s. 11). Innebörden av ordet granskning 

beskriver Ek som en aktivitet som går ut på att systematiskt beskriva och värdera en verksamhet 

för olika syften (Ek 2012, s. 15).  

Allmänhetens (medborgarnas) kännedom om vad som försiggår i organisationer, menar Ek talar 

för att granskning ska existera (Ek 2012, s. 12). Vad gäller allmänhetens kännedom anser jag att 

föräldrarna (allmänheten/kunden) har rätt till insyn i fritidshemmets verksamhet och rätten till att 

kunna påverka. Allt detta i enlighet med den mentalitet NPM förespråkar. Likt det jag tar upp om 

medborgarnas makt och det inflytande som kund de har rätt till inom ramen för NPM ser jag en 

tydlig koppling till varför enkäterna på Stockholms stads hemsida ska finnas. Ek skriver om hur 

granskning ska synliggöra och ha en avslöjande effekt, men också vara en garant för att saker 

står rätt till (Ibid).  
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5.2 Ek om hur granskning är en styrning 
 

Vidare menar Ek att granskning har en nära koppling till mätning och redovisning av 

prestationer, resultat och kvalitet (Ibid). Om man ser till de utvärderande föräldraenkäterna går 

de att se som en granskande styrmetod. Ek menar att en utav elementen i granskning, och de 

granskningsorgan som finns, är att verksamheten uppfyller kraven på god kvalitet (Ek 2012, s. 

12). All denna bedömning som görs av organisationer i granskningens tjänst, menar Ek, leder till 

en styrning av organisationerna på distans (Ek 2012, s. 12).  

Det är just denna styrning som granskning medför som är ytterligare en viktig del av Eks 

avhandling. Inom skolan granskas och bedöms olika företeelser påstår Ek (Ek 2012, s. 197). Det 

görs, menar Ek, utifrån de kravnivåer folkvalda politiker beslutat ska gälla (Ibid). Dessutom 

påstår Ek att målet för denna granskning och bedömning är att uppnå en trestegseffekt (Ibid). Eks 

påstådda trestegseffekt ska enligt henne leda till följsamhet mot tillsynsmyndighetens krav, som i 

sin tur ska antas leda till regelefterlevnad (Ibid). Det slutgiltiga steget skall enligt Ek leda till 

måluppfyllelse (Ibid).  

För att förtydliga, och koppla denna trestegseffekt till ett fritidshem, ska alltså fritidshemmet 

följa tillsynsmyndighetens krav som politiker beslutat ska gälla. Därefter förväntas fritidshemmet 

följa dessa regler eller krav och på så sätt uppfylla de mål som sats upp. Detta skall enligt Ek 

resultera i en styrning.   

5.3 Birgit Andersson om den nya fritidspedagogen  
 

Birgit Andersson avhandling Nya fritidspedagoger - i spänningsfältet mellan tradition och nya 

styrformer tar tempen på fritidspedagogen i det nya politiska tidevarvet vi lever i. I stora drag 

handlar hennes avhandling om hur fritidspedagogen påverkas i sitt yrkesliv av en allt starkare 

bedömningskultur, som Andersson uttrycker det (Andersson 2013, s. 159). Den kunskap 

Andersson söker efter i sin avhandling är den om fritidspedagogsyrkets utveckling relaterat till 

styrning och strukturella förändringar (Andersson 2013, s. 25). Andersson påstår att 

utbildningssystemet under de två senaste decennierna blivit föremål för ett gradvis skärpt 

uppföljnings- och redovisningssystem med krav på kvalitetsredovisningar (Andersson 2013, s. 
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20). Denna kvalitetsredovisning, menar Andersson, avkrävs av fritidspedagogerna i 

fritidshemsverksamheten (Ibid).    

De bedömningar som görs inom skolans värld, och som nämns i Anderssons avhandling, 

innefattar bland annat bedömningar av barn samt bedömningar av verksamheten. 

Föräldraenkätundersökningarna anser jag kan identifieras som en bedömning av verksamheten. 

En slutsats Andersson kommer fram till när det gäller verksamhetsbedömningar är att 

dokumentation och redovisning av formell bedömning har blivit en allt mer tidskrävande 

arbetsuppgift för fritidspedagogerna (Andersson 2013, s. 162).  

I avhandlingen riktar Andersson uppmärksamheten mot en studie som gjorts inom ett EU-projekt 

där man undersökt hur välfärdsyrken inom vård och utbildning påverkats av den rådande 

bedömningskulturen (Andersson 2013, s. 43-44). Studien slår fast att inom skolans verksamhet 

har ökad kontroll uppifrån, konkurrens mellan skolor och ökad observerbarhet fått stort 

genomslag (Ibid).  

Anderssons informanter tycks vara vänligt inställda till att utvärdera verksamheten, trots 

Anderssons framhävande av den förändring skolan genomgått vad gällande granskning och 

utvärdering. De informanter Andersson talat med anser att brukarnas (föräldrarnas) synpunkter 

kring verksamheten är av stor vikt. Fritidspedagogerna ser det som en indikation på om 

verksamheten varit tillfredställande eller ej i Anderssons studie (Andersson 2013, s. 107). Dock 

anser Anderssons informanter att synpunkterna ej ger tillräckligt underlag för utvärdering och 

bedömning (Ibid).  

6 Metod  

 

6.1 En kvalitativ studie med kvalitativa intervjuer   
 

Min uppsats är en kvalitativ studie om hur fritidspedagogen i dagens skola påverkas av att bli 

utvärderad genom de föräldraenkätundersökningar som finns på Stockholms stads hemsida. Hur 

känns det att bli utvärderad? Använder sig fritidspedagogerna av föräldraenkäterna i sitt 

yrkesliv? Trost hävdar att om frågeställningarna i en studie handlar om att förstå eller hitta 
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mönster skall man göra en kvalitativ studie (Trost 2010, s. 32). Vidare påstår Trost att val av 

metod skall ske i anslutning till den aktuella frågeställningen (Trost 2010, s. 33). Jag vill i min 

studie förstå och hitta mönster i hur fritidspedagoger känner inför att bli utvärderade. Därför 

anser jag att en kvalitativ studie passar sig bäst för mitt syfte och mina frågeställningar.  

Trost menar att kvalitativa intervjuer utmärks bland annat av att man ställer enkla och raka frågor 

och på dessa enkla och raka frågor får man komplexa, innehållsrika svar (Trost 2010, s. 25). 

Detta medför, enligt Trost, att efter genomförda intervjuer sitter man på ett otroligt rikt material i 

vilket man med tur och hårt arbete kan finna många intressanta skeenden, åsikter, mönster och 

mycket annat (Ibid). Denna metod anser jag lämpa sig bäst för min studie då jag vill ha svar på 

frågor kring hur fritidspedagogen känner inför att bli utvärderad.  

Intervjuerna har en låg grad av standardisering. Detta innebär enligt Trost att intervjufrågorna tas 

i den ordning som passar och den intervjuade får gärna styra ordningsföljden, följdfrågor 

formuleras beroende av tidigare svar (Trost 2010, s. 39). Struktureringen tillåter mig att 

improvisera mer när jag intervjuar än om jag väljer en hög grad av standardisering. Trost påstår 

att vid en låg grad av standardisering är variationsmöjligheterna stora (Trost 2010, s. 39).  

6.2 Urval  
 

De informanter jag anser vara relevanta för min aktuella problemställning är ett antal 

fritidspedagoger på ett antal fritidshem.  

I min studie intervjuar jag fem stycken fritidspedagoger på fyra olika skolor. Fritidspedagoger 

anser jag vara de rätta informanterna för min studie då mitt syfte och mina frågeställningar 

handlar om deras yrkeskategori. Anledningen till att två utav fritidspedagogerna arbetar på 

samma skola har att göra med att den ena fritidspedagogen erbjöd sig att fråga en kollega om 

denne ville ställa upp. Mina informanter består av tre kvinnor och två män. Detta för att få en 

spridning av kön bland mina informanter. Namnen på informanterna är fingerade.  

Jag är medveten om att mitt urval ej är så stort, men detta innebär inte att jag ändå kan skapa mig 

en uppfattning kring hur fritidspedagogerna på dessa fritidshem tänker kring mitt valda ämne. 

Angående urval och antal intervjuer anser Trost att man ska begränsa sig till ett mycket litet antal 

intervjuer (Trost 2010, s. 143). Trost menar att många intervjuer gör att materialet blir 
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ohanterligt (Ibid). Vidare påstår Trost att materielet blir svårt att överblicka och samtidigt se alla 

viktiga detaljer som förenar eller som skiljer (Ibid). Trost hävdar att ett fåtal väl utförda 

intervjuer är mycket mer värda än ett flertal mindre väl utförda (Trost 2010, s. 144).   

Jag har valt att dels intervjua fritidspedagoger som har ett slags ansvar för fritidshemmet, alltså 

att de är verksamhetsansvariga, föreståndare eller något slags arbetslagsansvar. Jag har även 

intervjuat fritidspedagoger som inte har detta ansvar. Detta har jag gjort för att se om det finns 

någon skillnad i hur man tänker kring enkätundersökningarna. Har de verksamhetsansvariga en 

större medvetenhet kring enkätundersökningarna? De som inte har verksamhetsansvar, hur är 

deras medvetenhet kring enkätundersökningarna? Finns det en skillnad i hur man resonerar kring 

enkäterna.  

 

6.3 Första kontakten och plats för intervju  
 

Den första kontakten med en eventuell informant är enligt Trost mycket viktig för om intervjun 

överhuvudtaget skall komma till stånd och också för hur intervjun kommer att bli (Trost 2010, s. 

82). Jag har inte haft några problem med att få tag på informanter. De fritidspedagoger jag 

intervjuar har varit tillmötesgående och villiga att delta i min studie. Vissa informanter har jag 

först talat med per telefon för att knyta kontakt, andra har jag tagit kontakt med direkt på deras 

arbetsplats. Den skillnad jag märker i hur pass motiverade informanterna blir vid min första 

kontakt, beror på hur jag tar kontakt med dem. De informanter jag haft kontakt med direkt på 

deras arbetsplats verkade vara mer motiverade än de jag tagit kontakt med via telefon. Detta kan 

bero på att de får ett personligt möte med den som ska genomföra studien och intervjun, i 

motsats till en röst på andra sidan linjen som berättar om det. Trost framhäver vikten av att 

motivera den som ska ställa upp på en intervju (Ibid).  

Platsen för alla intervjuer är på informantens arbetsplats. Detta har fallit sig naturligt då alla 

informanter föreslagit detta. Jag bad mina informanter se över en tid som passar de bäst. Trost 

anser att den intervjuade skall få bestämma var man ska hålla till (Trost 2010, s. 65). I intervju 

nummer tre med Anders stötte jag på problem då vi två gånger blev störda i vårt samtal. Vi fick 

då byta rum för intervjun. Efter byte av rum flöt intervjun på bra. Detta kan ha påverkat resultatet 

av intervjun.  
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En bilaga med intervjufrågor går att finna i slutet av min studie. En utav intervjufrågorna lyder, 

hur känns det att bli utvärderad? Samma fråga ställs som en forskningsfråga och återkommer 

även i min metoddel. Detta innebär inte att jag är ute efter en emotion hos mina informanter, 

snarare är jag ute efter upplevelsen av att bli utvärderad. Frågan ställs emotionellt, men studien 

är inte ute efter att finna en koppling mellan emotion och utvärdering. Snarare är jag ute efter 

mina informanters inställning till utvärdering. 

6.4 Analysera och tolka materialet 
 

Jag har genomfört intervjuer för att samla in material (data) till min studie. De intervjuer jag 

genomförde transkriberade jag och läste sedan igenom de noggrant. Jag valde sedan ut de svar 

som var relevanta för min studie. Vidare analyserade och tolkade jag materialet utifrån ett 

teoretiskt perspektiv. Trost anser att man bör tolka sitt datamaterial med hjälp av de teoretiska 

verktyg man har till sitt förfogande (Trost 2010, s. 147). Jag analyserade och tolkade även min 

data utifrån den forskning jag fann kring mitt aktuella ämne.   

Trost hävdar att de tre stegen, samla in data, analysera dem och tolka dem, inte behöver komma i 

åtskild ordning utan de griper in i varandra (Trost 2010, s. 147-148). Detta anser jag stämma in 

på min studie då främst analysen och tolkningen av data griper in i varandra. Tydligast ser man 

detta i mitt resultat och i min analysdel.  

6.5 Etiska överväganden  

Min studie efterlever de krav Vetenskapsrådet utfärdat vad gällande forskningsetiska principer. 

De krav är som följer; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002).  

6.6 Tillförlitlighet, trovärdighet och reliabilitet 
 

Det är problematiskt att uppnå trovärdighet och tillförlitlighet, eller reliabilitet som det också 

kallas, i en kvalitativ studie om man gör kvalitativa intervjuer. Enligt Trost innebär reliabilitet att 

en mätning är stabil och inte utsatt för till exempel slumpinflytelser (Trost 2010, s. 131). Trost 

menar också att reliabilitet är att en mätning vid en viss tidpunkt skall ge samma resultat vid en 

förnyad mätning (Ibid). Detta anser Trost vara problematiskt vid en kvalitativ studie med 
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kvalitativa intervjuer då man i detta sammanhang förutsätter ett statiskt förhållande (Ibid). Trost 

menar att vi i kvalitativa intervjuer hela tiden deltar i processer, att vi då snarare kan förvänta oss 

skilda resultat vid skilda tidpunkter (Ibid).  Vid kvalitativa intervjuer anser Trost att det är just 

förändringar man är intresserad av (Ibid).  

Enligt Trost skall forskaren i en kvalitativ studie med kvalitativa intervjuer sträva efter att förstå 

hur den intervjuade tänker, känner eller beter sig (Trost 2010, s. 132). För att detta skall kunna 

genomföras bör intervjuaren, enligt Trost, vara lyhörd och inte bara uppmärksamma tonfall utan 

också ansiktsskiftningar och uttryck likväl som andra kroppsrörelser och ställningar (Ibid). 

Vidare menar Trost att det är just detta som man bör sträva efter i en kvalitativ intervju, att få 

veta vad den intervjuade menar med eller hur han eller hon uppfattar ett ord eller en företeelse 

(Trost 2010, s. 133).  

Dessa riktlinjer försöker jag efterleva när jag genomför mina kvalitativa intervjuer. Jag anser 

också att det är lättare att efterleva dessa riktlinjer då jag har en låg grad av standardisering i 

mina intervjuer. Den låga graden av standardisering gör det lättare för mig att upptäcka nyanser i 

informantens svar på mina frågor. Om jag uppmärksammar exempelvis ett tonfall hos min 

informant kan jag ställa en följdfråga som gagnar mitt resultat. Jag anser även att min studie då 

ökar i trovärdighet.   

Trost anser att som forskare måste jag kunna visa mina kollegor och andra som läser eller på 

annat sätt använder sig av mina forskningsresultat att mina data och analyser är trovärdiga (Trost 

2010, s. 133). Vidare menar Trost att det innebär att jag måste kunna visa eller göra trovärdigt att 

mina data är insamlade på sådant sätt att de seriösa och relevanta för den aktuella 

problemställningen (Trost 2010, s. 133-134). Om det till exempel inte förekommer någon 

reflektion kring de etiska aspekterna i anslutning till studien anser Trost att den finns fog för att 

sätta frågetecken inför trovärdigheten (Trost 2010, s. 134).  

Ytterligare trovärdighet går att tillskriva min studie då jag har plockat ut och transkriberat de 

intervjusvar från mina informanter jag anser vara av relevans för min studie. Jag har noga 

granskat dem utifrån min aktuella problemställning.  
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7 Resultat och analys  

Utvärdering och granskning av fritidshem är ett mångfasetterat ämne. Det är inte svart och vitt, 

utan rör sig mer i en gråskala. Det resultat jag fick av min studie visar att mina informanter är 

positivt inställda till föräldraenkäterna och ser fördelar med dem.  

7.1 Positivt inställda till enkäterna  
 

Det jag fann vara mest iögonfallande med det resultat jag fick ut av mina informanter var hur de 

inte nödvändigtvis är negativt inställda till föräldraenkäterna. Inte heller det faktum att de blir 

utvärderade tycks bekymra dem. Alla fem fritidspedagoger jag intervjuade var positivt inställda 

till enkäterna som ett mätinstrument samt ett instrument för att kvalitetssäkra verksamheten, men 

också ett instrument för att belysa utvecklingsområde i verksamheten.  

Även detta vittnar Anderssons informanter om då de ser enkäterna som en indikation på om 

verksamheten varit tillfredställande eller ej (Andersson 2013, s. 107). Men, på en punkt skiljer 

sig mina och Anderssons informanters åsikter åt. Det är den där Anderssons informanter anser att 

synpunkterna ej ger tillräckligt underlag för utvärdering och bedömning (Ibid). Som mitt resultat 

här nedan visar tycks mina informanter anse att enkäterna är tillräckliga.   

En utav mina informanter påpekade just enkäterna som ett mätinstrument, det är ändå en liten 

del i ett mätinstrument, det är ändå bra att börja kolla, så jag tycker inte att det är nåt konstigt 

(Jenny, intervju 4). Det tycks vara så att Jenny anser att enkäterna är till för att ”kolla”. 

Eventuellt menar Jenny att det är verksamheten som man behöver ”kolla”. Längre fram i 

intervjun talar hon om enkäterna i ordalagen, för man kan ju se vad man måste förbättra och så 

(Jenny, intervju 4).  

Enkäterna synes vara oumbärliga för en utav mina informanter. Jag tycker att det känns bra, om 

du inte blir utvärderad så utvecklas du inte, då kan jag inte hitta på nya sätt att arbeta på, man 

måste utvärdera sitt arbete (Ellinor, intervju 2).  

För Ellinor verkar det som att enkäterna är väsentliga i hennes yrkesliv, då hon i sitt arbete måste 

utvecklas och utvärderas. Detta verkar hon göra för att, som hon uttrycker det, hitta nya sätt att 

arbeta på.  
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Ännu en utav mina informanter lyfter fram sin positiva inställning till enkäterna. Mmm, nä men 

jag tycker att det är rätt bra, jag kan tycka att sånna där enkäter är ändå rätt bra för man får 

tänka till själv. Hur tycker jag och hur funkar det och, ja jag tycker att det är rätt bra faktiskt 

(Lisa, intervju 1). Lisa anser att enkäterna är så pass tilltalande att hon gärna ser ett mer frekvent 

användande av utvärderande enkäter. Jag skulle kunna tänka mig att det skulle vara mer enkäter 

i såna fall, det skulle kunna också göra mer, som för personal, ehh… Jag tycker inte alls att det 

är provocerande på nåt sätt, jag tycker att det är bra (Lisa, intervju 1). Att Lisa inte blir 

provocerad av föräldraenkäterna anser jag vara intressant i detta fall. Jag vill mena att det faktum 

att Lisa inte är provocerad indikerar att hon har förstått att man kan bli provocerad. Hon är 

medveten om att det finns en kritik mot föräldraenkäter och utvärdering. Min tolkning är att hon 

inte vill förlika sig med den kritiken. Detta verkar även gälla de andra informanterna.  

Ek skriver om hur granskning ska synliggöra och ha en avslöjande effekt, men också vara en 

garant för att saker står rätt till (Ek 2012, s. 12). Detta anser jag stämma in väl på mina 

informanters svar angående föräldraenkäterna. De ser föräldraenkäterna som ett mätinstrument 

för att kvalitetssäkra verksamheten, en garant för att allt står rätt till.   

Här ser jag också en likhet i den teori Power presenterar. Då gäller det resonemangen kring 

kvalitetsförsäkran och value for money, valuta för pengarna. Power påstår att det har resonerats 

kring huruvida skattebetalarna har rätt till att veta hur deras pengar spenderas eller förvaltas 

(Power 2010, s. 44). Vidare menar Power att skattebetalarna, och tillika medborgarna, i enlighet 

med NPM-rörelsens syfte har rätt till att få veta att deras pengar förvaltas på ett effektivt och 

ekonomiskt sätt (Ibid). Dessutom menar Power att medborgarna som konsumenter i den 

offentliga sektorn har rätt till att övervaka och kräva en viss standard på utförandet av den 

”tjänsten” de betalar skatt för (Ibid). Men, det intressanta här är att det enda jag anser mina 

informanter förlikar sig med är ordet kvalitetsförsäkran. De vill kvalitetsförsäkra sin verksamhet, 

och verkar inte ha i åtanke att skattebetalarna (föräldrarna) ska få valuta för pengarna. Deras 

verksamhet ska utvecklas och bli bättre för deras skull, inte för någon annan.   

7.2 Använda enkäterna till sin fördel 
 

Det förefaller sig vara tydligt att mina informanter inte är negativt inställda till enkäterna. De 

vittnar om hur enkäterna bör användas för att utveckla verksamheten. Men två utav mina 
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informanter fann ytterligare användningsområden för enkäterna. Nämligen den att enkäterna kan 

vändas till deras och verksamhetens fördel i syfte att kommunicera med överheten, alltså ledning 

och förvaltare av skolan. Anderssons informanter vittnar om en helt annan bild, där de känner att 

de uppenbart saknar inverkan på verksamhetens utformande.  En slutsats Andersson kommer 

fram till är att fritidspedagogernas ambitioner att vidmakthålla sitt relationsinriktade arbetssätt 

blir svåra att leva upp till när de saknar märkbart inflytande över barnantal, personaluppsättning 

och lokaler (Andersson 2013, s. 159). Anderssons informanter tycks ge upp, medan mina 

informanter finner sätt att öka sitt inflytande.  

En utav mina informanter menar att hon kan använda sig av enkäterna som ett skäl till lönelyft i 

ett löneförhandlingssamtal. Vi har legat högt i de här enkäterna, vi har fått bra betyg och då är 

ju det nåt vi kan använda som argument när vi ska ha löneförhandling (Lisa, intervju 1). Lisa har 

här visat prov på hur man kan vända enkäterna till sin fördel, att kunna påverka sin framtid och 

sin tillvaro. I motsatt till Anderssons informanter vittnar här en utav mina informanter att med 

hjälp av enkäterna kan de använda dem som inflytande och peka direkt på att fritidspedagogerna 

på min informants skola är värd så mycket mer för verksamheten. Det må vara ofrivilligt, men 

jag kopplar även Lisas resonemang att använda föräldraenkäterna i löneförhandling som ett led i 

NPM rörelens säregna drag. Att egennyttan får en större roll och att individens roll blir mer 

framträdande i ett tidigare mer kollektivistiskt samhälle.   

För att visa prov på hur man kan använda enkäterna till fördel för verksamheten, visade en utav 

mina informanter att man inte enbart behöver belysa utvecklingspotential inom verksamheten för 

de som jobbar inom verksamheten, utan man kan även visa för de högre upp i hierarkin vad som 

behöver ändras på. Alltså ytterligare ett argumentationsinstrument. Påpeka också för de högre 

upp, de har för stora grupper, för lite personal (Ellinor, intervju 2). Ellinors resonemang målar 

en tydlig bild av hur hon vill använda sig av enkäterna; ett medel för kommunikation med 

ledning och den styrande makten inom skolans värld. Att påpeka och belysa problem i hennes 

verksamhet som till exempel barnantal och personaluppsättning. Alltså har Ellinor, till skillnad 

mot Anderssons informanter, här funnit ett sätt att skaffa inflytande.  

Den skillnad jag fann i hur de av mina informanter med verksamhetsansvar och de utan 

verksamhetsansvar resonerade kring enkäterna visar avsnittet ovan. Ellinor var 

verksamhetsansvarig för fritidshemmet jag var och intervjuade henne på medan Lisa var 
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arbetslagsledare på sitt fritidshem. Det som Ellinor och Lisa påvisar här är ett vidare resonemang 

kring enkäterna. Ellinor och Lisa reflekterar inte enbart över enkäterna och hur de och 

verksamheten påverkas av dem, utan de handgripligen använder sig av enkäterna för att påverka 

sitt inflytande över fritidshemsverksamheten. Alltså att dessa enkäter kan användas som en 

maktutövning mot de som besitter makten. Jag anser att istället för att låta sig styras, som Power 

hävdar att granskning gör, så försöker Ellinor och Lisa styra de som styr.  

Power menar att en utav farorna med utvärdering och granskning är att det inte utgör en grund 

för kommunikation och dialog (Power 2010, s. 127-128). Jag vill hävda att det inte stämmer in 

på Ellinors och Lisas resonemang kring föräldraenkäterna. De använder föräldraenkäterna som 

en kommunikationsväg till en styrande makt. Ellinor svarar, Påpeka också för de högre upp, de 

har för stora grupper för lite personal (Ellinor, intervju 2). Kommunikation upprättas då Ellinor 

”påpekar för de högre upp” att det finns förbättringsområden i hennes verksamhet. Även Lisa 

använder föräldraenkäterna som ett kommunikationsmedel då hon använder sig av dem i ett 

löneförhandlingssamtal. Ellinor oh Lisa har funnit ett konkret användningsområde för 

föräldraenkäterna.  

I ett granskningssamhälle hävdar Power att det sker ett maktskifte som inte är fördelaktigt för de 

som utsätts för granskning (Power 1994, s. 38). Makten tas enligt Power från läraren och 

överstas av de som granskar (Ibid). Här motsätter jag mig Power och menar snarare att Ellinor 

och Lisa använder sig av föräldraenkäterna som ett maktmedel för att påverka.  

7.3 Föräldraenkäter som politiskt verktyg och styrning  

Två utav mina informanter fäster uppmärksamheten på att enkäterna kan vara något annat än vad 

de utger sig för att vara. Ehh ja, det ska ju till för att man ska kolla vad, förbättringsområden och 

allting, men det ligger nog nån slags så här underdold makt också, ehh kunna styra och kolla, 

och vad vi ska jobba med, ja, för att de… det är ju politikerna som styrt frågorna (Jenny, intervju 

5). Christoffer är inne på samma tema som Jenny vittnar om. Ja, man kan säkert använda dem i 

många olika syften. Politiskt syfte, ehh säkert inför ett valår, trycka på vissa frågor, använda 

dem som politiskt slagträ (Christoffer, intervju 4).  
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Det verkar förefalla sig så att dessa två informanter anser att föräldraenkäterna kan användas till 

något annat än vad de ursprungligen bör användas till. Ett maktutövande, en styrning eller ett 

politiskt verktyg i en valrörelse. Som jag belyste i mitt forskningsavsnitt menar Ek att den 

bedömning som görs av organisationer i granskningens tjänst leder till en styrning av 

organisationerna på distans (Ek 2012, s. 12). Intressant är också att Jenny menar att det är 

politikerna som styr frågor på föräldraenkäterna. Det menar också Ek då hon påstår att det som 

granskas och bedöms inom skolan görs utifrån de kravnivåer folkvalda politiker beslutat ska 

gälla (Ek 2012, s. 197).  

Trots detta verkar informanterna ändå vara positivt inställda till enkäterna, som tidigare resultat 

visar. Jenny vittnar om, i det inledande avsnittet av resultatredovisningen, att det är bra att ”börja 

kolla” med hjälp av föräldraenkäterna. Alltså att hon anser att de är ett mätinstrument.  

Även Christoffer, som menar att enkäterna kan användas som ett politiskt slagträ, menar också 

att enkäterna är ett mätinstrument. Så man vet vad man behöver jobba med och ehh förbättra 

kvaliteten på verksamheten (Christoffer, intervju 4).  

Jag anser att häri ligger en gråskala när man talar om föräldraenkäterna och utvärdering av 

fritidshemmet. Visst kan man se föräldraenkäterna som en styrning, vilket dessa två informanter 

gör, men det finns även fördelar med föräldraenkäterna som man inte ska förbise.  

Dessutom ser jag inte tecken på de konekvenser och de faror som Power påstår styrning och 

utvärdering medför. Det enda jag egentligen känner igen i mina informanters svar är just 

begreppet styrning som Power också använder flitigt. Jenny och Christoffer benämner 

föräldraenkäterna som en styrning. Men, de nämner inga utav de konsekvenser eller faror Power 

listar som effekt av styrning. Till exempel det som jag anser vara mest alarmerande i Powers 

teori, det om att misstron skulle förvärras (Power 1994, s. 1-2). Avsnitt 7.1 visar också att mina 

övriga informanter inte känner av varken att de blir styrda eller någon rådande utvärderingshets.   
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7.4 Distansera sig från föräldraenkäterna  

Ett utav resultaten Andersson fick ut av sin studie, som tycks gå emot det resultat jag fick ut av 

mina informanter, vittnar detta avsnitt om. En utav Anderssons informanter dryftar åsikten om 

att fritidspedagogens arbete kräver att man går in med sin person i arbetet, kan en utvärdering av 

arbetet också uppfattas som kritik av sig själv som person och det finns risk att det blir 

obehagligt (Andersson 2013, s. 108). Detta obehag verkar min informanter inte känna igen sig i.  

Det tycks som att mina informanter lyckats skilja på person och verksamhet när det kommer till 

utvärdering och granskning av fritidshemmet de arbetar på. Det är ju verksamheten som ska 

utvärderas och inte jag personligen (Jenny, intervju 5). Det förefaller sig vara på så sätt att min 

informant har lyckats distansera sig från enkäterna, att hon inte tar det personligt. En annan av 

mina informanter vittnar om samma sak. Det är väl bra, så länge det är konstruktivt, och man 

inte liksom tar det för personligt (Anders, intervju 3). På detta sätt har mina informanter lyckats 

skilja på verksamhet och deras yrkesliv. De påverkas inte nämnvärt av enkäterna för att de har 

lyckats distansera sig till dem. En anledning till att mina informanter inte är negativt inställda till 

enkäterna kan vara just detta, att de inte tar det personligt. Det kan också vara så att 

informanterna inte tar enkäterna på största allvar, utan ser det för vad det är, ett mätinstrument.  

En utav mina informanter gör denna liknelse. Jag känner inte som att det är ett 

gymnastikprogram liksom där man får domare som utvärderar en, det blir inte lika tydligt liksom 

(Christoffer, intervju 4). Vidare säger samme informant, asså, jag skulle säga att de här 

brukarenkäterna egentligen är något man tittar på lite sen tänker man att, ja men så tycker de 

(Christoffer, intervju 4). Det var denne informant som uttryckte att föräldraenkäterna kan 

användas i ett politiskt syfte. Trots detta verkar han påverkas nämnvärt av föräldraenkäterna. 

Christoffer verkar ta föräldraenkäterna för åsikter som föräldrarna uttrycker. Han distansrar sig 

på så sätt att föräldraenkäterna är uttryckta åsikter som får stå för föräldrarna. Här anser jag 

också att jag finner argument för att Christoffer inte verkar förlika sig med Powers resonemang 

kring value for money, valuta för pengarna. Han distanserar sig från föräldrarnas åsikter och 

verkar inte ha i åtanke att föräldrarna ska få valuta för pengarna. Han vill förbättra sin 

verksamhet. 
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Sammanfattningsvis verkar inte mina informanter känna av eller uppleva att de blir utvärderade. 

Snarare verkar de se fördelar med att bli utvärderade. De ser utvärderingen som ett sätt för 

verksamheten att förbättras. Föräldraenkäterna använder de till att kommunisera med en styrande 

makt för att peka på förbättringsområden inom verksamheten. Dessutom använder de sig av dem 

för egen vinning i till exempel lönesamtal.  

8 Avslutande diskussion, vidare forskning, slutsatser 

och personliga reflektioner  
 

Resultatet av min studie visar att fritidspedagogerna inte upplever att de blir utvärderade. De 

finner istället konkreta användningsområden för föräldraenkäterna. Dessutom verkar de inte vara 

medvetna eller uppmärksamma på någon utvärderingshets, granskningsexplosion eller en 

bedömningskultur. Visst kan det vara så att de är uppmäsksamma, men jag menar att de kanske 

inte begrundar eller reagerar över det. De anser att enkäterna är ett bra verktyg för att utveckla 

och förbättra verksamheten. Dessutom verkar mina informanter inte se denna utvärdering som en 

styrning. De informanter som uttryckte åsikter kring att enkäterna är en styrning verkar ha 

överseende med detta då de ser fördelar med föräldraenkäterna som ett verktyg för att 

kvalitetssäkra och utveckla verksamheten.  

Två utav informanterna ser istället föräldraenkäterna som en möjlig kommunikation med en 

styrande makt. Ett sätt för de, och för föräldrarna, att påverka. Dessutom använder de enkäterna i 

exempelvis lönesamtal. De kan påpeka saker som föräldrar är nöjda med, och på så sätt också 

visa att de gör ett bra arbete och förtjänar högre lön.   

I skrivandets stund av denna studie har jag varit på en arbetsintervju på en skola. Under intervjun 

blev jag tillfrågad vad min studie handlar om, jag beskrev den kortfattat. Reaktionen jag fick var 

att de använde sig ofta av enkäterna för att utveckla och kvalitetssäkra verksamheten, de såg 

enkäterna som en stor tillgång.  

Jag såg onekligen nyttan med dessa enkätundersökningar då jag sökte efter en lämplig förskola 

till min dotter. På Stockholms stads hemsida kunde jag snabbt och enkelt få reda på vilka 

förskolor som fått goda omdömen samt vilka som fått mindre bra omdömen. När vi sedan 

besökte förskolorna hade vi enkäterna som underlag för eventuella frågor kring enkätsvaren.   
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Jag sammanfattar det så som att granskning, styrning och utvärdering av offentliga verksamheter, 

som till exempel fritidshem, befinner sig i en slags gråskala. Är det bra eller är det dåligt? Nej, 

det är inte svart eller vitt. Kan utvärdering och granskning ses som en styrning? Ja, visst kan den 

det. Men resultatet av min studie visar något annat.  

Två utav mina informanter såg utvärderingen genom enkäterna som en slags dold makt eller ett 

politiskt slagträ, men ändå såg de fördelar med dem. Ett mätinstrument som är till för att se efter 

vad som behövs förbättras i verksamheten. Ett snabbt och enkelt sätt att få reda på vad som 

verksamheten är bra på, samt inom vilka områden verksamheten behöver förbättras. Det går att 

se på enkäterna och styrningen, vilket mitt resultat visar, som ett sätt för fritidshemmen att 

utveckla och förbättra sin verksamhet. Häri ligger gråskalan. Mina informanter ser fler fördelar 

med föräldraenkäterna än de ser nackdelar.  

Den påstådda styrningen och granskningen av offentliga verksamheter är en påföljd av den 

ekonomiska och politiska förändringen som skett under 70- och 80- talet då relationen mellan 

stat och medborgare förändrades. Nyliberalistiska vindar började blåsa upp och intåget av New 

public management var ett faktum. Förändringen har skett under en lång tid, men är ändå en 

relativt ny förändring, ett nytt fenomen. Det nya sättet att hantera och styra offentliga 

verksamheter har varit aktivt i 20 till 30 år. Jag menar att man ännu inte kan se tydliga nackdelar 

eller fördelar, vilket jag anser att mitt resultat visar. Det kan vara så att mina informanter inte 

ännu har ”hunnit” reagera eller fundera över vad denna nya styrmetod har för konsekvenser på 

deras verksamhet. Därför anser jag att vidare forskning kring området behöver bedrivas. Så som 

denna påstådda utvärderingshets och granskningshets framställs i forskningen, och främst i 

Powers teori om en granskningsexplosion, menar jag att detta område behöver bevakas. Jag vill 

påstå att fler studier som visar på för- och nackdelar med styrning och granskning behöver 

bedrivas.  

Omfattningen på granskningen och utvärderingen kan eventuellt leda till att fritidspedagogerna 

till slut får nog. Power menar att granskningsexplosionen leder till att samhället blir ett 

misstroende samhälle. Framtiden kan visa att fritidspedagogerna till slut får nog av alla 

föräldraenkäter. Eventuellet kan fritidspedagoger känna att det saknas tillit till deras kompetens. 

Att de styrande politikerna inte litar på att fritidspedagogerna gör sitt jobb. Därför anser jag att 

vidare forskning bör bedrivas på ämnet.   
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En slutsats jag drar till varför mina informanter inte känner sig utvärderade har med distans att 

göra. Mina informanter anser att det är verksamheten som utvärderas och inte de personligen. 

Häri ligger distansen. Genom sitt synsätt och sin inställning till enkäterna som ett mätinstrument 

ser de sig inte personligen bli utvärderade.  

Power resonemang kring value for money, valuta för pengarna verkar inte vara centralt hos mina 

informanter. Informanterna talar snarare om föräldraenkäterna utifrån vad de själva kan få ut av 

dem, istället för vad det ger föräldrarna.  

Även fast mina informanter är positivt inställda till att bli utvärderade och att utvärdera 

verksamheten, finns det en aspekt av det hela som måste tas upp till diskussion. Det kan vara så 

att denna bedömningskultur, som Andersson kallar det för, eller att offentliga verksamheter görs 

granskningsbara, som Ek påstår, har blivit så pass normaliserat att mina informanter inte reagerar 

över det. Det kan vara så att den granskningsexplosion som enligt Power skett under de senaste 

tjugo till trettio åren har etablerats så pass starkt inom den offentliga sektorn att mina informanter 

inte reagerar över det. Därför anser jag att vidare forskning bör bedrivas.  
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Bilaga  
 

Intervjufrågor 

Varför tror du att enkätundersökningarna finns? 

För vem finns dem? 

Hur känns det att bli utvärderad? 

Använder sig verksamheten av enkätundersökningarna på något sätt? 

Gör du någonting med enkätundersökningarna? 

Vad finns det för fördelar med enkätundersökningarna? 

Vad finns det för nackdelar med enkäterna? 

Tycker du att resultatet spelar någon roll?  

 


