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Sammanfattning 

Offentliga verksamheter har genomgått stora förändringar de senaste två decennierna och 

forskarnas benämning för denna process är New Public Management. Offentlig sektor som 

tidigare varit den största välfärdsproducenten har fått en förändrad roll och verkar numera 

tillsammans med privata aktörer. Barnomsorgen är en välfärdstjänst som många barnfamiljer 

använder sig av och utbudet av förskolor har ökat i takt med den fria etableringsrätten. 

Efterfrågan av förskolelärare har ökat och samtidigt har en rad politiska beslut genomförts 

som också har påverkat behovet av att anställa förskolelärare, det vill säga den nya läroplanen 

och lärarutbildningen. Detta har väckt ett intresse för hur chefer i förskolor förhåller sig till 

lönesättningen i en bransch med lönekonkurrens om arbetskraft. Studien är en kvalitativ 

fallstudie som intar ett jämförande perspektiv mellan förskolor i offentlig och privat sektor där 

syftet är att undersöka skillnader och likheter i löneprocessen.  Empirin har samlats in genom 

intervjuer med lönesättande chefer på förskolor i Stockholms innerstad. Studiens teoretiska 

referensram är både på institutionell nivå som visar hur arbetsmarknadens parter påverkar 

cheferna i lönesättningsprocessen men även individbaserade löneteorier som knyter an till de 

anställdas humankapital och prestation. Resultatet visar att lönesättningsprocessen i 

förskolorna är decentraliserad med individuellt fokus baserat på prestation. Offentliga 

förskolor verkar generellt ha ett mer strukturerat förhållningsätt gentemot fackliga avtal och 

förhandlingar. De offentliga förskolorna visar också på en tendens att prioritera 

utbildningsinsatser för sin personal medan de privata förskolecheferna har en benägenhet att 

fokusera mer på lönen. Samtliga förskolechefer påpekar vikten av en rättvis lönesättning samt 

att kunna motivera den för sin personal eftersom det påverkar sammanhållningen i arbetslaget. 

Resultatet visar också att förskolelärare i Stockholm Stad har en stor förhandlingsmakt på 

arbetsmarknaden idag vilket troligtvis beror på en hög efterfrågan på legitimerade 

förskolelärare.  

Nyckelord 

Lönesättningsprocess, offentlig- och privat sektor, förskolor, förskolelärare, barnskötare. 
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Inledning 

Offentlig sektor som tidigare varit den största välfärdsproducenten har fått en förändrad roll 

och verkar numera tillsammans med privata aktörer. De senaste åren har andelen privata 

utförare av offentliga välfärdstjänster ökat kraftigt. Effekterna av detta är en större mångfald 

inom olika verksamhetsområden där efterfrågan till stor del styr utbudet. Ett exempel på detta 

är barnomsorgen där olika inriktningar och pedagogik finns att tillgå. Förskolan är offentligt 

finansierad och det förekommer verksamheter som drivs i både offentlig och privat regi. Det 

svenska välfärdssamhället utmärker sig med en väl utbyggd samt kraftigt subventionerad 

barnomsorg och det är också en välfärdstjänst som majoriteten av barnfamiljer använder sig 

av. Beroende på olika politiska majoriteter har det sedan 1990-talet funnits varierande 

möjligheter för enskilt drivna förskolor och 2006 infördes en helt fri etableringsrätt för enskilt 

drivna förskolor (SNS, 2011). Detta innebär att kommunerna är tvungna att subventionera alla 

enskilt drivna förskolor som uppfyller de fastställda krav som råder (SNS, 2011).  
 

I denna studie intas ett jämförande perspektiv mellan förskolor i privat och offentlig regi inom 

en välfärdssektor med lönekonkurrens om arbetskraft mellan olika verksamheter i Stockholms 

Stad. Studien undersöker lönesättande chefers inställning till löneprocessen och vad som styr 

lönesättningen i förskolan inom offentlig och privat regi. Att valet har hamnat på just för-

skolor i denna studie har olika anledningar. Dels har offentliganställda halkat efter i löne-

utvecklingen sedan slutet av1990-talet (SOU, 2001:79; Lärarförbundet, 2011). Dessutom har 

offentlig verksamhet konkurrensutsatts under en längre tid där fler aktörer får tillträde till 

marknaden och förskolan är en av dessa verksamheter (Almqvist, 2001, 2006). En ytterligare 

intressant aspekt är att det idag råder brist på förskolelärare. Parallellt med bristen på förskole-

lärare träder den nya läroplanen i kraft där förskolan integreras som en inledande del av skol-

väsendet. Genom att nya och högre krav ställs på förskolan så ökar även förskolans behov av 

att anställa förskolelärare med kompetens att leda förskolans pedagogiska utveckling. En för-

del att studera förskolan är bland annat att den är en avgränsad del av arbetsmarknaden med 

ett begränsat antal yrken samt att de drivs i både offentlig- och privat regi. Inom förskolan 

finns också barnskötare och outbildad personal som väcker ett intresse för hur den löne-

sättande chefen förhåller sig till lönenivåer mellan dessa yrkeskategorier. Studien avser för-

djupa kunskapen om lönesättande chefs förhållningssätt till löneprocessen i en konkurrens-

utsatt välfärdstjänst och se på eventuella skillnader eller likheter beroende på driftsform.  



 

 2

Syfte och avgränsning   

Syftet med denna studie är att undersöka hur lönesättningsprocessen går till inom förskolan, 

den lönesättande chefens inställning till lönesättningsprocessen och om det finns likheter eller 

olikheter mellan offentligt och privat drivna förskolor.  Mer specifikt är vi intresserade av i 

vilken mån chefer resonerar utifrån olika löneteorier och hur de institutionella faktorerna på 

arbetsmarknaden påverkar den lönesättande chefen i sitt arbete. 
 

När begreppet lönesättningsprocess används i arbetet avser vi hur lönesättande chef förhåller 

sig till fackliga avtal, löneutveckling och ingångslöner, yrkeserfarenhet, utbildning och andra 

faktorer som påverkar processen att sätta löner för de anställda samt hur de rent praktiskt 

arbetar med lönesättning. I texten benämns den lönesättande chefen ibland som enbart chefen 

och syftar då till den lönesättande chefen. Studien avser inte att lyfta frågor som berör 

diskriminering och hur normer kan påverka lönesättande chef och lönesättningsprocessen. 

Bakgrund 

I detta avsnitt behandlas bakgrunden till de stora förändringar som den offentliga sektorn har 

genomgått under en längre tid samt hur arbetsmarknadens parter förhåller sig till 

lönesättningsprocessen. Avslutningsvis redogörs det för den decentraliseringsprocess som 

Stockholms stad har genomgått samt övergången till den nya läroplanen där förskolorna 

numera ses som en inledande del av skolväsendet.  

New Public Management 

De senaste decennierna har andelen privata utförare av offentliga välfärdstjänster ökat 

kraftigt. Den offentliga sektorn som tidigare varit den största välfärdsproducenten har minskat 

i omfattning och utmanas mer av privata aktörer. Omvandlingen startade i början av 1990-

talet men stora skillnader finns fortfarande mellan Sveriges kommuner, främst gällande andel 

och typ av välfärdstjänster som konkurrensutsätts (SNS, 2011). 
 

Studier visar att offentlig sektor i de Nordiska länderna har haft stora problem med 

produktiviteten och effektiviteten sedan mitten av 1980-talet (Lane, 1997). Sedan dess har den 

offentliga sektorn genomgått stora reformer och i Sverige har reformerna varit omfattande 

medan de andra nordiska länderna varit mer försiktiga (Lane, 1997). Samlingsnamnet för 
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dessa förändringar inom den offentliga sektorn är New Public Management, NPM. 

Genomslaget av NPM de senaste decennierna har varit stort både idémässigt bland forskare 

och praktiskt. Det vill säga hur omgivningen upplever den offentliga verksamhetens syfte och 

roll och därmed hur den skall styras samt hur den faktiska organiseringen av de offentliga 

verksamheterna har påverkats och förändrats. Dock har varken chefer eller medarbetare som 

har genomgått förändringarna inom offentlig verksamhet talat i termer av NPM utan det är 

snarare en etikett som har klistrats på i efterhand (Almqvist, 2006).  
 

Många OECD-länder började redan på 1980-talet att genomgå förändringar mot NPM 

(Almqvist, 2006). NPM går till stora delar ut på att effektivisera och maximera nyttan i den 

offentliga sektorn genom lednings- och styrningsinfluenser ifrån näringslivet och privata 

organisationer (Hood, 1991, 1995). Till exempel så väljer många offentliga verksamheter att 

se sin omgivning som ”kunder”, en direkt influens från den privata sektorn (Almqvist, 2006).   
 

Uppfattningarna om vad NPM är och hur det ska definieras är många. Christopher Hood 

(1991, 1995) menar att de flesta diskussioner gällande NPM inbegriper sju karakteristiska 

drag vilka särskiljer sig mot tidigare styrning inom offentlig sektor. (1.) En chef tillsätts med 

en mer aktiv, synlig styrning som ges mandat att toppstyra organisationen. (2.) Medarbetarnas 

prestationer följs upp på ett konstruktivt sätt efter tydliga och kända mål. Individens 

prestationer kontra organisationens mål ställs emot varandra i en bedömning av individuell 

prestation. (3.) Den centraliserade byråkratin frångås för att lämna plats för en mer 

decentraliserad organisationsform med belöningssystem kopplat till individuell prestation. (4.) 

Stora organisationer bryts ned för att skapa små hanterbara enheter med resultatansvar som 

efterliknar enskilt drivna verksamheter. (5.) Konkurrensutsättning av offentlig sektor med 

syftet att offentliga verksamheter ska effektiviseras och pressa sina kostnader men samtidigt 

erbjuda kvalitativa tjänster. (6.) De offentliga verksamheterna influeras av verktyg från den 

privata sektorn som visat på framgång t.ex. flexibilitet i anställningsformer, belöningssystem. 

(7.)  Den offentliga sektorn intar en mer kostnadseffektiv inriktning, det vill säga att skära ner 

på direkta kostnader (Hood, 1991, 1995). 
 

Från och med januari 1997 så trädde en genomgripande reform i kraft i Stockholms stad. Det 

inrättades 24 stycken geografiskt avgränsade stadsdelar i den nya organisationen. Ansvaret för 

verksamheterna överfördes till 24 stadsdelsnämnder, SDN-reformen. Syftet med reformen var 

att uppnå ökat medborgarinflytande och en effektivare organisation. De övergripande målen 

med införandet av stadsdelsnämndsreformen löd: ”främja närdemokrati och ett aktivt 
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medborgarskap samt bidra till en ökad servicegrad och hög kvalité till lägsta möjliga 

kostnader” (Almqvist, 2001).  Detta var en genomgripande strukturomvandling av 

Stockholms stads offentliga organisation. Decentraliseringsprocessen skulle bidra till en ökad 

effektivitet i de nybildade stadsdelsnämnderna med en högre kvalité (Almqvist, 2001).  

Arbetsmarknadens parter  

Sveriges kommuner och landsting, SKL, är en rikstäckande organisation som tillvaratar 

arbetsgivarnas intressen i Sveriges kommuner, landsting och regioner.  De menar att olika 

kommuner har olika förutsättningar och måste därför anpassa lönesättningen efter sina. 

Vidare menar SKL att lönen kan ses som ett styrmedel i verksamheterna för att uppnå 

politiskt uppsatta mål i de olika verksamheterna, det vill säga att varje verksamhet har sina 

mål att arbeta efter både politiska och interna. Lönen kan då vara ett verktyg för cheferna att 

nå dessa genom individuell lönesättning till arbetstagaren efter prestation (Svenska 

Kommunförbundet, 2003).  
 

Almega organiserar flera arbetsgivarförbund inom tjänstesektorn inom Svenskt Näringsliv. 

De tillvaratar arbetsgivarnas intressen främst inom privat sektor och anser att med tanke på 

hur arbetsmarknad och näringsliv fungerar i Sverige idag, med en utveckling mot ett starkt 

tjänstesamhälle, att lönebildningen ska ske lokalt och på förtagsnivå. De är emot 

centralisering och för individualisering i lönebildningen. Dels för att alla företag har sina 

specifika behov men även att arbetstagaren idag har olika förutsättningar och önskemål om 

arbetets förut-sättningar. Almega förespråkar starkt individuell lönesättning och gör en 

liknelse mellan betygssättning i skolan och lönesättningen i arbetslivet och menar att alla inte 

kan få högsta betyg utan det är något man gör sig förtjänt av. Lönen speglar därför 

arbetsinsatsen och bör belönas därefter (Almega, 2010, 2012). 
 

De fackförbund som personal inom förskoleverksamhet främst tillhör är Kommunal, 

Lärarförbundet samt Lärarnas riksförbund där Lärarförbundet tillhör Tjänstemännens 

centralorganisation, TCO och Lärarnas Riksförbund ingår i Sveriges akademikers 

centralorganisation, SACO. Barnskötare tillhör främst fackförbundet Kommunal medan 

förskolelärarna tillhör antingen Lärarförbundet eller Lärarnas Riksförbund.  
 

Arbetsgivarna och de fackliga företrädarna förespråkar olika modeller för lönesättning. 

Antingen sätter arbetsgivaren lön i samband med ett lönesättande samtal med den anställde 

eller så sätts lönerna i förhandlingar mellan fack och arbetsgivare. Fack och arbetsgivare kan 
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också komma överens om en egen modell. SACO anser att arbetstagarens insatser under året 

ska utvärderas och att arbetstagarens produktivitet bör påverka löneutvecklingen. I en 

decentraliserad lönesättningsmodell förutsätts att chef och arbetstagare har regelbundna 

utvecklingssamtal med uppföljande lönesamtal (SACO, 2004). Tanken med lönesamtal är att 

arbetstagaren ska få möjlighet att delge arbetsgivaren sina arbetsinsatser och förtjänster och 

att detta ska utmynna i positiv löneutveckling (SACO, 2004). Fackförbundet Kommunal 

(2008) anser att lönen dels ska vara ett styrmedel för att utveckla verksamheten samt att 

medarbetarens individuella löneutveckling ska effektivisera arbetsinsatsen. Om medarbetaren 

upplever att lönesättning och löneutveckling är rättvis så ökar motivationen för en bra 

arbetsinsats (Kommunal, 2008). Sveriges decentraliseringsprocess inom lönebildning ses som 

ganska unik eftersom den fortfarande befinner sig inom ramen för kollektivavtalet (Granqvist, 

2007). Lönesamtalet ställer stora krav på chefen men det ställer även krav på medarbetaren 

angående förberedelse inför samtalet samt att vara insatt i de lönekriterier som arbetsplatsen 

arbetar efter (SACO, 2004; Lärarförbundet 2008:03, 2010).  

Barnskötare och Förskolelärare 

Barnskötarnas utbildning varierar men två vanliga exempel är den gymnasiala utbilningen på 

Barn- och fritidsprogrammet samt motsvarande på Komvux, kommunal vuxenutbildning. 

Förskolelärare är en eftergymnasial utbildning och det är Högskoleverket som beslutar vilka 

högskolor och universitet som får bedriva och examinera till lärarutbildningen. Det infördes 

en ny lärarutbildning i Sverige 2011 med fyra olika lärarexamina att söka och förskolelärare 

en av dessa fyra. Utbildningen till förskolelärare är på 3 ½ år. Syftet är att höja kvalitén på 

lärarutbildningen genom att höja kompetensen på personalen. Läraryrket är numera ett 

legitimeringsyrke där Skolverket har fått i uppdrag från regeringen att utforma dessa. Nytt är 

också att de nyutexaminerade tilldelas en mentor under det första tjänstgöringsåret och kan 

först därefter ansöka om lärarlegitimation från Skolverket. Dessa beslut grundar sig på 

Lärarutredningen (SOU, 2008:52). 

Den nya läroplanen  

Den 11 oktober 2010 presenterade utbildningsministern Jan Björklund den nya läroplanen och 

från och med den 1 juli 2011 så började den nya läroplanen att tillämpas. Samtidigt började 

även den reviderade läroplanen för förskolan att gälla där förskolan integreras som en 

inledande del av skolväsendet. Syftet är att stärka kvalitéten av förskoleverksamheten och 
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styra den mot en likvärdighet där alla barn får möjlighet till ett övergripande målsystem. En 

konsekvens blir bland annat att förskoleverksamheten inbegrips i de skolformsövergripande 

bestämmelserna i skollagen. Förskolans pedagogiska uppdrag har breddats med uppsatta mål 

som gäller barns språkliga och matematiska utveckling samt naturvetenskap och teknik. 

Förskolan är nu en egen skolform där de kommunala och de fristående förskolorna blir en del 

av skolväsendet. Det har också införts en ny befattning som förskolechef, vilken har samma 

krav på behörighet som en rektor. Förskolan har nya krav på att anställa förskolelärare på 

varje verksamhet som har kompetens att leva upp till de nya mål som är satta för utbildnings-

nivån. Förskoleläraren ansvarar numera för det pedagogiska arbetet inom förskolan och 

endast legitimerade förskolelärare kan anställas med en tillsvidareanställning. Förskolelärare 

utan legitimation kan endast anställas för ett år i taget (Utbildningsdepartementet Faktablad 

U11:008).  

Förskoleplanen för Stockholms stad 

Kommunfullmäktige i Stockholms Stad har huvudansvaret för stadens förskoleverksamheter. 

Förskolornas förutsättningar styrs av resursfördelning och mål för verksamheterna. Dessa 

direktiv hamnar sedan hos Stadsdelsnämnder/stadsdelsförvaltning som har ansvaret för 

implementering och genomförande i varje förskoleverksamhet. Fullmäktige beslutar även om 

resursfördelning för privat/enskilt drivna verksamheter. I privat eller enskilt drivna 

förskoleverksamheter har förskolans huvudman ansvar för att verksamheten drivs i enlighet 

med gällande lagar samt de statliga och kommunala styrdokument som råder 

(Utbildningsförvaltningen Stockholm, 2009). Det är förskoleläraren som ska leda det 

pedagogiska utvecklingsarbetet i förskolan och säkerställa att verksamheten arbetar utifrån 

förskolans läroplan samt den nya läroplanen (Utbildningsförvaltningen Stockholm, 2009). 
 

Uppföljning och utvärdering av kommunala förskoleverksamheter sker enligt samma modell i 

samtliga stadsdelar och i samband med stadens budgetuppföljning. Detta presenteras sedan i 

en verksamhetsberättelse och i verksamheternas kvalitetsredovisning. För privat/enskilt drivna 

verksamheter utvärderas prioriteringar i stadens förskoleplan och nationella mål. Utöver detta 

är det den enskilda huvudmannen som beslutar om egna verksamhetsmål och säkerställer att 

de följs upp enligt egna system. Stockholm stads politiska ledning förespråkar valfrihet och 

mångfald inom både kommunala och enskilt drivna förskoleverksamheter som ger föräldrar 

möjlighet att aktivt välja förskola. De menar att en mångfald också innebär en utmaning för 
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verksamheten att ständigt utvecklas.  Lika villkor ska gälla för både kommunalt och enskilt 

drivna förskoleverksamheter (Utbildningsförvaltningen Stockholm, 2009). 
 

Sammanfattningsvis är det många institutionella aspekter som påverkar den lönesättande 

chefen på förskolan i arbetet med löneprocessen. Dels så har offentlig sektor genomgått en rad 

förändringar under de senaste decennierna men synen på organisationsstrukturen har också 

förändrats. Arbetsmarknadens parter förespråkar alla individualisering fast i olika grad.  

Förutsättningarna för förskolan har också förändrats genom en rad politiska beslut i syfte att 

höja statusen på läraryrket.  

Teorier & tidigare forskning 

I detta avsnitt som är uppdelat i två huvudsakliga områden presenteras studiens teoretiska 

referensram. Utgångspunkten är individorienterade teorier för att sedan avslutas med teorier 

och tidigare forskning som berör institutionella faktorer på arbetsmarknaden.  
 

Vanligt är att de teorier som antas påverka löner och lönesättning på företag, branscher och 

arbetsmarknad i grunden bygger på nationalekonomiska modeller. Där är arbetsmarknaden 

som alla andra marknader, efterfrågan på arbetskraft härleds från efterfrågan på produkter. 

Löneläget avgörs då av utbudet av tillgänglig arbetskraft på arbetsmarknaden eller delar av 

arbetsmarknaden och arbetsgivarnas efterfrågan av arbetskraft. Om efterfrågan förändras i 

förhållande till utbudet påverkas således lönerna. För arbetsgivare som konkurrerar om 

tillgänglig arbetskraft är löner ett verktyg som ger incitament för arbetstagarna. Löner kan 

också påverkas av variation i arbetskraftens produktivitet och handlar därför om individuella 

egenskaper hos tillgänglig arbetskraft, (Björklund, Edin, Holmlund, Wadensjö, 2006; IFAU, 

2004:9) Calmfors och Rickardsson (IFAU, 2004:9) menar också att det är felaktigt att se 

marknadsfaktorer som en av de faktorer som påverkar löneläge och lönesättning. 

Lönepåverkande faktorer verkar inte vid sidan av marknaden utan marknaden bör ses som den 

mekanism som väger samman olika lönepåverkande faktorer.  
 

SACO menar att det är viktigt att komma ihåg att detta är förenklade antaganden av 

verkligheten, som har problematiska sidor. De poängterar att det inte råder perfekt konkurrens 

på arbetsmarknaden, arbetslöshet existerar och löner är ofta trögrörliga. Detta innebär att 

löner ofta ligger högre i verkligheten än om perfekt konkurrens rådde (SACO, 2004).   
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Individorienterade lönesättningsteorier 

Humankapital som grund för lönesättning 

Humankapital är det samlade begreppet på de erfarenheter och kunskaper som en arbetstagare 

har med sig till en arbetsplats, dessa färdigheter är produktivitetspåverkande (Björklund et al, 

2006). Gary S Becker (1975) var en av upphovsmännen till den idag allmänt vedertagna 

teorin. En individs humankapital kan ärvas, genereras under uppväxten eller förvärvas genom 

utbildning och upplärning både på arbetsplatser och i skolan. Skillnader i humankapital leder 

till skillnader i produktivitet hos olika arbetstagare och löner antas stå i relation till 

arbetstagarnas produktivitet. Humankapitalteorin ger oss verktyg att analysera lönesättning på 

arbetsmarknaden och varför olika arbetstagare tjänar olika mycket. Valet att investera i 

humankapital beror i allra högsta grad på förväntade vinster. Att gå en högskoleutbildning 

kostar pengar och framtida inkomster bör då motsvara eller överstiga kostnaden för 

utbildningen. Detsamma gäller i ett företag som satsar på kompetensutveckling. Valet baseras 

på en förväntan om framtida vinster eller produktivitetsökningar. En viktig aspekt att väga in 

är att individer som är mer kapabla/högpresterande tenderar att naturligt investera mer i sig 

själva (Björklund et al, 2006; Gary S Becker, 1975).  
 

Det är oftast större efterfrågan på erfaren arbetskraft än på oerfaren arbetskraft. Med en 

decentraliserad lönesättning, lokala resultatansvar och konkurrens från andra 

aktörer/arbetsgivare ökar också risken för att arbetstagarna byter arbetsplats. Denna 

kostnadsförlust behöver arbetsgivaren kompensera genom att göra skillnad i lön för 

arbetstagare med olika stort humankapital (IFAU, 2004:9). Humankapital får effekter på 

lönesättning som grundar sig i hur arbetsgivare arbetar med rekrytering och bedömning av 

olika arbetstagares humankapital. Arbetsgivare har en utmaning i att matcha rätt arbetstagare 

till rätt jobb och i förväg kunna bedöma deras produktivitet, ofta måste de sätta en generell 

lön. Arbetsgivaren har en förväntan på vad en viss arbetstagare ska producera på en viss 

position och kan aktivt styra arbetstagaren med lön. Samtidigt byter arbetstagare arbete för att 

öka sin lön, vilket leder till att produktionen och därför löneskillnader varierar mellan 

arbetsgivare (Groshen, 1991). Becker (1975) poängterar att det finns en skillnad mellan 

generell yrkeserfarenhet och företagsspecifik yrkeserfarenhet. När arbetsgivaren investerar i 

företagsspecifikt humankapital stärks arbetstagarens incitament för att stanna på arbetsplatsen 

samtidigt som individen säkrar sin position på arbetsplatsen. Det företagsspecifika 

humankapitalet påverkar inte heller lönenivåer i samma utsträckning. Arbetsmarknader med 
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hög konkurrens, har också högre risk för personalomsättning och ofta färre företagsspecifika 

investeringar i humankapital. Arbetsgivares satsningar på företagsspecifikt humankapital 

leder främst till interna löneskillnader (Groshen, 1991). 
 

Ett alternativt synsätt på humankapitalmodellen är signaleringsmodellen där effekterna liknar 

humankapitalets effekter på lön men resonemanget bygger på att utbildningen i sig inte verkar 

höjande av individers produktivitet men att utbildningen istället signalerar en högpresterande 

och mer produktiv individ. Signaleringsmodellen fokuserar främst på utbildning och högre 

utbildning (Arrow, 1973). I praktiken och empiriskt är det svårt att testa och avgöra vilken 

modell som har störst giltighet på individplanet men samhällsekonomiskt har det betydelse i 

och med att kostnader för utbildningssystem ifrågasätts (Björklund et al, 2006). 

Försäkran om produktiva arbetstagare 

Effektivitetslönesättning kan lyftas från olika perspektiv och i denna studie diskuteras 

effektivitetslönesättning utifrån hela verksamheten eller en hel yrkesgrupp inom samma 

verksamhet och hur de lönesätts i jämförelse med övriga förskoleverksamheter. 

Effektivitetslöner innebär att arbetsgivare medvetet sätter löner som ligger högre än rådande 

marknadsläge för att försäkra sig om konkurrensfördelar i jämförelse med andra arbetsgivare.  

Arbetstagares insatser är ofta svåra att övervaka, ökad lön leder till ökade incitament att göra 

ett bra jobb men också minskade kostnader för arbetsgivarens kontroll av arbetsinsatser. 

Arbetsgivaren har kostnader för att anställa och effektivitetslöner ökar incitamenten att stanna 

på arbetsplatsen eftersom det finns färre alternativ som betalar över marknadslöner. 

Effektivitetslöner kan också främja lojalitet, moral, laganda (IFAU, 2004; Groshen, 1991).  

Effektivitetsresonemanget kan även omfatta andra förmåner utöver lön och anta att de har 

samma incitamentshöjande effekt som lön. (IFAU, 2004). Sidoförmåner kan handla om 

avtalspensioner, semester utöver avtal, personalrabatter, subventionerad lunch mm. Motiv till 

varför system med sidoförmåner uppstår kan finnas hos både arbetstagare och arbetsgivare. 

Det kan handla om skattesystem, budget eller utformning av fackliga löneavtal. Exempelvis 

om fackliga förhandlingar och avtal syftar till en återhållsam lönebildning kan olika 

sidoförmåner göra skillnad och verka incitamentsskapande för arbetstagarens arbetsinsatser 

samt viljan att stanna på arbetsplatsen (Björklund et al, 2006).   
 

Effektivitetslöner har visat sig vara mer effektivt i platta, flexibla organisationer med 

mångsidiga arbetsuppgifter där det är svårare att mäta produktivitet (Lindbäck, Snower, 

2000). Denna typ av organisationer kräver ofta kvalificerad och självständig personal. En 
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förändring som går mot denna typ av arbetsorganisationer ökar efterfrågan på kvalificerad 

arbetskraft vilket i sin tur påverkar företagens relativa lönesättning mellan kvalificerad och 

okvalificerad arbetskraft (Lindbäck, Snower, 2000). Akerlof och Yellen (1990) diskuterar 

dessutom rättviselöner och vikten av att undvika osakliga löneskillnader. En lönestruktur utan 

osakliga löneskillnader skapar bättre relationer på arbetsplatsen, vilket i sin tur leder till bättre 

arbetsinsatser från arbetstagaren. Resonemanget bygger på sunt förnuft och moraliska 

aspekter. Om en arbetstagare anser att den är likvärdig en annan arbetstagare bör också 

lönesättningen vara rättvis annars minskar det arbetstagarens incitament att göra ett bra arbete. 

Arbetsgivaren måste kunna motivera löneskillnader och förhålla sig till både rättviseaspekten 

och effektivitetsincitament (Akerlof, Yellen, 1990). Hur verksamt det egentligen är att 

lönemässigt lägga sig över marknadslönen beror också på arbetsmarknadsläget i helhet, till 

exempel grad av arbetslöshet (SACO, 2004).  

Kompenserande lönesättning 

Teorin om kompenserande löneskillnader är vanlig när det handlar om lönesättning och 

grundar sig på resonemang som går så långt tillbaka som från Adam Smiths 1700-tal och att 

alla anställningar inte är lika attraktiva (Kallenberg, Sörensen, 1979). Därför ges löne-

kompensation för olikheter i till exempel ansvar, ansträngning, stress och arbetsförhållanden. 

Främst handlar det om att kompensera för mindre attraktiva arbeten eller arbetsuppgifter och 

kunna undvika rekryteringssvårigheter (IFAU, 2004:9). Groschen lyfter (1991) en viktig 

aspekt som påverkar hur teorin kan utgöra analysgrund för just denna studie. När modellen 

tidigare har testats empiriskt uppstår det löneskillnader när förhållandena existerar i en hel 

yrkesgrupp, inte i enskilda företag.  

Institutionella faktorer på arbetsmarknaden 

Till skillnad från individorienterade lönesättningsteorier verkar institutionella faktorer mer 

mot verksamheter och yrkesgrupper i helhet. Lönesättning beror inte enbart på individers 

egenskaper och produktivitet utan bör även diskuteras utifrån rådande institutioner.  

Arbetsgivares marknadsmakt 

Calmfors och Richardsson (IFAU, 2004:9) undersökte lönebildning i landstingssektorn. De 

beskriver en offentlig sektor med en dominerande ställning på marknaden. Detta eftersom 

offentlig sektor är en stor arbetsgivare och historiskt har haft hög grad av central styrning och 
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lönebildning samt låg grad av konkurrens från privata aktörer. Ökad konkurrens och 

decentralisering bör ha minskat arbetsgivarnas marknadsmakt inom den offentliga sektorn.  I 

konkurrenssituationer minskar arbetsgivarens möjligheter att hålla tillbaka lönebildningen. 

Med en decentraliserad lönebildning blir också arbetsgivarna mycket mer känsliga i mötet 

med det arbetskraftsutbud som lönesättande chefer möter. Detta ökar dessutom löneutrymmet 

mer för utbildad arbetskraft än outbildad eftersom den outbildade arbetskraften ofta har 

tillgång till en bredare arbetsmarknad, vilket ger arbetsgivaren möjlighet att stå emot 

lönetryck. Minskad marknadsmakt hos arbetsgivaren kan också påverka löneskillnader mellan 

ny och existerande arbetskraft, arbetsgivare med marknadsmakt har större möjlighet att hålla 

tillbaks löner för befintlig arbetskraft än vid nyanställningar (IFAU, 2004:9).  

Facklig förhandlingsmakt 

En av de faktorer som spelar roll för lönesättning är institutioner som förhandlingsmodeller 

och fackliga organisationer. Svensk arbetsmarknadshistoria präglas av en starkt facklig 

tradition och LO-kollektivets solidariska lönepolitik som bygger på en sammanpressad 

lönestruktur mellan företag och branscher och en centraliserad lönesättningsprocess 

(Björklund et al, 2006). Ofta innebär användandet av den fackliga förhandlingsmakten en 

avvägning mellan lönenivåer och sysselsättning. I ett bra arbetsmarknadsläge finns det större 

möjligheter till löneökningar och tvärt om. Dessutom har lönesättningens 

inflationspåverkande effekter beaktats för att undvika att löneförhöjningar äts upp av en 

ökande inflation (IFAU, 2004:9; SACO, 2004). Här spelar även graden av centralisering i 

löneförhandlingarna roll. I en samordnad förhandling beaktas yttre faktorer som inflation, 

arbetsmarknadsläge och relativa löneläge, medan det inte ges lika stort utrymme i en mindre 

decentraliserad löneförhandling som kanske bara berör en mycket liten del av 

arbetsmarknaden (SACO, 2004). Fackliga organisationer vill höja löner och förbättra 

arbetsvillkor för sina medlemmar. Deras relativa förhandlingsstyrka beror på hur stort 

engagemanget är för fackliga frågor i förhandlingar lokalt på arbetsplatsen. Förutsättningarna 

hos de fackliga organisationerna att driva upp löner beror också på arbetstagarnas 

arbetsinnehåll och utbildningsnivå (IFAU, 2004:9). Enligt Groshen (1991) finns det likaså 

mer utrymme för förhandlingsmakt i branscher med höga vinster. Analyser av lönesättning 

inom en verksamhet eller bransch bör därmed även beakta facklig förhandlingsmakt, 

förhandlingssystemet i sig och dess genomslag.  
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Interna arbetsmarknader 

Resonemanget om interna arbetsmarknader bygger i grunden på tanken om en segmenterad 

arbetsmarknad (dual labor market) som ofta används för att studera social skiktning på 

arbetsmarknaden som helhet. Arbetsmarknadens underliggande faktorer antas verka olika för 

olika typer av arbetskraft till exempel kvalificerad och okvalificerad arbetskraft. Detta får 

konsekvenser bland annat för arbetstagarens möjligheter för rörlighet, avancemang, 

kompetensutveckling och lönesättning (Kallenberg, Sörensen, 1979). Utfallet står i relation 

till hur arbetsorganisationen hanterar interaktion med omvärlden. Styrkan i interna 

arbetsmarknader kan därför variera över tid och påverkas av yttre faktorer som konjunktur 

och politisk atmosfär (Osterman, 2011). Interna arbetsmarknader (Internal Labour Market, 

ILM) problematiserar även den nationalekonomiska synen på arbetsmarknaden som en 

ordinär marknad med perfekt konkurrens och fullständig information där löneläget bestäms då 

utbud av arbetskraft möter efterfrågan av arbetskraft (Kallenberg, Sörensen, 1979). En intern 

arbetsmarknad omfattar ofta en arbetsplats eller ett företag och kännetecknas av en separat 

uppsättning principer för bland annat lönesättning, kompetensutveckling, avancemang och 

rekrytering och skiljs från den externa arbetsmarknaden. Rekrytering till poster inom företaget 

sker ofta internt vilket innebär att arbetsgivaren har bättre information om arbetstagarens 

produktivitet än vid extern rekrytering. Kompetensutveckling i form av företagsspecifikt 

humankapital är också vanligt på interna arbetsmarknader (Doeringer, Piore, 1971). I 

samband med interna arbetsmarknader är det också vanligt förekommande med 

effektivitetslönesättning (Kallenberg, Sörensen, 1979).  
 

Interna arbetsmarknader kan således ha fördelar både för arbetstagare och arbetsgivare. 

Arbetsgivaren kan med hjälp av effektivitetslönesättning och möjligheter för avancemang 

skapa incitament för arbetstagaren att stanna inom företaget och samtidigt på sätt och vis 

frikoppla sig från den externa arbetsmarknadens förhållanden och öka kunskapen om 

arbetstagarnas sanna produktivitet (Björklund et al, 2006). Vanligast är också den typen av 

ILM som utgår från arbetsgivaren men det finns ytterligare en variant som är kontrollerad av 

yrkesgruppen. Ett historiskt exempel är skråväsendet men på dagens arbetsmarknad skulle det 

kunna vara yrken med gesällbrev, legitimation, certifiering eller liknande. Arbetstagarens 

trygghet utgår i det fallet från det egna yrkeskunnandet (Kallenberg, Sörensen, 1979; 

Doeringer, Piore, 1971). Forskning visar också att interna arbetsmarknader finns inom alla 

yrken och branscher och kan gå över företagsgränser (Doeringer, Piore, 1971).  
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Sammanfattningsvis bygger det teoretiska ramverket på en lönesättning utifrån utbud och 

efterfrågan på arbetskraft i förskolan. Arbetstagares produktivitet bedöms och varierar på 

grund av olikheter i humankapital. I förskolan, som sysselsätter både outbildad och utbildad 

arbetskraft, kan detta generera olika bedömningsgrunder hos förskolechefen. I yrken där 

produktivitet är svår att mäta kan en effektivitetslönesättning påverka arbetsinsatser positivt 

samtidigt som osakliga löneskillnader kan påverka arbetslagets effektivitet negativt. 

Förskolechefen arbetar dessutom i en lönesättningsprocess som ständigt förhåller sig till 

arbetsmarknaden som helhet där både fackliga- och arbetsgivarorganisationer är viktiga 

spelare och förskolelärarnas yrkeskunnande har stärkts. 

Metod 

I detta avsnitt presenteras studiens forskningsstrategi och undersökningsdesign. Sedan 

beskrivs urvalsprocess och datainsamlingsmetod samt vilken strategi som använts vid 

kodning och analys av det empiriska materialet. Avslutningsvis finns resonemang om de 

etiska aspekter samt en utvärdering av studiens för- och nackdelar.  

Forskningsstrategi och undersökningsdesign 

Utifrån studiens syfte valdes en kvalitativ forskningsstrategi med både deduktiva och 

induktiva inslag, vilket kännetecknar många forskningsstudier (Bryman, 2001). I kodning och 

analysarbete har utgångspunkten varit mer teoretiskt inriktad vilket kännetecknar en deduktiv 

ansats. Teorin var också närvarande i utformningen av intervjuguiden. Studien har dock ingen 

teoriprövande ansats utan empirin har fått styra studiens riktning och resultat vilket 

kännetecknar ett induktivt angreppssätt. Denna studie är således en blandning av induktiv och 

deduktiv strategi. En kvalitativ forskningsstrategi är att föredra eftersom syftet är att försöka 

beskriva, förklara och upptäcka eventuella skillnader eller likheter i löneprocessen på 

förskolor. Det skulle vara svårt att utföra en kvantitativ studie då löneprocessen är ett 

komplext fenomen som är svår att mäta statistiskt. I den kvalitativa studien studeras 

verkligheten subjektivt utifrån hur den lönesättande chefen uppfattar och tolkar 

omgivningen/löneprocessen (Backman, 2008). 
 

Studien fokuserar på förskolor som drivs i privat och offentlig regi. Utifrån studiens syfte och 

forskningsstrategi har vi valt fallstudien som undersökningsdesign och med ett jämförande 
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perspektiv. Fallstudien är lämplig att använda när forskaren har identifierat ett fall som är 

tydligt avgränsat och vill få en djupgående förståelse och kunskap för detta fall eller jämföra 

flera fall (Creswell, 2007). Det kan inkludera flera människor, en händelse, aktivitet eller som 

i denna studie, en process med ett jämförande perspektiv. Studien är en multipel fallstudie där 

flera förskolor studeras för att belysa lönesättningsprocessen (Creswell, 2007;Bryman, 2001).  

Enligt Creswell (2007) är det vanligt att forskaren väljer representativa fall att studera för att 

kunna generalisera studiens resultat. I denna studie har vi valt förskolor med traditionell 

pedagogik med samma politiska förutsättningar. Fallen skildrar olika perspektiv på 

lönesättningsprocessen och resulterar i en analys av förskoleverksamheter i privat och 

offentlig regi (Bryman, 2001; Creswell, 2007).  

Urvalsprocess och datainsamlingsmetod 

Urval  

Studiens fokus är förskoleverksamheter i Stockholms stad. Avgränsningen till Stockholm 

Stad beror på ambitionen att ha liknande övergripande politiska och ekonomiska 

förutsättningar för verksamheterna. För större urval av förskolor inbegrips 4 stadsdelar i 

Stockholms innerstad för att få liknande socioekonomiska sammansättning. När förskolorna 

valdes ut så använde vi oss av Stockholms stads hemsida där samtliga förskolor oavsett 

driftsform och pedagogik presenteras. Urvalet gjordes via sökfunktionen där möjligheten att 

specificera stadsdel, pedagogik och driftsform fanns. Förskolechefens namn var utsatt på 

samtliga förskolor och en första kontakt togs via mail där det också uttrycktes att det var 

lönesättande chef som efterfrågades att medverka. Sedan kontaktades chefen per telefon ca 

två dagar efter för förfrågan att delta i studien. Intervjuerna genomfördes med sex 

lönesättande chefer på lika många verksamheter varav tre förskolor är drivna i kommunal regi 

och tre förskolor i privat driven regi. Bortfallet är åtta förskolor då 14 tillfrågades totalt. 

Samtliga förskolor som valde att inte delta var positiva till studien men angav tidsbrist som 

skäl. Tidpunkten för intervjuerna sammanföll med julavslutning. Inom ramen för en fallstudie 

rekommenderas att ett begränsat antal fall studeras (Creswell, 2007). Därför planerades 

studien till intervjuer med sex förskolechefer. Alla 14 förfrågningar skickades inte ut 

samtidigt, utan succesivt beroende på respons. Urvalet av förskolorna baseras på så homogen 

grupp som möjligt, det vill säga med liknade pedagogik och storlek. Valda förskolor hade alla 

flera avdelningar och på så sätt ett större antal anställda i verksamheten.  
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Med anledning av respondenterna och deras verksamheters anonymitet benämns inte den 

lönesättande chefens eller verksamhetens namn. De numreras utifrån intervjuordning och regi. 

Den första intervjun genomfördes i en offentlig förskola och benämns i studien som O1. Den 

tredje intervjun genomfördes i en privat förskola och benämns som P3 och så vidare.  

Intervjuer 

En intervju rekommenderar man att genomföra i en lugn och avskild miljö (Aspers, 2007). 

Med detta i åtanke så fick respondenterna själva ta initiativ till intervjuplats. Det resulterade i 

att alla intervjuerna genomfördes på respektive förskola och utfördes i antingen personalrum 

eller i någon form av grupprum/konferensrum. Alla intervjuerna genomfördes gemensamt, där 

en av oss ställde huvuddelen av frågorna medan den andre satt och antecknade. Den som 

antecknade hade också uppgiften att vara uppmärksam på om någon viktig följdfråga 

eventuellt missades. Vi ansåg att denna uppdelning skulle gynna kvaliteten i intervjuerna och 

att respondenten på så sätt skulle känna sig mer avslappnad i sammanhanget (Bryman, 2001). 

Vi bedömde att det var viktigt att vara tydliga gällande anonymitet så respondenten skulle 

känna en trygghet att tala fritt om löneprocessen då det kan upplevas som ett laddat ämne. 

Efter samtliga intervjuer satt vi ner och diskuterade samt gick igenom anteckningarna och 

reflekterade över intervjun (Aspers, 2007).  
 

I utformningen av intervjuguiden gjordes ett tematiskt schema med främst teoretiska 

utgångspunkter för att identifiera vilka olika områden som är viktiga att beröra (Aspers, 

2007;Yin, 2007). Genom semistrukturerade intervjuer, med ett antal givna frågor samt 

uppföljning av vissa svar som respondenten ger, har respondenten möjlighet att själv 

formulera sina svar. Detta resulterar i att intervjun är flexibel och liknar ett fråga-svar samtal 

där respondenten i viss mån har möjlighet att fritt tala om det som han/hon anser vara av vikt 

och där de vill lägga tyngdpunkten i samtalet (Aspers, 2007). De teman som intervjuguiden 

delades upp i fungerade som ett hjälpmedel till vilka område som intervjun avsågs beröra och 

inte som en strikt mall (Bryman, 2001). Det ställer krav på lyhördhet hos forskaren som 

behöver anpassa vilka följdfrågor som är lämpliga (Aspers, 2007;Bryman, 2001). Den första 

intervjun utformades och kombinerades som en förstudie för att testa och anpassa 

intervjuguiden samt fördjupa vår kunskap om fältet (Aspers, 2007).  
 

Utifrån studiens syfte är semistrukturerade intervjuer att föredra men en nackdel är att 

forskaren redan har bestämt vilka områden som skall beröras och respondenten har begränsad 

möjlighet att tala helt fritt (Aspers, 2007). Detta försökte vi motverka med frågeställningar där 



 

 16

flera frågor hade en öppen karaktär med möjlighet till en fri tolkning av respondenten. Även 

om det är svårt att sätta den egna förförståelsen åt sidan har vi haft ambitionen att inta en 

värderingsfri lyhördhet genom att ifrågasätta och diskutera mycket med varandra genom hela 

forskningsprocessen.  

Kodning och analys 

Alla intervjuerna spelades in och transkriberades. Hela materialet lästes igenom igen för att få 

en känsla för helheten. Under tiden vi läste igenom materialet så utformades skissartade idéer 

och sidoanteckningar, dels för att skapa idéer om hur kodningen av materialet ska utvecklas 

men även för att få en idé om hur materialet ser ut som helhet (Aspers, 2007; Creswell, 2007). 

Vi använde också anteckningarna ifrån intervjuerna för att bedöma om samma idéer och 

mönster i samtalet åter upprepades. Utifrån detta skapades ett kodschema för att på ett 

strukturerat sätt underlätta för analys. Kodningsschemat utgick till stor del ifrån 

intervjuguiden där tre teman med underkategorier sattes upp som var likvärdiga med 

intervjuguidens tematiska utformning. Informationen lades in i en matris av kategorier där 

data placerades för att vara lättöverskådlig (Creswell, 2007; Yin, 2007). Genom att 

kategorisera materialet så möjliggjorde det en jämförelse av alla verksamheter i hopp om att 

relevanta mönster, likheter och skillnader skulle framträda mellan fallen (Creswell, 2007; 

Merriam, 1988/1994). Detta är en process där forskaren lösgör det empiriska materialet för att 

sedan åter sätta ihop det på ett meningsfullt sätt (Aspers, 2007; Creswell, 2007). Medan 

kodningsarbetet pågick upptäckte vi att det uppstod behov för ytterligare kategoriseringar och 

kodschemat kompletterades.  

Resultatet av intervjuerna utgår inte bara från det transkriberade materialet utan också av 

forskarens upplevelse och intryck av respondenten och dess verksamhet. Varje chef formar 

sin verksamhet utifrån egna värderingar och anställer den typ av medarbetare som passar 

deras upplevda verklighet. Alla chefer som intervjuades hade alla olika uppfattningar och 

fokuserade på vad de ansåg vara viktigt i deras verksamhet, förutom anpassningen till den nya 

skollagen som alla prioriterade.  

Etiska aspekter 

Respondenterna blev upplysta om sin rätt att vara anonyma och att de uppgifter som samlades 

in inte skulle komma att användas i något annat syfte än för denna studie. Både namn på 

lönesättande chef och dess förskola har avidentifierats i denna rapport (Vetenskapsrådet [VR], 
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2011). I början på intervjun talade vi om att informationen kommer att behandlas 

konfidentiellt och vi frågade om de kände sig bekväma med att vi spelade in intervjun. 

Fördelen med att spela in materialet är att forskaren kan lyssna på intervjun flera gånger, 

vilket minimerar risken att missa viktig information från respondenten (Vetenskapsrådet 

[VR], 2011). Alla respondenter gav medtycke till eventuell vidare kontakt för komplettering 

av det empiriska materialet. De blev erbjudna att ta del av den färdiga studien vilket samtliga 

ställde sig positiva till.  

Brister och kvalitéer 

Enligt Merriam (1988/ 1994) så är forskaren intresserad av respondentens perspektiv och inte 

en objektiv sanning. Forskaren har en uppgift att återge verkligheten så som respondenten 

uppfattar den på ärligaste vis. De centrala aktörerna i denna studie är förskolecheferna. 

Studien försöker ge en täckande bakgrund till förskolans förutsättningar och utveckling för att 

belysa den kontext lönesättarna befinner sig i (Creswell, 2007;Aspers, 2007;Merriam 

1988/1994). Vilket förhållningssätt har cheferna till arbetstagare och vilket ramverk som 

eventuellt ska åtföljas samt hur det påverkar chefen i själva processen. I fallstudien försöker 

man fånga människors konstruktion av verkligheten och skildra den som människorna 

uppfattar den (Merriam, 1988/1994). Denna studie speglar processen vid lönesättning utifrån 

respondentens perspektiv och verklighet. Det finns alltid många beskrivningar av den sociala 

verkligheten och denna studie är en utav dem.  
 

Enligt Bryman (2001) är huvudsyftet med den kvalitativa undersökningsformen inte främst att 

kunna generalisera resultatet utan att istället ge en bild av en verklighet. Creswell (2007) 

menar däremot att i en fallstudie bör man välja representativa fall just för generaliserbarheten. 

Studiens urval är noga genomtänkt i hänseende av denna aspekt. Empirin visar på tydliga 

mönster i lönesättningsprocessen på samtliga förskolor även om det också finns skillnader. Vi 

anser att en viss generaliserbarhet är möjlig utifrån studiens resultat, avseende chefernas 

arbetssätt i lönesättningen, då det verkar osannolikt att de processer vi studerat skulle vara 

unika. Generaliserbarheten kan sträcka sig över fler förskoleverksamheter i Stockholms Stad. 

Studiens resultat bör även kunna appliceras på förskoleverksamheter i kommuner med 

liknande struktur och förutsättningar som Stockholms Stad (Bryman, 2001; Creswell, 2007). 

Det går dock inte att generalisera studiens resultat i statistisk mening.  
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Reliabilitet handlar om i vilken utsträckning studien är replikerbar. Detta menar Bryman 

(2001) är svårt i kvalitativa studier då det bygger på unika möten mellan människor. Med 

detta i åtanke har vi försökt att stärka reliabiliteten i studien genom att noggrant beskrivit 

tillvägagångssättet i urvalsprocessen och intervjuerna. Alla intervjuer är dessutom inspelade 

och transkriberade vilket minskar risken att missa väsentlig information och nyanseringar hos 

respondenterna.  

Resultat 

I detta avsnitt presenteras studiens resultat som baseras på empirin ifrån intervjuerna. Det 

inleds med en övergripande redogörelse av verksamheterna. Sedan följer en mer detaljerad 

beskrivning av förskoleverksamheterna. Avslutningsvis ges övriga reflektioner som 

framkommit under intervjuerna.   

Utifrån studiens urval som täckte in samtliga stadsdelar i Stockholms innerstad resulterade 

ställda förfrågningar i intervjuer med förskolechefer i tre av fyra stadsdelar, Södermalm, 

Kungsholmen, Östermalm. Urvalet baserades på en specifik förskola medan det under 

samtliga intervjuer visade sig att alla förskolechefer hade ett ansvarsområde som var större 

och de var chef för minst två förskoleverksamheter. Samtliga förskolor har en traditionell 

förskolepedagogik som i grunden utgår från förskolans läroplan. Intervjuerna har namngetts i 

ordningsföljd och om de drivs i privat eller offentlig regi.  

Förskolecheferna anger att de i princip har tre typer av personal; outbildade, barnskötare och 

förskolelärare men det kan också finnas personal med funktioner inom städ, vaktmästeri och 

matlagning. Enligt den nya läroplanen och politiska krav har förskolelärarna en avgörande roll 

i verksamheterna och att det bör finnas minst en per avdelning. Läroplanen anger tydligt att 

det är förskolelärarna som ska ansvara för den pedagogiska utvecklingen i förskolan.  De 

egenskaper som cheferna anser vara viktiga hos sin personal är; social förmåga, barnsyn, 

människosyn, engagemang, bemötande och initiativförmåga. När förskolecheferna 

kategoriserar sin personal finns det två olika förhållningssätt. Antingen kategoriserar 

förskolecheferna sin personal utifrån utbildningsnivå eller utifrån engagemang och 

initiativförmåga. Dock finns ingen skiljelinje mellan privat eller offentligt drivna 

verksamheter.  
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Offentligt drivna förskolor; O1, O2 och O4. De offentliga förskolorna är relativt lika i sin 

struktur och styrning, det vill säga de styrs av respektive stadsdelsförvaltning och Stockholms 

Stads framtagna riktlinjer som gäller för hela Stockholms Stad.  Antalet verksamheter som 

cheferna ansvarar för varierar.  

Privat drivna förskolor; P3, P5 och P6. Bland de privat drivna försklorna är variationen 

betydligt större vad gäller struktur och styrning. Lönesättande chef i P3 är en av företagets 

ägare, de driver och leder sina verksamheter gemensamt och har en platt organisations-

struktur. Lönesättande chef i P5 är förskolechef inom ett större företag som verkar på flera 

ställen bland annat i Stockholmsområdet. Dess organisationsstruktur liknar offentligt drivna 

förskoleverksamheter. Lönesättande chef i P6 arbetar enbart med förskoleverksamhet medan 

företaget i helhet har fler delar och riktar sig mot olika typer av arbete med barn.  

Förskolans arbetsorganisation  

Arbetsorganisationerna inom respektive förskola är platta även om viss hierarki förekommer. 

Cheferna anser att alla arbetsuppgifter på arbetsplatsen värderas lika och att arbetsuppgifterna 

inte varierar särskilt mycket mellan till exempel barnskötare och förskolelärare. Alla 

arbetsuppgifter och arbetstagare är viktiga för att helheten ska fungera. Arbetsförhållandena 

skiljer sig inte nämnvärt åt. Dock påverkar den nya läroplanen att förskolelärare har en allt 

viktigare roll och ansvarar för att leda den pedagogiska utvecklingen och detta kan komma att 

påverka.    

”Alltså, där kommer vi återigen tillbaka till nya läroplanen. Det kommer att skilja sig lite. Vi har ju 

varit väldigt – alla ska göra allt. Nu är det ju så att förskolelärarna ska ha ett större ansvar” (P3). 

Trots att de lönesättande cheferna påpekar att alla arbetsuppgifter värderas lika och att 

arbetsuppgifternas innehåll egentligen inte resulterar i löneskillnader framkommer det 

motsägelser under intervjuerna som faktiskt visar på skillnader. Både bland privat och 

offentligt drivna förskolor förekommer det att vissa arbetstagare ges mer ansvar än andra 

arbetstagare i form av arbetsledande eller övergripande ansvarsområden. 

”Men sen beroende på om man är förskolelärare eller barnskötare eller om man är biträdande 

förskolechef så kan det ju skilja sig, men generellt, grundförhållandena är ju lika för alla” (P5). 

”Vi har ju också typ av lagledare som har ett mer övergripande ansvar som sitter i en ledningsgrupp 

tillsammans med mig. Det blir ju per automatik att om de personerna är väldigt aktiva och så, med 

ett större ansvar, då får ju de också ett större lönepåslag” (O2). 
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Den platta organisationen kan bibehållas genom att se till att alla har sitt eget ansvarsområde 

att fokusera på. Dessa ansvarsområden värderas ej gentemot varandra och är ej möjliga att 

rangordna.  

”Men jag värderar inte vissa saker mer än andra /…/ Alla har ansvarsområden som är utifrån vad 

man har för kompetens och intresse. Även städare och kockar, alla har egna ansvar, så där är vi 

väldigt jämlika” (O1).  

P6 pratar gärna om engagemang och framhåller att de personer som får utökade 

ansvarsområden eller avancerar på arbetsplatsen är de som är mest engagerade och drivna. 

Detta står också i relation till lön och utbildning.  

”Då blir det ofta de personerna som är engagerade. De hamnar ju i de positionerna, så att säga och 

de ligger ju oftast högst också och är förskolelärare för att de drivs av det här och tycker att det är 

viktigt” (P6). 

Utbildning och kompetens 

Samtliga förskolechefer ser positivt på arbetstagarnas möjligheter att höja sin kompetens inom 

yrket. Alla anger någon form av utvecklings- eller utbildningsmöjligheter. Kompetenshöjande 

insatser kan handla om allt ifrån möjligheten att skaffa sig förskolelärarkompetens till 

diskussionsövningar i arbetsgruppen. Den yttersta formen är att få utbilda sig till 

förskolelärare på arbetstid 1 dag i veckan i 3 ½ år. Två förskolechefer i privat regi och två i 

offentlig regi erbjuder sina anställda denna möjlighet. De anser att det gynnar verksamheten i 

längden och skapar positivitet på arbetsplatsen. Trots att inställningen till kompetenshöjande 

insatser generellt är positiv finns det stora skillnader gällande omfattning och hur resurser för 

utbildningsinsatser prioriteras.  

”Om vi hittar rätt person så vill vi ju också se till att de blir kvar hos oss och då är ju utbildning och 

kurser och sådant oerhört viktigt” (P6). 

”möjligheten är ju att de får tjänstledigt men inte att vi betalar något.  

Den möjligheten har vi inte” (P3) 

Störst bredd på utbildningsinsatser finns bland två av de offentligt drivna förskolorna som har 

en mycket positiv och frikostig syn på vidareutbildning. Arbetstagare har möjlighet att gå på 

enskilda kurser eller föreläsningar som arbetsgivaren betalar, men också mer kostsam 

utbildning som vidarutbildning till förskolelärare och lärarlyftet. Skillnader består i vad 

arbetsgivarna bekostar gällande tid, utbildning och litteratur. O1 har dessutom ett 

utbytesprogram med andra länder där några ifrån verksamheten får åka och arbetsgivaren 

betalar för resa och uppehälle. Chefen påpekar vikten av att det ska vara jämställt och jämlikt, 
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inte bara de unga ska premieras vad gäller utbildning. Det finns också en problematik i att de 

personer man har satsat extra på har en tendens att gå vidare sen.  

”Jag erbjuder många olika sorters utbildningar. Både sådana som jag föreslår och sådan som de 

själva kommer med och önskar /…/ Det som är min erfarenhet och det märker jag stör mig lite är att 

de som jag har gett mycket utbildning tenderar att röra på sig i högre utsträckning, går nästan alltid 

vidare /…/ Jag tror på att drivkraften hos människan är den absolut starkaste kraften och om jag kan 

använda drivkraften hos alla mina anställa då blir det ett fantastiskt arbete gjort” (O1). 

Lönesättningsprocessen 

Att sätta lön och arbeta med lönesättning är en årlig återkommande uppgift som de 

lönesättande cheferna ansvarar för. När det gäller lönesättning så utgår den från individen och 

alla lönesättande chefer poängterar att de arbetar utifrån individuell lönesättning. I en 

individuell lönesättning bedöms arbetstagaren individuellt och dess prestation hamnar i fokus. 

De lönesättande cheferna har kriterier som arbetstagarnas prestation mäts mot och bedöms 

utifrån. Denna bedömning görs mer eller mindre strukturerat vid två separata tillfällen, i 

medarbetarsamtal på hösten och lönesamtal på våren. Medarbetarsamtalen är bredare i sin 

struktur och lönesamtalet återknyter sedan till tidigare medarbetarsamtal men fokuserar främst 

på lön efter presation. Samtliga chefer är tydliga med att det är arbetstagarnas prestation som 

är grundbulten i dess lönesättning men att det finns ett flertal andra faktorer som de behöver 

förhålla sig till i sin lönesättning. En viktig faktor är den fackliga närvaron, och de synpunkter 

eller krav fackförbund riktar mot lönesättningen i förskolorna. Cheferna beskriver att 

Kommunal vill vara mer delaktiga i själva lönesättningsprocessen för sina medlemmar medan 

Lärarförbundet vill bli informerade och dess medlemmar efterfrågar själva förhandlingsstöd 

när de känner ett behov. Samtliga chefer uttryckte en positiv inställning till fackligt 

engagemang men upplever tyvärr ett minskat intresse hos arbetstagarna. Andra faktorer är 

kollektivavtalen och att den procentuella löneutveckling som avtalas centralt verkar 

normerande, så kallade ”lönepotter”, men även givna ekonomiska förutsättningar i 

verksamheternas budget. Ytterligare faktorer handlar om personalgruppernas sammansättning 

och vilka förutsättningar som finns på till exempel förskolelärarnas arbetsmarknad. Ingen av 

förskolecheferna anger heller att de har varit iblandade i direkta konflikter rörande 

lönesättning däremot förkommer det besvikelser över dålig löneutveckling. Cheferna kan 

också bli ifrågasatta gällande olika lön till liknande medarbetare som grundar sig på 

arbetstagarens oförståelse inför egen kontra andras prestationer samt rättviseaspekten.  
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Skillnader i lönesättningsprocessen 

I ovanstående stycke har övergripande och beskrivande drag som återkommer hos samtliga 

intervjuade förskolechefer belysts. De gemensamma dragen är många med det finns också 

skillnader. En av dessa skillnader handlar om de kriterier för bedömning av arbetstagarnas 

prestation som lönesättande chef använder. Hur dessa kriterier utformas och används i det 

dagliga arbetet varierar. Det kan handla om engagemang, initiativförmåga, bemötande, 

pedagogiskt arbete. P3 utmärker sig tydligt i detta sammanhang då den lönesättande chefen 

uppger att kriterierna är mest för egen del och utgör stöd i arbetet att rangordna personalen i 

vikt för företaget. Kriterierna är heller inte dokumenterade och kända hos personalen till 

skillnad från de övriga förskolorna. 

  ”Nej den delen är vi dåliga på. Ja vi har ju inte riktigt nedskrivet /…/ Vi har ju haft lite delar 

nedskrivet naturligtvis men inte ordentligt”(P3).  

P3 bedömer även själv att de genomgående är relativt dåligt strukturerade vad gäller 

lönesättningsprocessen.  

”vi är ganska dåligt strukturerade då kan man säga” (P3). 

P5 urskiljer sig på en punkt där en av deras kriterier handlar om en ekonomisk insikt att aktivt 

arbeta för att använda företagets resurser på ett ansvarsfullt och effektivt sätt.  

”och en ekonomisk insikt också. Vi har ju faktiskt med skattebetalarnas pengar att göra, vad är 

rimligt, vad kan vi ställa för krav, vad ska vi använda barnomsorgspengen på bästa sätt på våran 

förskola.”(P5). 

 

Offentligt drivna förskolor upplever sig genomgående mer begränsade av ekonomiska 

faktorer, som budgetstyrning och central styrning i övrigt, och förhåller sig till centralt 

avtalade löneutvecklingsutrymmen.  

”och det är ju väldigt styrt centralt det är ju fackförbunden med arbetsgivare som förhandlar om 

lönenivåerna och ibland kan det ju handla om att det blir en individuell löneprocentsats som är 

bestämt centralt” (O1).  

”Jag är ju styrd. Alltså det är ju en procentsats som sätts utifrån fackliga förhandlingar och det är ju 

utifrån den jag får förhålla mig sen”(O2). 

” Det är ju inte så att vi får göra precis som vi vill utan vi är ganska bakbundna” (O4). 

Däremot anger O4 att de går utanför dessa ibland om någon behöver belönas extra.  

”Vill man prioritera någon lite extra så måste man ta extra till det. Det går inte att ta från de andra, 

för det är så lite pengar där” (O4). 

Lönesättande chef i privat drivna verksamheter har generellt en friare inställning till det 

centralt avtalade löneutvecklingsutrymmet de så kallade lönepotten.  
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”kan nog säga att de senaste åren har vi givit mer än vad avtalen säger för det har varit så lite” (P3) 

”Nej, vi följer ju de avtalen som finns med den procentuella ökningen. Det följer vi ju precis som alla 

andra och vi lägger oss alltid lite över det”(P6). 

”Det är ju en riktlinje, jag kan ju göra avsteg” (P5). 

”Men sen det här då att jag har som verktyg att använda när man går in och gör en justering en 

annan gång, inte bara vid lönerevision. Så har jag faktiskt gjort. När man inte har allas blickar på 

sig så gör vi en liten korrigering. Det kan ju vara bra för budgeten också, att det inte slår pang”(P5). 

Chefer i de offentligt drivna verksamheterna verkar generellt ha ett mer strukturerat 

förhållningssätt gentemot de fackliga organisationerna i lönesättningsprocessen.  

”På enheterna har vi fackliga representanter för alla och så bildar de fackliga representanterna 

tillsammans med mig en LSG-grupp, lokalsamverkansgrupp” (O1).  

”Önskan är ju att det ska finnas fackliga ombud på varje arbetsplats / …/ det ser lite olika ut och så 

men om det finns ett arbetsplatsombud / …/Då är ju arbetsplatsombudet med i förhandlingen” (O2).  

”Men vi har ingen facklig representant på XX men vi efterfrågar det för vi tycker att det är ganska 

bra. Tyvärr så tror jag att de som söker sig till det privata inte är lika intresserade av facklig 

verksamhet” (P6).  

En intressant aspekt som framkommit under intervjuerna anknyter till konflikter i 

lönebildningen och verktyg för att undvika konflikter. Två av de privata uppger att deras 

medarbetare inte diskuterar lön eller bör diskutera lön med varandra.  

”vi har policy att man inte ska diskutera lönerna, så med varandra” (P5).   

P6 har en annan ingång och menar att all lönesättning måste kunna motiveras och samtliga 

chefer är involverade i lönesättningen i allas verksamheter. 

”Vi i ledningen pratar jättemycket om det naturligtvis och med de som sätter löner för 

fritidspedagoger och den som sätter för lärare /…/ Den motivationen är jätteviktig att kunna stå för 

vad jag tycker, så gör vi och då är alla engagerade i den lönesättningen”(P6). 

Löneskillnader  

Samtliga förskolechefer anger att arbetstagarnas prestation påverkar deras lön eller framförallt 

löneutvecklingen på sikt. Arbetstagare presterar olika och har olika förmåga att leva upp till 

de förväntningar som finns och inom ramen för den individuella lönesättningen leder det till 

löneskillnader. En av förskolorna tycker dock att det är dubbelt att prata om prestation när det 

handlar om barn och anser att engagemang är ett bättre begrepp.  

”men det är väldigt svårt att prata om prestation när man pratar om barn  /…/ Det är det jag menar 

med engagemanget, att vilja tillföra något, att vilja driva verksamheten framåt” (P6).    
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Andra faktorer som också spelar roll för lönesättning är engagemang, ansvarstagande, 

kompetens, särskilt ansvar och erfarenhet. Ofta är skillnader i dessa övriga faktorer relaterade 

till prestation. 

”Därför att man kan ju tro att alla gör samma jobb därför att de har samma arbetsplats, men det gör 

de inte. Dels så har inte alla samma kompetens, en del har mycket mer kompetens än andra, sen 

skiljer det sig också i den här sociala kompetensen” (O4). 

Lön som incitament och drivkraft 

Det diskuterades även hur stor effekt lönesättningen har på arbetstagarna i form av 

prestationshöjande incitament. Det kommer fram intressanta aspekter hur de lönesättande 

cheferna förhåller sig till detta. Cheferna är genomgående överens om att det är en viktig 

faktor och ofta den viktigaste faktorn från arbetstagarnas sida.  

”Då tänker jag att det är ett jätteviktigt verktyg, alltså för att det är verkligen en morot att få ett 

lönepåslag. Det är att verkligen visa att man ser sin medarbetare vad de har gjort” (O2). 

” – nu har jag blivit erbjuden det och det, den lönen på ett annat ställe och jag kommer nog att 

nappa på det om det inte händer något här, då kan jag stanna kvar... Så det händer ju, har man då en 

jätteskicklig pedagog som är viktig för förskolan får man ibland göra sådana korrigeringar. Uppåt” 

(P5). 

Chefernas syn på detta är tudelad. Chefer i offentligt drivna verksamheter har mer värderande 

åsikter om arbetstagarnas ökade fokus på den egna lönen och anser att det inte är enbart 

positivt. 

”Ja idag så är det ju det som är incitamentet för folk men jag tycker det är korkat /…/ Ska de slåss 

för sina löner då ska de jobba för löneförhöjningar och går inte det, för det verkar vara väldigt trögt 

i den här världen, då ska de jobba med arbetstiden istället. För där kan de också göra saker som är 

lönefrämjande fast inte i monätära begrepp. Du får ledigt helt enkelt. Och det tror jag att många 

skulle må väldigt bra av idag. Pengar lider vi inte brist på i dagens samhälle”(O1). 

”Jag vet inte, på något sätt känns det som om lönen har blivit viktigare idag /…/ och det är väl också 

det här med individuell lönesättning /…/ Jag kan väl tycka att det gått nästan lite för långt åt det här 

individbaserade hållet i hela samhället. Det är bara individen idag som gäller” (O4). 

 

Kopplat till diskussionen om hur lön kan verka som incitament så påpekar nästan alla chefer 

att vikten av att trivas på sin arbetsplats borde värderas högre. Dock lyfter de lönesättande 

cheferna olika faktorer som bidrar till arbetstagarnas trivsel. Något så grundläggande som 

feedback lyfts fram av en av de lönesättande cheferna. Övriga exempel på dessa kan vara 

reflektionsdagar, friskvård, personalfester, extra semester, gratis mat, arbetskläder, 
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utbildningsmöjligheter och även utlandsresor. Här handlar det mycket om chefens inställning 

och ledarskap och det går heller inte att identifiera skiljelinjer mellan privat och offentlig drift.  

Särskilt om Nyrekrytering 

Samtliga chefer hade synpunkter över situationen med nyrekrytering av förskolelärare. En del 

chefer kom in på detta nästan direkt i intervjun och det blev märkbart att det är ett laddat 

ämne hos cheferna. De anger genomgående att det är förskolelärarnas marknad eftersom det 

är brist på förskolelärare. Samtidigt så är de tvungna att anställa förskolelärare då de behövs i 

större utsträckning med den nya läroplanen som träder i kraft. Detta ger konsekvensen att 

lönesättande chefer tvingas förhålla sig till rådande arbetsmarknad och acceptera höga 

lönekrav vid nyrekrytering. Cheferna uppger att lönekraven på ingångslön ligger mellan 26- 

30 000. Förskolelärarna anger också att detta är fackliga rekommendationer då de har ringt 

och talat med facket innan anställningsintervjun. Samtliga chefer uppger att det inte går att 

anställa under 25-26 000.  

”Det är en enorm brist på förskolelärare idag och då har väldigt många skolor och förskolor som 

anställer förskolelärare gått med på väldigt höga löner, vilket sprider sig fort. Då kommer unga 

nyutbildade lärare och kräver 30 000 kronor. Då säger jag, oj det är långt ifrån vad jag tänker ge 

dig. Då blir de jätteförvånade. Då har de ringt facket och så har de sagt 30 000” (O1). 

Det som skiljer sig åt är hur cheferna väljer att tackla de höga lönekraven. Detta variarar 

mellan samtliga och inga särskiljande drag finns mellan förskolor i privat eller offentlig regi. 

”Det har vi inte råd att betala. Vi får ju våran barnomsorgspeng och den ska faktiskt räcka till allt. 

Är det ibland så att vi får säga nej för man begär alldeles för mycket, då får man gå till nästa” (P3). 

”dels är vi inne i stan och vi är en enskilt driven verksamhet som är populär. Vi får förskolelärare. 

Jag tror att många förskolor tackar ja till förskolelärare som är nyexade på 28 för att man har inga 

förskolelärare” (P6). 

De flesta ogillar egentligen de höga lönekraven och skulle vilja neka men saknar ibland 

möjlighet och väljer därför att acceptera de höga lönekraven men med tydligare krav på en 

hög arbetsinsats eller sänkta förväntningar på kommande lönerevision.  

”När man kommer ny och har en ganska hög lön så brukar jag vara tydlig med att det kräver en hel 

del insatser. För jag vill ju att det ska vara en rättvis lönebild på mina förskolor” (P5). 

”Det kan ju också vara ett sätt att hjälpa er som har jobbat länge, därför att samtidigt någonstans så 

måste det ju också lyfta dem. Jag brukar säga det att om man går in på så hög ingångslön så blir det 

ju inte samma löneutveckling”(O4). 

Detta upplevs av samtliga chefer som en besvärlig situation som är svår att hantera. Många av 

deras ”gamla” personal som har arbetet i 15-20 år har fortfarande inte kommit upp i de 
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lönenivåer som de nyutexaminerade kräver. Det upplevs som svårt att motivera för sin gamla 

personal att de unga som är utan erfarenhet och som kanske dessutom behöver en mentor på 

förskolan de börjar på, att de går in på en högre lön. Dessutom tar det flera år om det ens är 

möjligt att rätta till löneglidning. Det är genomgående hos alla chefer att de i denna situation 

lyfter rättvisekänslan hos personalen och vilken stor betydelse denna har för att hålla samman 

gruppen. 

”Och det här är för att jag tror och uppfattar att rättvisekänslan är otroligt viktigt hos de anställda. 

Det kan liksom förstöra ett arbetslag om en gammal, duktig, väl presterande förskolelärare ligger på 

26 och så kommer det en ny ung som behöver en mentor, som ligger kanske 5-6000 högre i lön”(O1).  

”Det finns personer på den här arbetsplatsen som har arbetat i 25-30 år som inte är uppe i närheten 

av den här lönen. Alltså, då blir det ju lite fel signaler på något sätt, alltså så. På ett sätt vill jag ju ha 

den här personen men jag skulle ju inte kunna göra det för då slår jag ju undan fötterna på mina 

medarbetare som redan är inne”(O2). 

En konsekvens, enligt cheferna, av de höga ingångslönerna har blivit en större omsättning på 

personal då de anställda ser det som enda möjligheten att höja sin lön. Samtidigt är det endast 

O2 som uppger att de har en stor personalomsättning som en konsekvens av detta. Övriga 

förskolor påtalar att de har en ”naturlig” omsättning som en konsekvens av flytt osv. 

”Man anser sig och det har väl varit så i många år att det är ett yrke med låg status och lön. Då hör 

det här ihop att det är en bristvara på förskolelärare och det enda sättet du kan höja din lön är att 

byta arbetsplats. Vilket har gjort att det har blivit en väldig omsättning på pedagoger, att man jobbar 

kanske bara en kort tid på en arbetsplats. Sen byter man för att då kanske man kan höja sig kanske en 

tusen kronor i månaden”(O2). 

”Jag har en filosofi, att det ska löna sig att jobba kvar på X. Det ska inte löna sig att byta jobb för att 

få upp sin lön” (P6) 

På frågan om cheferna har forum för förskolechefer där löner diskuteras och om de har tankar 

om överenskommelser, så kan vi se en liten skillnad mellan privata och offentliga. Alla 

offentliga chefer har dessa forum med chefer inom stadsdelen/staden mm och diskuterar 

återkommande frågan. Privata diskuterar problematiken men saknar överenskommelser som 

sträcker sig utanför företagets gränser. 

”Vi förskole chefer på X träffas en gång i månaden /…/ då försökte vi hålla en enhetlig linje. Nu det 

sista året har det skenat iväg lite igen och vi har inte lyckats hålla det och det är för att det är krav 

på att anställa förskolelärare nu i och med nya läroplanen”(O4). 

”Jag höjer inte heller löner om du går från en förskola till en annan inom staden till den här 

förskolan. Vi jobbar alla i staden och har ungefär samma lönekriterier. Jag sänker aldrig någon men 

höjer heller inte. Utan har de jobbat i Skärholmen och kommer till mig då får de samma lön”(O1). 
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Övriga Reflektioner 

Förskolecheferna fick slutligen resonera kring skillnaden mellan deras verksamheter och 

andra verksamheter och även skillnader mellan verksamheter i privat och offentlig regi. 

Förskolechefer i offentlig regi tror att det finns skillnader mellan privata och offentliga 

förskolor men de påpekar samtidigt att de inte vet säkert utan det är bara en uppfattning. De 

offentliga cheferna upplevs vara mer styrda i sin verksamhet då de alltid har en offentlig 

förvaltning att svara gentemot. Bland de privata är inte synen på skillnader mellan olika typer 

av verksamheter lika enhetlig. Men två av förskolorna lyfter det faktum att de arbetar med 

barn och det är svårt att göra produktivitetsökningar i verksamheten. Det går inte att ta in flera 

barn för att öka intäkterna utan det skulle gå ut över kvalitén på verksamheten. Det är också 

hos de privata förskolorna som produktivitet faktiskt diskuteras.   
 

Sammanfattande kan man säga att flera resonemang är återkommande hos alla chefer men det 

finns områden där de lönesättande cheferna utmärker sig på olika sätt. Det är också intressant 

att de ibland säger emot sina egna resonemang. Detta blev särskilt tydligt gällande frågan om 

det fanns olika indelningar av arbetsuppgifter och hierarkier på deras förskola. Ofta är 

ingången att de har en platt organisation, där alla gör allt, men sammantaget visar nästan alla 

intervjuer att det inte är så. Samtliga chefer bekräftar att det finns en bild av att personalen har 

starka incitament att byta arbete för att effektivt höja sin lön, men ändå var det bara en 

förskola som faktiskt uppger att de hade en stor personalomsättning.  

Diskussion 

I detta avsnitt kopplas empirin samman med studiens teoretiska referensram. Det inleds med 

institutionella faktorer som påverkar lönesättningen i förskolan. Sedan diskuteras 

individbaserade teorierna. Avslutningsvis analyseras slutresultatet samt ges förslag på fortsatt 

forskning. 
 

Förskolecheferna i offentlig sektor har tydliga resonemang/influenser av New Public 

Management och det blir bland annat märkbart i sammanhang med lönesättning där cheferna 

har klart uttalade verksamhetsmål med kriterier som deras personal bedöms utifrån som sedan 

ligger till grund för en individuell lönesättning (Almqvist, 2006). Den individuella 

prestationen lyfter alla chefer fram som en avgörande faktor i den decentraliserade 
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lönesättningen. Chefer i offentliga verksamheter uttalar en viss kritik av individualiseringen 

och arbetstagarnas fokus på den egna lönen. Värt att notera är att innan omstruktureringen av 

den offentliga sektorn inleddes så var offentliga verksamheter historiskt sett starkt präglad av 

central styrning med centraliserade förhandlingar och alla arbetstagare inkluderades i de 

centralt styrda avtalen (SNS, 2011). Eventuellt kan chefernas åsikter om individualiseringen 

bottna i ett organisatoriskt arv från offentlig sektor där alla bedömdes lika och innefattades av 

ett centralt styrt kollektivavtal.  
 

Decentraliseringen och individualiseringen inom offentlig förskoleverksamhet har också fått 

konsekvenser för den fackliga förhandlingsmakten. Lönesättningen sker nästan uteslutande i 

lönesamtal mellan lönesättande chef och arbetstagare på arbetsplatsen. Offentliga förskolor 

upplever sig mer styrda i lönesättningsprocessen eftersom de måste förhålla sig till centralt 

givna förutsättningar i Stockholm Stad. De centralt förhandlade löneutvecklingsutrymmena, 

”lönepotterna”, verkar normerande för samtliga verksamheter men lönesättande chefer i 

offentlig regi går mer sällan utanför dessa ramverk. Dessutom har offentligt drivna 

verksamheter ett mer positivt förhållningssätt gentemot fackliga organisationer i 

lönesättningsprocessen och vi upplever att en ”facklig anda” är mer närvarande. Tidigare var 

LO-kollektivet och SKL de dominerande parterna på arbetsmarknaden (SNS, 2011). 

Lönesättningsprocessen är idag decentraliserad och fokuserar på individuella bedömningar 

framför kollektiva bedömningar (Svenska Kommunförbundet, 2003; Almega, 2010, 2012; 

SACO, 2004). Inom förskolan idag finns det både okvalificerad arbetskraft och akademiker. 

Dessutom finns det en stor mångfald av driftsformer för förskoleverksamheter, vilket medför 

en större variation av fackliga- och arbetsgivarorganisationer och det är svårare att avgöra om 

någon specifik organisation har ett normerande inflytande.  

Utbud och efterfrågemodeller bygger ofta på förenklade antaganden om hur samhället 

fungerar (Björklund et al, 2006; SACO, 2004) och det finns många aspekter som kan 

ifrågasätta dess giltighet. Trots detta visar denna studie att marknadsmekanismerna bör 

beaktas när chefers inställning till lönesättning i förskolan undersöks. Lönesättande chefer 

påverkas tydligt av tillgången på arbetskraft, särskilt vad gäller utbildade och legitimerade 

förskolelärare. Det är därför möjligt att dra slutsatsen att förskoleläraren i detta fall har makt 

över sin arbetsmarknad och kan ställa olika arbetsgivare mot varandra under 

rekryteringsprocessen. Arbetsgivare bland Stockholms Stads förskoleverksamheter har också 

olika förutsättningar att stå emot höga lönekrav på förskolelärarnas marknad. De offentligt 

drivna förskoleverksamheterna har naturliga utbyten med övriga förskolechefer inom ramen 
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för Stockholms Stads verksamheter. Där har de möjligheten att dryfta lönesättning och rimliga 

lönelägen inom förskolan vilket ibland ger upphov till gemensamma överenskommelser. 

Dessa forum saknar privat drivna förskoleverksamheter eftersom de är mer fristående i sin 

organisation. 
 

Det har under studiens gång framträtt med stor tydlighet att arbetsmarknaden för framförallt 

förskolelärare har förändrats. De har idag en stark ställning med stark förhandlingsmakt. 

Ur en teoretisk synvinkel skulle detta också kunna jämföras med interna arbetsmarknader, 

ILM, där en yrkesgrupp kontrollerar branschen genom sitt yrkeskunnande (Doeringer, Piore, 

1971; Kallenberg, Sörensen, 1979). Den nya läroplanen har stärkt förskolans roll och ställer 

högre krav på det pedagogiska arbetet vilket har ökat efterfrågan på förskolelärare. Syftet att 

höja statusen på lärarutbildning genom legitimering av förskolelärare/lärare kan ses som ett 

sätt att befästa ett yrkeskunnande och medför högre lönekrav. Dessa lönekrav stöds också, 

enligt cheferna, av de fackliga organisationerna. På sätt och vis är detta en politiskt driven 

ansats att institutionellt befästa en intern arbetsmarknad för yrkesgruppen förskolelärare. 

Resultatet visar skillnader i lönesättning mellan barnskötare och förskolelärare. Interna 

arbetsmarknader verkar annorlunda för barnskötare, okvalificerad personal. Personal med 

högre utbildning är inte lika utbytbar som lågutbildad personal (Kallenberg, Sörensen, 1979). 

Ingen av cheferna har upplevt brist på barnskötare och höga lönekrav är inte heller ett 

utmärkande drag för denna yrkeskategori. 
 

Signaleringsmodellen (Arrow, 1973) i sig kan ifrågasättas men det är ändå intressant att lyfta 

den i förhållande till de förändringar som har skett inom förskolan. Här påpekar faktiskt 

förskolecheferna att de ofta har en hög förväntan på nyutbildade förskolelärares prestation. 

Ambitionen att från politiskt håll höja lärarnas status och införa legitimering och krav på 

förskolelärare i samtliga förskoleverksamheter (Utbildningsdepartementet FaktabladU11:008; 

Utbildningsförvaltningen Stockholm, 2009) innebär att det förväntas en viss produktivitet 

eller prestation från förskolelärare. Legitimationen i sig blir en slags signal särskilt i 

jämförelse mellan förskolelärare med eller utan legitimation. 
 

Förskolorna beskrivs av cheferna som platta organisationer där ansvaret för verksamheten 

delas lika bland personalen. Barnskötare och förskolelärare anges ha samma arbetsinnehåll i 

grunden men att förskolelärarna har en pedagogisk grund. Samtliga chefer uppger att det inte 

finns hierarkier på deras förskolor men att det förmodligen kommer att bli vissa skillnader 

mellan barnskötare och förskolelärare i framtiden på grund av den nya läroplanen där 
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förskoleläraren ska få ett större ansvar att leda det pedagogiska arbetet. På sätt och vis skulle 

en högre lön för förskolelärare kompensera (IFAU, 2004:9) för deras förändrade roll och 

ökande arbetsinnehåll och ansvar med fler arbetsuppgifter samt att det ställs högre krav i 

förhållande till barnskötarens roll men också i förhållande till förskolelärarens tidigare roll. 

Samtidigt är det ändå tydligt att det faktiskt finns skillnader i ansvarsfördelning och förväntan 

på medarbetare redan nu fastän cheferna uppger att det inte finns. Cheferna uppger att 

individuell prestation bedöms och alla arbetstagare inte presterar lika. Förskolechefen kan inte 

direkt mäta prestation hos sin personal men upplever att de ändå har en god uppfattning. I 

verksamheter som förskolan kan en effektivitetslönesättning vara en användbar metod för att 

försäkra sig om god prestation bland medarbetarna (Groschen, 1991; IFAU 2004:9). Endast 

en förskola anger att de har en medveten strategi enligt effektivitetslöneteorin och lönemässigt 

lägger sig över marknadsläget. Det ska löna sig att jobba kvar, inte att byta jobb. Samtidigt 

anger förskolan att de är populära och inte har problem att få personal, lönesättningen kan 

möjligtvis förklara en del av detta.   
 

Enligt humankapitalteorin ökar efterfrågan på utbildad arbetskraft och arbetstagare som 

presterar väl blir också mycket värdefulla för verksamheterna (Becker, 1975; IFAU, 2004:9). 

Som tidigare nämnt anger de lönesättande cheferna tydligt att det är förskolelärarens marknad. 

Arbetstagaren har idag fler arbetsgivare att välja mellan där rörligheten ger bättre löneläge för 

förskolelärare. Här kan vi se en skillnad i hur cheferna väljer att hantera situationer där de 

riskerar att förlora värdefulla medarbetare. Chefer hos de privata accepterar faktum och 

tillåter sig att ta ut svängarna i lönesättningen lite mer till exempel extra lönerevisioner för 

enskilda arbetstagare. En annan strategi att behålla duktig personal är att göra ytterligare 

satsningar på personalens humankapital genom utbildningsinsatser vilket också kan ge högre 

prestation och ökad kvalitet i verksamheten. När det gäller satsningar på humankapital finns 

en skillnad mellan privata och offentligt drivna verksamheter. Offentliga förskolor har en mer 

frikostig syn på utvecklingsmöjligheter och utbildning. En av förskolecheferna angav 

dessutom att de inte hade stora resurser att satsa på utbildningsinsatser, det var också den enda 

förskolechefen som tydligt angav att de hade en hög personalomsättning.  
 

Förskolechefernas bild av varför det finns löneskillnader på arbetsplatsen beror på att olika 

medarbetare presterar olika. Grunden till olikheter i prestation bygger ofta på 

humankapitalteorins grunder. Arbetstagare har egenskaper, erfarenheter och utbildning som 

påverkar deras prestation (Becker, 1975). Intressant är dock att samtidigt som de lönesättande 

cheferna menar att prestationen bedöms hos varje enskild arbetstagare finns det också en bild 
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av att vissa av arbetstagarens egenskaper redan i förväg förväntas generera skillnader i 

prestation och per automatik skillnader i lön. Sådana faktorer kan vara ålder, yrkeserfarenhet 

och utbildning. Detta visar sig på arbetsplatsen i form av att den lönesättande chefen inte 

enbart kan bedöma prestationen hos varje enskild arbetstagare vid varje lönesättning utan 

måste ta hänsyn till gruppen i helhet och hur olika arbetstagare står emot varandra. Även om 

prestationen tydligt skulle skilja sig åt mellan en ung och en äldre medarbetare, är det svårt att 

motivera löneskillnader till förmån för den yngre medarbetaren. Cheferna upplever att 

arbetstagarens stora drivkraft för prestation är lönen men att lönesättande chef sätts inför ett 

dilemma att möta arbetstagarnas förväntan och anger att det inte finns några stora möjligheter 

för löneförhöjningar inom förskolan och att lönespannen inte är så stora. Vilket i sig tyder på 

att förskolan fortfarande har en relativt liten lönespridning i relation till andra branscher. I 

detta sammanhang blir det därför viktigt att lyfta sidoförmåner; arbetstid/ledighet, 

utvecklingsmöjligheter och utbildningsinsatser som incitamentsskapande inom ramen för 

effektivitetslönesättning (Björklund et al, 2006; IFAU, 2004:9). Detta är ett tydligare drag hos 

förskolor inom offentlig regi.  
 

En intressant iakttagelse är att rättviseaspekten (Akerlof, Yellen, 1990) för lönesättningen är 

mycket påtaglig i resultatet. Samtliga chefer som omfattas av studien påpekar att 

arbetstagarna värderar en rättvis lönesättning högt och att det påverkar prestation och 

arbetsmoral. Det finns dock skillnader i hur de lönesättande cheferna hanterar detta. 

Majoriteten anger att en god grund och motivering till en differentierad lönesättning och en 

varierande löneutveckling är viktigast men ibland är det mycket svårt att motivera. Några 

anger även att höga ingångslöner på sikt också höjer lönerna för andra. En något förvånande 

strategi har två av de privat drivna verksamheterna. De lägger ”locket på” och har en policy 

att inte prata lön med varandra på arbetsplatsen, vilket troligtvis inte ökar rättvisekänslan på 

sikt. 
 

Avslutningsvis ger studiens resultat en bred beskrivning av hur lönesättningsprocessen ser ut i 

förskolan i Stockholms Stad. Slutsatsen är att lönesättning sker i en decentraliserad process 

med ett individuellt fokus, där individen bedöms utifrån prestation. Ett utmärkande drag för 

samtliga verksamheter är att cheferna poängterar vikten av en rättvis lönesättning där 

löneskillnader bör kunna motiveras. Det finns även andra faktorer som påverkar den 

lönesättande chefen i lönesättningsprocessen som inte enbart kan återkopplas till den 

individuella prestationen. Några skillnader mellan verksamheterna är av organisatorisk 

karaktär eller företagsstruktur där till exempel privata är mer fria i sin budgetprioritering. 
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Andra kan härledas till fackliga organisationer eller arbetsgivarorganisationer och de 

förhandlingsmodeller som råder. Lönesättande chefer i de offentliga förskoleverksamheterna 

har ett mer strukturerat förhållningsätt till det fackliga perspektivet i lönesättningsprocessen 

än de privata förskolecheferna. De offentliga förskoleverksamheterna uttrycker också ett 

behov av gemensamma löneöverenskommelser för att motverka förskolelärarnas 

marknadsmakt i Stockholms Stad. En tydlig skiljelinje mellan chefer i de privata och 

offentliga verksamheterna är hur de ser på arbetstagarens individuella lönefokus där de 

offentliga förskolecheferna anser att det tar för stort utrymme. Möjligheten eller valet att 

prioritera lönepåverkande insatser, utbildning och icke monetära förmåner varierar. Privata 

förskolechefer har en tendens att prioritera högre lön mer än de offentliga. Lönesättande 

chefer i de offentliga verksamheterna verkar vara bättre på att lyfta icke monetära förmåner 

samt utbildningsinsatser för sin personal än privata förskoleverksamheter. Sammantaget är 

studiens absolut tydligaste slutsats att det är en stor efterfrågan på legitimerade förskolelärare 

vilket leder till att dagens förskolelärare i Stockholms Stad har en stark ställning på 

arbetsmarknaden. Det är förskolelärarnas marknad. 
 

Utifrån resultatet är det möjligt att anta att de lönesättningsteorier som belysts i studien verkar 

olika för olika typer av arbetskraft som förskolelärare, barnskötare och outbildad arbetskraft. 

Detta ger olika förutsättningar i lönesättningsprocessen. Dock är resultatet inte tillräckligt 

omfattande för att dra tydliga slutsatser, men det är ett intressant ämne att studera ytterligare. 
 

Privata förskolechefer inställning till lönesättning varierar något mer än hos offentliga 

förskolechefer.  Kanske kan detta bero på verksamheternas organisation och/eller chefernas 

ledarskap. En chefs ledarskap präglar verksamheten och naturligtvis deras inställning till 

lönesättningsprocessen. Studien har inte haft ambitionen att belysa områden som exempelvis 

ledarskap men under arbetets gång har resonemang uppkommit som kan återkopplas till 

chefernas ledarskap och prioriteringar. Något som troligtvis också påverkar chefens 

bedömningar i lönesättningsprocessen är underliggande strukturer och normer vilket inte 

ligger inom ramen för denna studie att undersöka. Dessa kan vara intressanta förslag på vidare 

forskning. Studien identifierar vissa skillnader i hanteringen av lönesättningsprocessen. Det 

vore också intressant att undersöka hur utvecklingen inom förskolan påverkar löneutveckling 

jämfört med andra yrken i privat/offentlig drift inom den svenska välfärdssektorn. Det finns 

även fler driftsformer till exempel kooperativ, föreningar, stiftelser som också vore intressant 

att inkludera i analysen. 
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Bilagor   

Bilaga 1: Intervjuguide 
En kortfattad beskrivning av er verksamhet; antal anställda, avdelningar, organisationsstruktur/ 
ledning, barngrupper och inriktning, personalgruppens sammansättning mm. 
 
Lönesättning i verksamheten 
Har ni löneförhandlingar/lönesamtal i er verksamhet? Beskriv hur era dessa går till, hur jobbar med 
lönesättning i er verksamhet 

Hur ser processen ut? 
Kriterier för löneförhandling, bedömning av tjänsters arbetsinnehåll. 
Rutiner för utvärdering hur den anställde uppfyller kriterierna? 
Rutiner för uppföljning av personalens insatser, lönepåverkande? 
Individuella belöningssystem? 
Individuella lönesamtal? 
Fackliga förhandlingar? 
Facklig anslutningsgrad? 
Samarbete med fackföreningar, fackligt förtroendevalda i verksamheten?  
Nyrekryteringar: lönestrukturer, löneanspråk, homogenitet i arbetsstyrkan?  

 
Personalens kvalifikationer och egenskaper  
Ifall du tänker på din personal och skulle dela in den i kategorier, hur skulle du 
kategorisera/gruppera den då? 
 
Beskriv vilka kvalifikationer och egenskaper är viktiga för att jobba i er verksamhet? 
Nyanställningar? 
 
Hur ser ni på upplärning, vidareutbildning och möjligheter för personalen att utvecklas i sin 
yrkesroll? Om så, Har alla möjlighet att utvecklas i sin yrkesroll eller premieras vissa grupper? 
 
Lön som verktyg 
Hur ser du på löneskillnaderna på arbetsplatsen, varför tjänar medarbetare olika mycket? 
 
När vi säger ”lön som incitament eller drivkraft ” vad tänker du på då. – Återspeglas detta i lönen? 
 
Är det svårt att hitta rätt personal, vilken roll spelar lön i det sammanhanget? Hur kan ni möta 
olika individers löneanspråk vid nyrekrytering? 
 
Skiljer sig arbetsförhållandena åt för olika personer i verksamheten? Koppling till lön?  
 
Finns det en hierarkisk indelning bland personalen inom verksamheten? Arbetsuppgifters	status? 
Återspeglas det i lönesättningen. ”hönan och ägget”  
 
Hur skiljer sig er verksamhet mot andra verksamheter i lönesättning? 
 
Har du varit med om att det uppstått oenighet i lönesättningen eller rentav konflikter? Om så, ge 
exempel. 
 
Avslutningsvis, tror du det är skillnader i lönesättning mellan offentlig och privat sektor? 
 
Genomgående följdfrågor vid behov 
Varför? Hur fungerar det för er? Hur ser du på det? Definiera?  Kan du ge exempel?  Hur tänker du 
då? Vad tycker du om det? Varför tror du det är så? Skulle du vilja att det var på något annat sätt? 
Hur hanterar du det?  
 
  
 


