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Fiirord
Foreliggande studie har genomforts Mom ramen for ett forsknings-
program som är finansierat av Svenska Kommunforbundets Poli-
tic'. Forskningsprogrammet rubriceras Kommunala insatsers betydelse
for manniskors situation, med sarskild inriktning pa konsekvenser av ;Aga-
ende forandringsprocesser. Projektet genomfordes under perioden
1994 - 1996.

Vi vill rikta ett varmt tack till de som har gjort denna studie mojlig
att genomfora: Foraldrar och personal vid de studerade fiirskolorna
i Linkoping och Norrkoping samt ledningspersonal p5 lokal och
central niva i de b5da kommunerna.

Bodil Ekholm och Eva Ellstrom har varit gemensamt ansvariga for
projektets upplaggning och genomfOrande. Aven forfattandet av
rapporten har varit ett samarbete, men med delvis olika huvud-
ansvar. Kapitel 1, 2 och 6 har skrivits gemensamt, medan Eva
Ellstrom har skrivit kapitel 3 och 4 och Bodil Ekholm har skrivit
kapitel 5.

Linkoping varen 1997

Forfattarna
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1. Inledning

Nittiotalets forsta halft utmarks av ett minskat ekonomiskt ut-
rymme for bl.a. kommuner och landsting (SOU 1996:169). De foran-
dringar som skett Mom kommunal verksamhet under denna period
har legat pa olika nivAer och med all sannolikhet paverkat kom-
muninnevanarna olika mycket. Det har till exempel handlat om
styrsystem med kop- och saljmodeller och om att ftirbattra kommu-
nens ekonomi genom att minska utgifterna i sAval kommunala
verksamheter som barn- och aldreomsorg.

En sAdan forandring som hor ihop med ett andrat styrsystem och
som genomforts i flera kommuner har rort barnomsorgstaxan. En
del kommuner har gjort andringar av mycket genomgripande
karaktar, andra av mindre art. Tidigare har foraldrar oftast betalat
for deltids- respektive heltidsplats och darefter kunnat utnyttja plat-
sen ganska fritt. Hamtnings- och lamningstider har varit relativt
flexibla. Detta system har i manga kommuner andrats sa att for-
aldrar i stallet bestaller och betalar for det antal timmar som de be-
hover barnomsorg.

Ett kop- och saljsystem är sannolikt ett system som har en storre
forankring bland politiker och hogre tjansteman med ekonomiskt
ansvar an bland personal med pedagogiska uppgifter, dvs barnom-
sorgspersonalen (se t.ex. Dahlberg, Lundgren & Asen, 1991).
Systemet har ocksa inneburit att enhetscheferna (f.d. forestandarna)
under det senaste decenniet narmat sig den forvaltande delen i
organisationen genom ett utokat ekonomiskt ansvar, men ocksa ett
utokat ansvarsomrade (Dahlberg & Asen, 1987). Deras roll som re-
sultatsenhetschefer har blivit mer administrativ till sin karaktar och
manga har idag ansvar for saval barnomsorg, familjedaghem som
skola.

En annan forandring under senare Ar som i hog grad berort
barnomsorgen ar en okad decentralisering med en overgang frAn en
regelstyrd till en malstyrd verksamhet (SOU 1996:169). En dylik for-
andring som liksom kiip- och saljsystemet beslutats pa en politisk
niva och som sedan ska implementeras i organisationen, innebar
ofta svarigheter. Det firms manga hinder pa vagen, t.ex. traditioner,
rutiner, otydliga mal, malkonflikter, etc., som gor att beslut som fat-
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tas hogre upp i organisationen och pa politisk niva inte far aysedd
genomslagskraft. Att styra verksamheter via mai har visat sig vara
forenat med aysevarda problem (se t.ex. Schyl-Bjurman, 1982;
Haug, 1992; Ellstrom, 1993).

Denna kursandring har dock inte skett isolerat Mom forskolans
verksamhetsomrade, utan pagar parallellt Mom stora delar av den
offentliga sektorn. Staten minskar darigenom sin styrning vad galler
hur man ska arbeta. I stallet for att styra via regler är ambitionen att
styra genom att formulera centrala mal for olika verksamheter.
Verksamheterna sjalva far sedan ange hur de ska arbeta for att na
dessa mal.

En ytterligare utgangspunkt Mom fornyelsearbetet i kommuner
och landsting är en individualisering av den kommunala tjanste-
produktionen. I linje med detta blir valfrihet och kundval riktmar-
ken for Hera kommuners organisatoriska fornyelse (SOU 1996:169).
Den enskildes mojligheter att paverka utgor ett viktigt delomrade i
detta fornyelsearbete.

1.1 Ritildrainflytande i forskolan

Nar det galler de riktlinjer som innebar en okad valfrihet for for-
aldrar Mom barnomsorgen, sa kommer dessa till uttryck i de mal-
formuleringar som formulerats i de kommunala riktlinjerna i de tva
kommuner som har studerats, namligen i Linkopings och Non-
kopings kommun.

Kommunfullmaktige i Linkopings kommun fattade i mars 1993
beslut om vilka overgripande mal som skulle galla for barnom-
sorgen i kommunen. Forutom de pedagogiska malen for verksam-
heten uttalas att foraldrarna ska kunna paverka och valja mellan
olika former av bamomsorg. Aven i Norrkopings kommun formu-
lerades i november 1992 mal for barnomsorgen i samma anda. I
dessa riktlinjer anges att man ska erbjuda en kvalitativt god
bamomsorg anpassad till barns och foraldrars behov och onskemal.
Nya mal har sedan utarbetats i oktober 1995, men nar denna studie
genomfordes hade dessa annu inte tratt i kraft.

Det dr intressant att notera att i det malprogram som galler fran
oktober 1995 i Norrkopings kommun, har malfomuleringen delvis
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andrats. I den nya skrivningen har anpassningen till foraldrarnas
"Onskemal" tagits bort. Kommunen tar saledes inte pfi sig ett lika
stort ansvar som tidigare nar det galler att erbjuda barnomsorg uti-
fran foraldrarnas Onskemal.

1.2 Det nya taxesystemet i tva kommuner

Olika kommuner har anammat de nya politiska riktlinjerna olika
mycket och pa olika sat. Den har studien dr inriktad pa att under-
soka kop- och saljsystemet vad galler barnomsorgstaxorna i tva
olika kommuner. Utformningen av taxesystemet i dessa tva kom-
muner beskrivs kortfattat nedan.

Linkopingsmodellen
Det nya taxesystemet infordes i Linkopings kommun 1 juli 1993.
Utgangspunkten for taxesystemet i Linkoping dr att daghemsav-
giften ska vara nara knuten till kommunens faktiska kostnad for
olika typer av omsorg. Detta innebar t.ex., att det ar dyrare att ha
barn pa daghem an i familjedaghem. De storsta skillnaderna i
barnomsorgskostnad galler for barn under tre fir dar kostnaden i
vissa fall är dubbelt sa hog om man valjer en daghemsplats jamfort
med en familjedaghemsplats.

Taxesystemet har differentierad avgift mellan regelbunden och
oregelbunden tillsynstid satillvida att avgiften for oregelbunden till-
synstid är hi5gre an for regelbunden. Oregelbunden tillsynstid dr
saclan tid som inte inryms mellan samma klockslag varje dag. Vid
oregelbunden tillsynstid raknar man fram en genomsnittlig tillsyns-
tid per vecka. Den sammanlagda tillsynstiden under foraldrarnas
schemaperiod delas med antalet veckor, vilket ger den genomsnitt-
liga tillsynstiden.

Barn till arbetslosa foraldrar har raft till "korttidsplats" i de fall
barnet hade daghemsplats nar foraldern blev arbetslos. Denna plats
far dock inte overstiga tre timmar per dag. I tretimmarsplatsen
ingfir inga maltider. Avgiften for denna omsorg dr liksom for
barnomsorgsverksamhet inkomstbaserad. Den kan variera mellan
146 kronor till 854 kronor per manad.

U1



Daghemskostaden har en viss progressivitet, men med en inkomst
pa 27.000 kr/mAnad eller hogre betalas maximal taxa. Detta innebar
att even foraldrar med relativt mattliga loner betalar utifran den
maximala taxenivAn. Vid lagre inkomster far foraldrama rabatt pa
avgiften. Om den sammanlagda inkomsten understiger 9.000 kronor
per mai-lad sa utgAr 75 procent rabatt pa avgiften.

Bestallarsystmet ar fullt utbyggt i denna kommun satillvida att
forskolan fAr betalt for det antal timmar man erbjuder barnomsorg.

Norrkopingsmodellen
I Norrkopings kommun infordes det nya taxesystemet 1 mars 1994.
Barnomsorgstaxan ar baserad pa foraldrarnas bruttoinkomst och
utifran foraldrarnas inkomst och med en manadsinkomst pa 36.000
kronor betalas maximal taxa. Det ar ingen skillnad i avgift mellan
daghem och familjedaghem.

Foralder och enhetschef Or en skriftlig overenskommelse om
barnets narvarotid. Man har delat in avgifterna i tre olika service-
nivAer: Niva I = 100 procent avgift (tillsynstid mer an 35 tim-
mar / vecka); nivA II = 80 procent avgift (tillsynstid mer an 25
timmar per vecka, t.o.m. 35 timmar/vecka) samt niva III = 55
procent avgift (tillsynstid maximalt 25 timmar /vecka). For foraldrar
med rullande schemaarbetstid faststalls avgiften genom att en
snittid beraknas pa antalet schemaveckor.

I kommunen pager ocksa en forsoksverksamhet dar arbetslosa
foraldrar erbjuds "korttidsplats" for forskolebarn. En sedan plats fAr
utnyttjas maximalt tre timmar/dag (tretimmarsbarn). Lunch ingar
inte och avgiften ar 400 kronor /mAnad. I samband med att for-
aldern far arbete over& denna plats till en traditionell barnom-
sorgsplats.

Inom kommunen har man inte genomfort bestallarsystemet fullt
ut. Det innebar att den ekonomiska ersattning forskolan far for ut-
fort arbete inte beraknas pa den faktiska tid som foraldrarna bestal-
ler per barn. Ersattningen baseras i stallet pa ett genomsnittspris
som beraknas pA det antal barn som ar inskrivna pA forskolan oav-
sett hur lAng tid de bestallt. Konsekvensen av detta berakningssatt
blir att de fOrskolor som har mAnga halvtidsbarn inte forlorar er-
sattning jamfort med de som har manga heltidsbarn. Om man
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skulle andra till ett kop- saljsystem dar man fick ersattning exakt for
de timmar som var bestallda, skulle det sla valdigt hart i omraden
med hog social belastning som ofta har manga barn med arbetslosa
foraldrar och manga invandrarbarn, det vill saga tretimmarsbarn,
sprakbarn och barn som har 55 procent tillsynstid.

1.3 Teoretiska utgangspunkter

I vart samhalle är man 8verens om att barn ar viktiga. Detta stall-
ningstagande har saval en historisk/kulturell som en poli-
tisk/ideologisk forankring. Den satsning som gjorts i Sverige pa
barnomsorgsverksamhet kan ses som ett resultat av detta stallnings-
tagande. Ett grundlaggande synsatt bakom denna satsning har varit
att barnen ska fa en sa bra uppvaxt som mojligt samtidigt som det
ska vara mojligt f6r foraldrar att utvecklas i arbetslivet. PA sa satt
fyller barnomsorgen en viktig funktion bade for samhallet, for-
aldrarna och barnen.

Foreliggande studie utgar fran tva teoretiska perspektiv: Ett ut-
vecklingsekologiskt perspektiv och ett implementeringsperspektiv.
Dessa bada perspektiv behandlas kortfattat nedan.

Ett utvecklingsekologiskt perspektiv
En utgangspunkt i den har studien nar det galler att beskriva och
forsta hur samhalle, foraldrar och barn paverkar varandra och pa-
verkas av varandra ar den utvecklingsekologiska teorin
(Bronfenbrenner, 1979). Denna ser individers utveckling ur ett sys-
temperspektiv, dvs individer ingar och utvecklas i flera olika sam-
manhang. Utveckling betraktas som en aktiv process som innebar
en interaktion mellan barnet och de mintier som barnet kommer i
kontakt med. Teorin tar ocksa hansyn till de relationer som kan
uppsta mellan barnets olika mintier samt den paverkan som den
samhalleliga eller politiska strukturen i sin tur har pa dessa mintier.
Den modell for utveckling som Bronfenbrenner (1979) skapat, be-
skriver individernas utvecklingsprocess pa fyra olika systemnivaer;
makronivart, exonivan, mesonivan och mikronivan.

J.
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Politiska OctikultOralla faktorer

fitArg

Figur 1: Bronfenbrenners (1979) utvecklingsekologiska modell

Mikronivdn innefattar alla de narmiljoer dar barnet irtgar som en ak-
tiv medlem, till exempel familjen, forskolan/skolan, grannarna, fot-
bollsklubben, ridskolan. Bamets mojligheter till utveckling i narmil-
joerna kan se olika ut beroende pa vilka aktiviteter barnen deltar
vilka roller de moter och sjalva forsatts i samt vilka sociala relationer
som utvecklas. Mesonivan beskriver kontakterna som finns mellan
de olika narmiljoer som barnen finns i, exempelvis kontakter som
daghemmet och foraldrarna har, eller kontakterna mellan grann-
familjerna. PA exonivan finns sadana forhallanden som paverkar
barnet indirekt, som foraldrarnas arbetssituation och kommunens
utbud av barnomsorgsverksamhet. Slutligen pa en mer over-

14 - 14 - BEST COPY AVAILABLE



gripande niva, makronivan, beskrivs forhallanden som ror politiska,
kulturella och sociala aspekter. Det handlar om den syn pa barn
som genomsyrar olika samhallen samt de familjepolitiska atgarder
som erbjuds.

Utvecklingsprocessen utifran modellen kan rent konkret for-
klaras sa att samspelet mellan manniskorna i mikromiljoerna paver-
kas av forhallanden pa makro-, exo- och mesonivaerna och att alit
detta sammantaget paverkar mojligheter till utveckling for barren,
men ocksa mojligheter for foraldrarna att utvecklas i sina olika
roller (Andersson, 1985).

I den fortsatta teoretiska genomgangen har vi valt att behandla
makro- och exonivaerna tillsammans, eftersom foreteelser pa bada
dessa nivaer dr av sadan karaktar att de indirekt kan paverka per-
sonalens, foraldrarnas och barnens situation pa det enskilda dag-
hemmet. De benamns yttre paverkansfaktorer. Aven mikro- och
mesonivaerna behandlas tillsammans. Foreteelser pa dessa nivaer
belyser paverkansfaktorer av inre karaktar, som kan ha betydelse
for personal, foraldrar och barn. Dessa benamns inre paverkans-
faktorer.

Ett implementeringsperspektiv
En annan teoretisk utgangspunIct tas i implementering av foran-
dringar. Som tidigare namnts är fokus i detta projekt hur enskilda
forskolor tagit emot och utvecklat en utifran initierad reform for att
kopa och salja tjanster inom den kommunala forskoleverksamheten.
Tidigare forskning inom detta omrade har uppmarksammat de
stora svarigheter som foreligger nar det galler att "sjosatta" reformer
och att reformers tillampning ofta inte overensstammer med de mal
och aysikter som fanns ursprungligen (se t.ex. Berman &
McLaughlin, 1975; 1978; Ekholm & Hedin, 1991; Ellstrom, 1993;
Lantz & Pingel, 1988).

I olika studier om implementering av forandring har det visat sig
aft forutsattningar och regler i manga fall uppfattas och tas emot pa
olika satt pa olika nivaer i verksamheten. Lindensjo och Lundgren
(1986), skiljer mellan tva verksamhetsnivaer namligen:



planeringsnivan, dvs den niva dar planering och beslutsfat-
tande kring det som ska genomforas i verksamheten sker; och

realiseringsnivan, dvs den niva dar det som planerats och be-
slutats pA planeringsnivAn realiseras /genomfors av personalen.

Denna indelning är ett forsok att problematisera sambanden mellan
vad som planeras och vad som genomfOrs i den dagliga verksam-
heten. Ett problem i detta sammanhang ar att ett sadant kausalt
samband mellan planerings- och realiseringsniva inte ar sjalvklart.
Det kan finnas flera olika anledningar till detta. En anledning kan
vara att de mal som formuleras ofta är abstrakta och mangtydiga.
MM och reformer har ofta sin tillhorighet i idevarlden och inte i den
praktiska varlden. Eftersom man har storre frihet i tankens varld,
kan man dar bortse fran de olika restriktioner som finns i "prak-
tiken". En annan anledning ar att formuleringsnivan är starkt influe-
rad av de krav och forvantningar som finns i den institutionella
omgivningen (Meyer & Rowan, 1977). Det ar inte sjalvklart att dessa
forvantningar stammer overens med de normer som finns pa reali-
seringsnivan och som styr den praktiskt verksamma personalen.

Relationerna mellan ide (planeringsniva) och handling
(realiseringsniva) har bl.a. uppmarksammats och studerats inom
"street-level byreaucracy"- forskningen (Lipsky, 1980). Inom derma
forskning har man visat hur personal pa "grasrotsniva" har stora
mojligheter att utforma den praktiska verksamheten utifran egna
strategier relativt oberoende av verksamhetens officiella mal och
program. Arbetets inriktning utformas, medvetet eller omedvetet,
av personalen i deras dagliga kontakter med de klienter (i forskolan:
barn och foraldrar) som verksamheten är aysedd for. Den personal
som pa olika satt verkstaller det som planerats och de beslut som
fattas pA planeringsnivan, har saledes en relativt stor frihet i sina
handlingar, men ocksa restriktioner. Olika restriktioner for arbetets
utforande och inriktning finns thorn organisationen i form av
tankemonster och normer som utvecklats inom personalgruppen
over tid. Personalen har dock en stor reell handlingsfrihet sAtillvida
att deras handlingar ar svara for planeringsnivAn att kontrollera.

- 16 -



1.4 Syfte och fragestallningar

Denna studie syftar till att beskriva genomforandet av ett nytt taxe-
system Mom barnomsorgen samt vilka konsekvenser som detta fatt
for personal, foraldrar och barn. Undersiikningen har genomforts i
tva olika kommuner. De studerade forskolorna har valts for att re-
presentera olika socioekonomiska miljoer. Ett fokus i studien galler
hur enskilda forskolor/daghem tagit emot och utvecklat en utifran
initierad reform for att kopa och salja tjanster Mom den kommunala
barnomsorgen (personalperspektiv). Ett annat fokus galler hur
genomforandet pa forskoleniva har paverkat foraldrarnas upplevel-
ser, val och nyttjande av kommunens barnomsorg (foraldra-
perspektiv). Ett tredje fokus i undersokningen galler hur genom-
forandet av taxereformen har paverkat de primara brukarna, dvs
barnen (barnperspektiv).

Detta syfte kan preciseras i form av foljande fragestallningar:

(1) Vilka konsekvenser har den nya taxereformen fatt vid olika for-
skolor med ayseende pa: (a) personalens upplevelse och
genomforande av taxereformen vid den egna forskolan; (b)
foraldramas situation; samt (c) barnens situation ?

(2) Hur kan personalens satt att uppfatta och praktiskt hantera
taxereformen forklaras utifran de skilda yttre och inre forut-
sattningar som rader vid de olika forskolorna?

1.5 Undersokningens genomforande

Undersokningen är upplagd som en jamforande fallstudie mellan
fyra forskolor i tva kommuner. Intervjuer har genomforts med led-
ningspersonal pa central och lokal niva, forskolepersonal samt for-
aldrar. Dessutom har samtliga foraldrar vid de fyra forskolorna fatt
besvara en enkat. Fokus i de olika datainsamlingarna har varit att
belysa olika konsekvenser av taxesystemet for personal, foraldrar
och barn. En mer utforlig beskrivning av undersokningens genom-
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forande finns redovisad i ett sarskilt metodappendix i slutet av rap-
porten.

Beskrivning av fiirskolorna
Hfir foljer en beskrivning av de studerade forskolorna i Linkoping
(forskola Ll och L2) och Norrkoping (forskola N1 och N2).

Forskola Ll
Forskolan dr belagen i ett villaomrade av "hogstatus"-karaktar i sta-
dens utkant. Majoriteten av foraldrarna vid forskolan lever som
gifta eller sammanboende, medan andelen ensamstaende foraldrar
dr ytterst liten. Foraldrarna tillhor i huvudsak tjanstemannasektorn,
manga med akademisk utbildning, medan en mindre andel tillhor
kategorin arbetare. Sava' andelen arbetslosa som studerande och
invandrare Sr ytterst liten vid denna forskola. Majoriteten av
modrarna arbetar deltid.

Forskolan bestar av sex avdelningar med ett angransande fritids-
hem. Inom forskolan ram finns tre syskongrupper med barn i
aldrarna 3-5 Sr, tva smabarnsgrupper med barn i aldrarna 1-2 ar
samt en sexarsgrupp. Personalrorligheten dr ytterst liten och en stor
andel av personalen har arbetat vid forskolan i minga fir. Till for-
skolans verksamhet firms ocksa 12 dagmammor knutna. De arbetar
dels pa daghemmet vissa dagar i veckan, dels tillsammans i team.

Forskola L2
Forskolan dr belagen i ett bostadsomrade av s.k. "lagstatus"-karak-
tar med framforallt hyreshus. I omradet bor en stor del invandrare.
De fiesta barnen vid forskolan har utlandsk harkomst. Av de foral-
drar som har arbete dr andelen tjansteman och arbetare ungefar
jamnt fordelad och andelen studerande foraldrar Sr relativt stor. En
stor del av de studerande dr involverade i olika former av ar-
betsmarknadsutbildning samt svenskundervisning men Sven uni-
versitetsstuderande forekommer inom denna kategori. Majoriteten
av de foraldrar som ingar i undersokningen fir gifta eller samman-
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boende medan 16 procent av foraldrarna är ensamstaende. En stor
andel av mOdrarna vid denna forskola arbetar heltid.

Manga foraldrar i detta bostadsomrade är avgiftsbefriade bero-
ende pa att de är arbetslosa. Dessa foraldrar har inte varit foremal
for varken enkat- eller intervjustudien eftersom studien primart be-
handlar foraldrarnas installning till det nya taxesystemets utform-
ning och genomfOrande. Av naturliga skal sa ar majoriteten av fra-
gorna om taxesystemets konsekvenser inte relevanta for denna
kategori foraldrar.

Forskolan bestar av fyra avdelningar, tva syskongrupper (3-6 ar)
och tva smabarnsgrupper (1-2 ar). Pa tre av avdelningarna är invan-
drarbarnen i klar majoritet, medan vid en avdelning (en syskon-
grupp) är fordelningen jamn mellan svenska barn och invandrar-
barn. Invandrargruppen domineras av individer med arabiskt ur-
sprung. Aven bosnier utgor en relativt stor andel. Till forskolans
verksamhet firms 8 dagmammor knutna.

Forskola N1
Denna forskola ligger i ett omrade av blandad bebyggelse. Dar bor
en blandning av arbetare och tjansteman. Majoriteten av foraldrarna
är gifta eller sammanboende. Manga av foraldrarna arbetar Mom
Virden eller ar affarsanstallda. Halften av bade mammor och pap-
por är arbetare medan en tredjedel av papporna är tjansteman. 17
procent av mammorna studerar. FA foraldrar är arbetslosa, 6 pro-
cent av mammorna och 8 procent av papporna. Forskolan bestar av
fyra avdelningar, tva syskonavdelningar med barn i aldrarna 3-6 ar
och tva smabamsavdelningar med barn i aldrarna 1-3 ar.

Nar det galler tillsynstiderna har cirka 90 procent heltid och de
ovriga har en tillsynstid pa niva III (55 procent) eller korttidsplats.
Det är bara ett fatal som har korttidsplats pa denna forskola.

Fiirskola N2
Forskolan är belagen i ett omrade som betraktas som socialt tungt,
dar bor en stor andel invandrare, ensamstAende mammor och per-
soner som är arbetslosa (cirka en fjardedel). Drygt halften av fOral-
drama är arbetare, ovriga är studerande eller arbetslosa. Denna for-
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skola bestar av fyra avdelningar och ett lagenhetsdaghem. En av
avdelningarna dr en sexArsavdelning, de fyra ovriga avdelningar
har barn i aldrarna 1-5 ar. 75 procent av barnen är invandrare
huvudsakligen flirt Finland, Libanon och Syrien. Pa en av avdel-
ningarna är det finsk-svenska barn medan de andra har en bland-
ning av svenska och arabiska barn.

Nar det galler tilisynstiderna är de beroende av den socioeko-
nomiska struktur som detta omrade har. Majoriteten av barnen har
en tillsynstid pa niva III (55 procent) och huvuddelen av dem är in-
vandrarbarn vars foraldrar gar i skola. Det fines fa heltidsbarn och
barn som har en tillsynstid pa viva II (80 procent). Dessa barn är fo-
retradesvis finska och svenska barn. Pa forskolan finns 15 barn som
har korttidsplats, eftersom deras foraldrar är arbetslosa.

Tva faktorer som har betydelse for det nya systemets genom-
forande praglar forskola N2. De ls kommer en stor del av barnen pa
denna forskola fran hem med arabisk kulturbakgrund, dels är det
manga familjer som inte sjalva star for kostnaden av barnomsorgen
utan far hjalp av de sociala myndigheterna.

1.6 Rapportens disposition

I detta kapitel beskrivs taxesystemen i de tva kommuner dar under-
sokningen genomforts samt de fyra studerade forskolorna. Vidare
presenteras syftet och projektets teoretiska utgangspunkter. I kapi-
tel tva och tre utvecklas studiens teoretiska referensram. Kapitel tva
fokuserar pa hur forskoleverksamhet formas med fokus pa saval
yttre som inre paverkansfaktorer och kapitel tre behandlar ett pro-
cessperspektiv pa implementering av forandring i forskolan. I kapi-
tel fyra och fern redovisas taxesystemets konsekvenser ur ett per-
sonal-, foraldra- och bamperspektiv vid de studerade forskolorna i
Linkoping och Norrkoping. I kapitel sex tolkas och diskuteras de
empiriska resultaten utifran de teoretiska utgangspunkter som pre-
senterades i kapitel tva och tre.

En redovisning av forskningsansats, deltagare samt genomforda
datainsamlingar ges i ett sarskilt metodappendix.
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2. Hur formas forskoleverksam-
heten?

En av de teoretiska utgangspunkter som tidigare lyfts fram dr det
systemteoretiska perspektivet med utvecklingsekologin som bas.
Faktorer som hanfors till makro- och exonivaerna betraktas som
yttre paverkansfaktorer, medan faktorer som hanfors till meso- och
mikronivaerna betraktas som inre paverkansfaktorer. I detta kapitel
behandlas olika faktorer i forskolans yttre och inre kontext som, uti-
fran teori och tidigare forskning, kan antas paverka och forma verk-
samheten i forskolan.

2.1 Yttre paverkansfaktorer

De yttre paverkansfaktorer som har valts i denna studie och som vi
kommer att belysa, är inledningsvis forskolans institutionella om-
givning som den uttrycks dels i den politiska styrningen genom
maldokument for forskolan och dels som den kan komma till ut-
tryck genom samhalleliga faktorer, narmare bestamt faktorer i nar-
samhallet. Viktiga aktorer i narsamhallet som kan antas paverka
verksamheten i forskolan är t.ex. fOraldrar, grannar, slakt och wan-
ner. Ovriga paverkansfaktorer som behandlas är foraldrarnas ar-
betsforhallanden och socioekonomiska forhallanden som kan antas
paverka forskolans verksamhet.

FOrskolans institutionella omgivning
Vad galler den institutionella omgivningen ayses olika forestall-
ningar och normer i en organisations omgivning som pa olika satt
paverkar organisationen. Den institutionella omgivningen anger
sAledes hur organisationen bor fungera i olika ayseenden. Brunsson
(1989) menar att ideologier och normer i omgivningen "reflekteras" i
organisationen och att organisationen pa olika satt soker anpassa sig
till dessa. Han havdar att sadana ideologier och normer är av stor
betydelse framforallt for organisationer inom den offentliga sektorn,
eftersom dar sallan existerar nagra exakta resultatkriterier.
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I stallet baseras bedomningar av organisationernas legitimitet pa
deras overensstammelse med forharskande forestallningar i den
institutionella omgivningen om vad som bar kanneteckna en effek-
tiv verksamhet.

Hur ser da forskolans institutionella omgivning ut? Den kan
naturligtvis definieras pa manga olika satt, men tva centrala delar i
derma omgivning antar vi vara dels den politiska styrningen som dr
mer direkt och som konkretiseras i olika maldokument och direkta
riktlinjer (pedagogiskt program, etc.), dels den samhalleliga som är
mer indirekt och mer handlar om forvantningar och normer i det
omgivande samhallet. Vilken av dessa delar av den institutionella
omgivningen som har storst betydelse dr en empirisk fraga. Man
kan dock konstatera att beroende pa teoretisk utgangspunkt, sa far
denna fraga olika svar. Utifran ett uppifran perspektiv sa poang-
teras betydelsen av styrinstrument i form av mal och riktlinjer,
medan man fran ett nedifran perspektiv firmer belagg for att for-
vantningar och normer i det omgivande samhallet har en mer avgo-
rande betydelse for individers och gruppers handlande (Ellstrom,
Davidsson & Ronnqvist, 1990).

Inom det politiskt-administrativa system som pa olika salt styr
organisationers verksamhet innefattas forestallningar och normer
som, nar det gaffer forskolan, formuleras av stat och kommun. Stat
och kommun kan i detta sammanhang ses som olika formulerings-
arenor dar policy skapas for styrning av forskoleverksamheten
(Lindensjo & Lundgren, 1986; Dahlberg & Asen, 1986a). Nedan dis-
kuteras hur man Mom dessa arenor forsaker paverka och styra
verksamheten i forskolan.

Under det senaste decenniet har formerna for styrningen av for-
skolans verksamhet forandrats. Kommunerna har till stora delar
tagit Over den statliga styrningen och i sin tur delegerat sitt ansvar
till de lokala forskolorna. En sadan decentralisering ar dock inte
nagot unikt fenomen Mom forskolan, utan forekommer Mom stora
delar av den offentliga forvaltningsapparaten (se t.ex. SOU 1978:52).
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Mal for forskolans verksamhet
I samband med denna decentralisering har det ocksa skett en for-
skjutning fran regel- till malstyrning (se t.ex. Pedagogiskt program
for forskolan, 1987). Malstyrning bygger pa, och utgar fran, att or-
ganisationer kan fungera rationellt i betydelsen att de kan styras
genom centralt formulerade mal och program. Inom organisations
forskningen (se t.ex. Schyl-Bjurman, 1982; Haug, 1992) har det visat
sig att en sadan direkt koppling mellan beslut och verkstallighet
inte ar sjalvklar. Dahlberg och Asen (1986a) diskuterar dessa svarig-
heter utifran det langa aystand som rader mellan planeringsnivan,
dvs de centralt formulerade texterna och realiseringsnivan, dvs tolk-
ning och anpassning av program och arbetsplaner till de lokala
villkor och maktforhallanden som rader pa forskolan. Inom for-
skolans verksamhet styr man pa tre olika nivaer, staten, kommunen
och den enskilda forskolan. Staten presenterar ett pedagogiskt
program for forskolan (Socialstyrelsen, 1987) med centrala mal dar
det bland annat framhalls betydelsen av forskolans samarbete med
foraldrarna for att varje barn ska fa basta mojliga betingelser for ut-
veckling.

Den andra nivan, den kommunala malnivan, gor beskrivningar
av mer preciserad art som anpassas till de forhallande som raider i
kommunen (se sid 3). Den tredje nivan galler den lokala utform-
ningen av de faststallda malen, dvs vad som ibland kallas lokal pe-
dagogisk planering samt genomforande/realisering av dessa mal.
Derma niva har Lundgren (1986) kallat realiseringskontext och den
benamns av Dahlberg och Asen (1986 a) "formuleringstext III".

Riktlinjerna i saval det pedagogiska programmet som i de kom-
munala riktlinjerna lamnar som tidigare konstaterats stort tolk-
ningsutrymme nar det mer specifikt galler hur den pedagogiska
verksamheten i forskolan ska utformas.

Samhiilleliga faktorer
Det antas ofta att forhallanden i narsamhallet pa olika satt praglar
arbetet i skola och fOrskola (jfr Arfwedson & Lundman, 1984).
Huberman och Miles (1984) anvander termen "contextual press" for
att beteckna denna paverkan fran narsamhallet. Ett exempel pa
"contextual press" är att demografiska faktorer i narsamhallet pa-
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verkar sammansattningen av personalgruppen i forskolan. Tidigare
forskning har visat pa att synen pA barn och barnuppfoStran skiljer
sig At mellan olika samhallsklasser (Kohler, 1978; Carnoy & Levin,
1985). Carnoy och Levin refererar en studie av Wilcox (1977) dar
man fann att larare med medelklassbakgrund arbetade utifran en
s.k. framtidsinriktning med barnen. Detta innebar att de pA olika
sdtt associerade det som hande framat i tiden. Larare med arbetar-
klassbakgrund befanns daremot arbeta utifrAn ett nuinriktat arbets-
satt, dar det arbete som genomfordes irate anknots till nAgon fram-
tid, utan bade karaktaren av "har och nu"-inriktning. Denna studie
gjordes Mom skolan, men det firms ingen anledning att tro att detta
monster irate ocksa kan vara giltigt Mom forskolan.

Andra grupper Mom den samhalleliga sfaren är foraldrarna till
barnen pa forskolan samt den s.k. allmanheten (grannar, slakt, wan-
ner, etc.). Aven massmedia och dess paverkan ingar i den samhalle-
liga sfaren. Bland allmanheten firms naturligtvis synpunkter pa hur
forskoleverksamhet biir se ut, vilka brister den har, etc. Manga
manniskor kan, genom egna direkta eller indirekta erfarenheter,
antas ha Asikter om forskolan. Nar det galler foraldrarnas forvant-
ningar pa forskolan, sA varierar dessa naturligtvis mellan olika for-
aldrar.

Ett dilemma som framkommer i flera studier (se t.ex. Brunsson,
1989) dr, att det ofta foreligger motstridiga signaler Mom den insti-
tutionella omgivningen, dvs att mal och riktlinjer sager en sak
medan signalerna fran samhallet sager nagot annat. I detta lage
maste det ske ett val, och en intressant fraga i detta sammanhang dr,
hur detta val gar till. Att bendmna detta som ett val innebar inte att
det dr ett medvetet val fran individen eller gruppen, utan man fin-
ner ett satt att klara ut detta dilemma. Har spelar sakerligen for-
skolans inre kontext en viktig roll for hur man "vdljer" att losa di-
lemmat.

Foraldrars arbetssituation
Inom arbetslivsforskning visar manga undersokningar hur arbetet
paverkar manniskans totala situation bade vad galler familjeliv och
balsa. En betydelsefull kunskap i detta sammanhang dr arbetstill-
fredsstallelsens paverkan pa bade den psykiska och fysiska halsan
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(Gardell, 1974; Westlander, 1976). Man kan ocksa beskriva det som
arbetslivets avfargning pa familjen (Lunden Jacoby & Nthsman,
1989). Arbetslivets avfargning tar sig olika uttryck, en del foraldrar
bar med sig sitt arbete hem i sina tankar och fortsatter att bearbeta
det hemma, medan andra bar hem mer fysiska effekter som vark
och trotthet i kroppen. Det firms ocksa avfargning som tar sig mer
positivt uttryck som att foraldrar är glada, nojda, trivs och har haft
framgang i sitt arbete. De olika tillstand som foraldrarna bar med
sig fran sina arbeten utgor en utgangspunkt for moten med de an-
dra familjemedlemmarna, och paverkar ocksa barnens situation
(Lunden Jacoby & Nasman, 1989).

Under 1970- och 80-talen har andelen forvarvsarbetande modrar
vuxit stort och fragor har vackts vad galler vilken paverkan detta
har pa familj och barn. En amerikansk studie (Kessler & Mc Rea, i
Kihlbom, 1990), visar att forvarvsarbetande modrar mar battre an
hemmafruar, och Moen (1989), har pekat pa att modrar som for-
varvsarbetade upplever mindre psykisk pafrestning. Detta kan da
innebara en positiv avfargning pa familjelivet.

Puss la med tiden
Vardagslivet for forvarvsarbetande foraldrar med barn inom
barnomsorgen innebar ofta ett pussel med tiden. lva arbetet,
resor till och fran arbetet och hamtning och thinning av barnen kra-
ver viss tid. Foraldrarna far svarigheter att fa tiden att ga ihop, och
manga modrar upplever det ofta stressigt att bade arbeta och skota
hem och clarfor valjer de ofta att arbeta deltid (Kihlbom, 1985).
Deltidsarbete kan ocksa for modrarna innebara att arbetskamraterna
betraktar dem som personer som man inte kan rakna med pa
arbetet (Jacoby Lunden & Nasman, 1989). For att undvika sadana
bedomningar intensifierar ofta dessa modrar sin arbetsinsats pa
jobbet genom att ta kortare luncher och inte ta lika manga raster
utan visa att de kan utfora lika mycket som en heltidsarbetare. Detta
innebar sjalvfallet okad pafrestning pa dessa modrar, de upplever
stress och detta kan avfargas i familjen genom mindre ork for
barnen.
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Arbetsliishet och daghemsplats
Ungefar samtidigt med inforandet av kop- och saljsystemet
(Nasman & von Gerber, 1996), har arbetslosheten drastiskt okat vil-
ket inneburit minskade resurser for kommunerna. Detta drabbar
den kommunala barnomsorgen genom att foraldrar fristalls och inte
behover barnomsorgsplatser, och det leder till att man stalls infor
nedskarningar. Ett annat problem dr hur man ska hantera barnen
till arbetslosa foraldrar, ska de fa ha kvar sin barnomsorgsplats eller
ska de sluta. En del kommuner har valt att utestanga barn till
arbetslosa foraldrar fran barnomsorgen, medan andra tillater
barnen att vara pa daghemmet under viss del av dagen. Man ser det
som viktigt att barnen far den trygghet som daghemmet kan
erbjuda, och darfor vill man inte aystanga dem frAn platsen.
Daremot blir det for dyrt om de ska ha heltid. En vanlig losning är
femton timmar per vecka fordelat pa tre timmar per dag (Nasman &
von Gerber, 1996).

De menar vidare att de regler som skapats vad galler barnom-
sorgsplats for arbetslosa foraldrar, har varit svAra att tillampa for
forestandare och personal vilket lett till att man inte hallit sA hArt pa
reglerna. Trots att man bestamt att barnen ska vara tre timmar om
dagen, har man gett avkall pa detta och tillAtit aft man hoppat Over
ibland, och varit langre andra dagar. Man har ansett reglerna som
tanjbara utifrAn barnens behov och hur foraldrarna matt. Det dr
viktigt for personalen "att barnen inte fOrlorar kontakten med for-
skolan och sina kompisar dar, och att Barnet har kontinuitet i
dagisvistelse, och att de kommer regelbundet" (Nasman & von
Gerber, 1996, sid 135). Enligt samma forfattare behover barnen
trygghet genom rutiner, och fa uppleva roliga ting, exempelvis delta
i utflykter, vilket kan utgora en guldkant pa deras tillvaro.
Persona len har varit tillmotesgaende, men det har lett till att de
upplevt att det varit svart att genomfora den planering som man
haft, man far manga tider att passa och det rycker sander verksam-
heten.

Ytterligare en svarighet med det nya styrsystemet kan vara kon-
sekvenser for moderns, respektive faderns, mojligheter till flexibili-
tet och utveckling i arbetet. Det kan Over huvud taget vara svArt att
Ora karriar med smA barn, eftersom man inte kan konkurrera pa
samma villkor. Det kan exempelvis galla mojligheten att delta i
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olika grupper, aktiviteter och dylikt som spontant utvecklas pa ar-
betsplatsen, eller att arbeta overtid vid behov, vilket ofta ses som en
nodvandighet for att kunna utvecklas i sitt arbete (Frese, 1982; Mc
Gregor, 1967; Westlander 1976). Eftersom det nya systemet innebar
att man bestaller viss tid pA daghemmet, sa kan man inte oforberett
arbeta over om det skulle bli aktuellt eller stanna kvar pa moten
som drar over tiden.

Foraldrars socioekonomiska forhallanden
Barnomsorgen ar till for alla barn som har foraldrar som arbetar
eller studerar. Barnomsorgen har ocksa ett speciellt ansvar for barn
som behOver sarskilt stod av olika art, samt for barn fran andra
kulturer som exempelvis behover sprakstimulans och stod i sin
identitetsutveckling (Socialstyrelsen, 1994). Detta innebar att det
firms Atminstone tva vagar in i kommunal barnomsorg, dels valjer
foraldrar detta och dels erbjuder samhallet sarskilt stod At en del
barn. Utifran dessa premisser kan man forsta att foraldrars socio-
ekonomiska tillhorighet far betydelse for barnomsorgsverksam-
hetens utformning pa enskilda daghem. Det blir betydelsefullt i
vilket omrAde daghemmet ar belaget. Ar det ett villaomrade dar
manga foraldrar valjer daghemmet for sina barn medan de arbetar
eller studerar, dvs ett s.k. hogstatusomrade? Eller ar det ett omrade
dar det bor manga invandrarforaldrar som har erbjudits plats pa
daghem sa att barnen kan utveckla sitt speak, dvs ett s.k. lagstatus-
omrade? Enligt Ladberg (1992) bemots foraldrar fran olika social-
grupper olika. En lakare har hOgre status an en snabbkopskassorska
och moter darftir storre respekt.

Nar det galler valet av barnomsorg vet vi, att det ar fortfarande i
borjan pa 1990-talet huvudsakligen hOgavlonade tjansteman
(SACO-tillhoriga) som har storst andel barn i aldrarna 2-6 Ar i
kommunal barnomsorg (75 procent), jamfort med familjer som till-
hor LO som har 59 procent. I TCO-familjer har 70 procent av barnen
plats i kommunal barnomsorg (Hoglund, 1992; Liljestrom, 1994).

Att denna snedfordelning rader mellan socialgrupperna, kan ha
sina orsaker bade i familjernas ekonomiska forhallanden men ocksa
i de oppettider som tillampas. Avgifternas storlek och vissa taxe-
konstruktioner hailer tillbaka efterfragan fran grupper med sma
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ekonomiska marginaler. Bade system och avgifter varierar mellan
olika kommuner, och for den enskilda familjen ar ofta avgiften en
stor post i hushallsekonomin och paverkar olika socialgruppers val
av barnomsorg (Lundmark & Norrman, 1991). En aspekt som skulle
kunna bidra till den sociala snedrekryteringen ar, att det forekom-
mer att kommuner tillampar olika avgifter for familjedaghem och
daghem, sa att familjedaghem har en lagre taxa.

Det nya taxesystemet bygger pa att man salter avgiften i relation
till barnens narvarotid. Detta visar sig fa olika konsekvenser for
olika grupper i samhallet. I Stockholm dar man utvarderat systemet
har det blivit dyrare for dem som behover barnomsorg under lang
tid, medan de som behover korta vistelsetider vinner pa systemet.
Det visar sig ocksA att en hogre andel medel- och hoginkomsttagare
utnyttjade mojligheten till kortare vistelsetider och darmed lagre
avgift. De ensamstaende var klart underrepresenterade i derma
grupp. I Uppsala blir det ski road mellan kommunala daghem som
har en inkomstrelaterad avgift, och foraldrakooperativ som har en
fast avgift (mitten av den kommunala). Konsekvensen blir att lAgav-
lonade foraldrar far en hogre avgift i kooperativen, jamfort med de
kommunala daghemmen, de hogavlonade far en sankning (So-
cialstyrelsen, 1994).

Nar det galler oppettiderna pa daghemmet, passar de salmi for-
aldrar som arbetar obekvama tider, t.ex. borjar tidigt pa morgonen
eller slutar sent pa kvallen. Har fyller familjedaghemmen en viktig
funktion. MAnga LO-familjer har sadana arbetstider, och en majori-
tet av de barn som behover omsorg pA obekvama tider tas emot i
familjedaghemmen. I och med att kommunerna har en ambition att
Andra dagbarnvardamas arbetssituation till att likna daghemmens
arbetsforhallanden genom att t.ex. se till att de far en bathe sam-
manhAllen barngrupp under dagtid, minskar flexibiliteten for
arbetstiderna och svarigheterna for foraldrar som behover sadan
tillsynstid (Persson, 1991).

2.2 Inre paverkansfaktorer

De inre faktorer som paverkar forskoleverksamheten som vi ayser
att beskriva ar, dels faktorer av ideologiskt-kulturell art som har
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effekt pa organisationen, dels personalens normer och varderingar
vad galley foraldramas roll.

Organisationens klimat/kultur
Med ideologisk-kulturella forhallanden ayses de gemensamma
tankemonster eller ideer, som har utvecklats i en personalgrupp
Mom hela, eller delar, av en organisation. Har spelar sannolikt per-
sonalens utbildning en viktig roll, eftersom man dar, via det lime-
hall som behandlas, grundlagger forestallningar om det kommande
yrket (se t.ex. Henkel, 1990). I barnskotar- och forkollararutbild-
ningen fokuseras pa barnet ur olika aspekter, medan foraldrasam-
arbete framforallt forekommer som en marginell foreteelse.
Tidpunkten for utbildningen kan naturligtvis ha en viss betydelse
for det innehall som ges.

Inom denna kategori ingar personalens forestallningar om verk-
samhetens syfte, hur man ska arbeta, vilket irmehall verksamheten
ska ha, foraldrarnas roll, etc. Dessa fiirestaliningar som kan vara
medvetna eller omedvetna; paverkar individernas satt att tanka och
handla. I den organisationsteoretiska litteraturen behandlas ideolo-
gisk-kulturella forhallanden med hjalp av begrepp som klimat,
kultur eller kod.

Ekholm och Hedin (1991), som har studerat klimat pa daghem,
tar upp tvA olika typer av klimatteorier. De skiljer mellan struktu-
rella forklaringsmodeller och socialpsykologiska modeller. I de
strukturella forklaringsmodellerna utgar man fran att det är organi-
sationsstrukturen och/eller den ledningsstrategi som finns i organi-
sationen, som paverkar det klimat som utvecklas i organisationen. I
de socialpsykologiska forklaringsmodellerna forklaras i stallet det
klimat, som utvecklas utifrAn personalens interaktion med varan-
dra. Det finns dock klimatteorier som ser klimat som ett resultat av
saval yttre som inre forhallanden i organisationen (t.ex. Ekvall med
flera, 1987).
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Med kultur ayses har ett kollektivt medvetande eller symbolsystem,
som anger vad som är rimliga, lampliga och acceptabla salt att upp-
fatta och agera i en viss social verklighet (Ellstrom, Davidson &
Ronnqvist, 1990, s 35). Dessa fOrfattare menar att en organisations
kultur i stor utstrackning är osynlig och omedveten for de i organi-
sationen, ingaende individerna. Med kultur ayses forestallningar pa
en mer grundlaggande nivA an inom klimatteorierna. Denna
grundlaggande forestallningsvarld antas, genom att ange vad som
är en naturlig, onskvard eller mojlig verksamhet, ge riktlinjer for,
och darmed pAverka, verksamhetens inriktning i olika ayseenden.

NAgon enhetlig kultur har varken pAtraffats Mom forskolan eller
skolan. Forskningen inom detta omrAde har framforallt inriktats pa
skolan (se t.ex. Arfwedsson, 1983, och Arfwedson & Lundman
1984). De anvander begreppet "skolkod", som de menar irate är kand
eller medveten for de anstallda. Han menar han att vissa individer
Mom en skola dr "centrala barare" (Arfwedson, 1983) av den existe-
rande skolkoden. Ovrig personal kan antingen aktivt eller passivt
stoclja eller motarbeta den forharskande koden. Olika koder kan pa
ett likartat satt antas utvecklas utifrAn riktlinjer fran stat och kom-
mun, narsamhalle samt forskolans tidigare historia. Aven inom for-
skolan ar tanken pa "centrala barare" som bar forskolans tradition
vidare, en fullt mojlig utgangspunkt.

De ovan namnda teorierna betonar samtliga de ideologisk-kultu-
rella faktorernas styrande och stabiliserande effekt pa en organisa-
tions verksamhet. Denna stabiliserande effekt kan samtidigt antas
minska organisationers formAga till forandring, sarskilt storre for-
andringar, eller forandringar som direkt strider mot, eller är svara
att forena med, existerande klimat, kultur eller kod inom organisa-
tionen.

Foraldrarnas roll
Nar det galler foraldrarnas roll vet man att det finns vissa fore-
teelser som ofta blir till problem for personal och foraldrar. Det kan
exempelvis galla barnens sjukdom eller tidsanpassningen till dag-
hemmets verksamhet (Lunden Jacoby & Nasman, 1989). Enligt Ehn
(1983), kunde oenigheten mellan personal och foralder handla om
barnets halsa. Arbetande foraldrar har svart att vara hemma frail
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arbetet, och om barnen ofta är sjuka sarskilt i borjan av sin vistelse
pA daghem, far foraldrarna problem. Funderirtgar som "jag kanske
ska ga ner i tjanst eller jag vantar alit med att soka en hogre tjanst"
dyker upp. Ib land dagtingar man som foralder med sitt samvete
och skickar ivag barnet till daghemmet, trots att man kunde se
eventuella tecken pa sjukdom pA morgonen. Det kunde ocksa handa
att daghemmet bad foraldern att hjalpa till i barnomsorgen, nar det
hade uppstatt konflikter med barnet, for att tala barnet till ratta.
Gransdragningen mellan foralderns och den professionelles fost-
ransansvar var otydligt, och varierade frail stalle till stalle. Ib land
blev motet mellan familjer och barnomsorg bra och samarbete kring
kraven uppstod, ibland blev det kollision mellan krav och mojlighe-
ter (Lunden Jacoby & Nasman, 1989).

En annan svarighet galler, att personal pa daghem ofta har egna
uppfattningar och informella regler om hur barnens tider ska ut-
nyttjas av foraldrarna, och nar lamning och hamtning av barn ska
ske (Ehn, 1983; Ekholm & Hedin, 1984; Lunden Jacoby & Nasman,
1989; Socialstyrelsen, 1991). Ibland kan man uppfatta att grundin-
stallningen hos en del personal dr att "foraldrar dr ansvarslosa som
lamnar sina barn pa dagis", och om man inte hamtar barnet i exakt
tid, blir det ytterligare ett bevis for att "ju mer man utnyttjar dagis
desto samre foralder dr man" (Bergqvist i Socialstyrelsen, 1991). Nar
det galler tidspassningen, kunde det to sig uttryck i att personalen
pA en del daghem ville ha barnen samlade vid morgonsamling,
vilket kunde innebara att foraldrar, som inte hann Minna barnen
fore morgonsamlingen, kunde fa \Tanta till efter samlingen. Detta
kunde vara svArt, eftersom foraldrarna skulle passa bade busstider
och arbetstider. PA andra daghem fanns informella normer for hur
lange barnen skulle fa stanna pa daghemmet, vilket innebar att det
fran personalens sida ansags oerhort viktigt att foraldrarna hamtade
barnen sa fort nagon av dem slutat sitt arbete. En foralder uttryckte
det pa foljande satt: "Ib land behover man utratta Arenden som gar
fortare utan barnen. Men detta tycker inte personalen, utan de anser
att sa fort mamma dr ledig, sa ska hon hamta ungen lite tidigare".
Foraldern ser daghemmet som en pedagogisk miljo, bathe att till-
godose barnens behov An hemmet, medan personalen ser det som
ett foraldraansvar att hamta barnet sa fort som mojligt (Elm, 1983;
Lunden Jacoby & Nasman, 1989).
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En del foraldrar ansag att barnomsorg i familjedaghem var bathe an
daghem, eftersom barngruppen var mindre, det var i heiruniljo och
det var mer personligt och tryggt. Det var dessutom mer flexibelt
och praktiskt. Man sag det som positivt, att barnen erbjods liknande
omvardnad som foraldrarna sjalva kunde ge sina barn. Foraldrarna
lyfte ett problem med familjedaghemmen och det gallde, att det
kunde vara svArt att fa insyn i en dagmammas verksamhet som var
sa privat. Det var lattare i en offentlig daghemsmiljo att stalla fragor
och komma med synpunkter (Lunden Jacoby & Nasman i So-
cialstyrelsen, 1991).
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3. Implementering - ett process-
perspektiv

Fokus i detta projekt ar, hur enskilda farskolor tagit emot, och ut-
vecklat, en utifran initierad reform for att kopa och salja tjanster
Mom den kommunala forskoleverksamheten. For att forsoka forsta
vilka konsekvenser en forandring av detta slag far, behover man be-
skriva det sammanhang som forskolan befinner sig i. Detta gars uti-
fran ett implementeringsperspektiv.

3.1 Utgangspunkter

Implementering av en plan eller ett program ses i detta samman-
hang som en process, dar sAval mal och intentioner, som faktisk
verksamhet, genomgar forandring Over tid. Detta perspektiv pa
implementering kan kallas ett processperspektiv (jfr Hjern, 1981:
McLaughlin, 1987). Med denna utgangspunkt blir det mindre in-
tressant att studera implementering som Braden av averensstam-
melse mellan pA forhand formulerade mal/intentioner, och den
faktiska verksamheten. I enlighet med ett processperspektiv, foku-
seras i stallet intresset i denna undersiikning pa, hur de mottagande
forskolorna har uppfattat, och hanterat, intentionerna bakom "kap-
och salj" reformen, samt hur dessa har farandrats Over tid.

Utifran olika teoretiska perspektiv, foreligger ocksa naturligt
olika forklaringar till svarigheter vad galler implementering av re-
former. En vanligt forekommande utgangspunkt i vart samhalle ar,
att reformer som initieras hogre upp i hierarkin, ocksa genomfors
pa lagre nivaer i samhallet. Om detta rote sker, sa forsaker man
finna brister i styrningen. En sadan utgangspunkt brukar kallas ett
uppifran ("top-down") perspektiv. Med det syfte som ar aktuellt i
denna studie, dar vi ayser att studera en reforms tillampning pa
forskoleniva, ser vi det dock som mer fruktbart, och intressant, att
utga fran ett processperspektiv. Med detta perspektiv fokuseras det
tankande och handlande som foreligger pa lokal niva, dvs dar
reformen mottages och tillampas.
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Ett grundlaggande antagande Mom detta perspektiv ar,..att organi-
sationers praktiska verksamhet (den s.k. realiseringsarenan), funge-
rar relativt frikopplad frAn centralt formulerade policies, planer och
ideer se t.ex. Ellstrom m.fl., 1990). Verksamheten antas istallet for-
mas av de problem, utmaningar och arbetsvillkor som personalen
moter i sitt vardagsarbete, och utifran vilka man, pa ett eller annat
sat, maste hantera och organisera verksamheten.

Ett annat grundantagande room detta perspektiv (se t.ex.
Brunsson, 1989), galler de "informationskallor" som individerna i en
organisation har for hur man bor tanka och handla. Organisationens
institutionella omgivning antas ha stor betydelse i detta samman-
hang. Om det racier motsattningar i den institutionella omgiv-
ningen, dvs om olika konkurrerande uppfattningar finns foretradda
Mom olika omraden, sa kan detta leda till konflikter och instabilitet
i organisationen (Brunsson, 1989).

En ytterligare utgangspunkt/antagande Mom detta perspektiv ar
att organisationer stravar efter att uppra legitimitet i den institutio-
nella omgivningens Non. For att uppnA detta, är det viktigt att de
uppfattas som betydelsefulla eller nodvandiga av derma omgivning.
Brunsson (1989) menar, att organisationer stravar efter att anpassa
sina mal och strukturer utifran forestallningar i den institutionella
omgivningen med stark forankring i det omgivande samhallet.

Enligt Lindensjo och Lundgren (1983) blir detta sarsidlt markbart
i organisationer som saknar klara mai och tydliga resultatkriterier
(t.ex. forskola, skola), och som darfor maste visa att de fungerar i
enlighet med de forvantningar som firms i samhallet. Wien funge-
rar saledes utifran detta perspektiv som en slags symboler eller
reklamskyltar for organisationens mojligheter att havda sig i sam-
hallet (Lindensjo & Lundgren, 1983). Om en organisations uttalade
inriktning/mal slciljer sig fran den institutionella omgivningens, an-
tas organisationen pa sikt fa svart att overleva beroende pa kritik
och misstro.
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3.2 Forutsattningar och hinder for forand-
ring

Inom detta perspektiv fokuserar man pa nagra faktorer som har sar-
skild betydelse for hur en forandring/reform tas emot och hanteras
i en verksamhet. Nedan sammanfattas nagra sadana faktorer saval
utanfor som Mom organisationen som enligt detta perspektiv har
betydelse for att fa forandring till stand.

Forskolans institutionella omgivning
En reform antas utifran detta perspektiv ha olika forutsattningar for
att implementeras, beroende pa graden av overensstammelse med
den institutionella omgivningens signaler. Fbrutsattningarna for
implementering akar saledes, om en reforms inriktning uppfattas
stamma overens med mal, normer och varderingar hos inflytelse-
rika grupper i samhallet. Ett kanslomassigt accepterande av refor-
men ses som mer avgorande for en reforms genomslagskraft, an en
intellektuell forstaelse av reformens effektivitet (Airasian, 1988;
Brunsson & Olsen, 1990).

Organisationer kan ha olika forvantningar pa sig som kan vara
motstridiga (Brunsson, 1989). Om det foreligger konflikt mellan
olika forvantningar och normer i den institutionella omgivningen,
kan detta leda till att tva organisationsstrukturer bildas: en formell
och informell struktur. I den formella strukturen ingar det som
organisationen utger sig for att arbeta for (policy, malsattningar,
etc.), medan den informella strukturen utgOrs av den praktiska
verksamheten. Den formella strukturen dr lost kopplat till den in-
formella strukturen (Weick, 1976). Den formella strukturens framsta
funktion blir da att legitimera organisationen i samhallet genom
maldokument och dylikt. Dessa reflekterar saledes forsta hand den
institutionella omgivningens forvantningar, och inte krav fran den
praktiska verksamheten (Meyer & Rowan, 1977).

En sadan uppdelning Mom organisationen, med en fasad utat
och en annan verklighet inne i organisationen, ar viktig att to han-
syn till nar man studerar reformers genomforande, eftersom det
antas foreligga en stor risk att enbart den formella strukturen
(planeringsarenan) forandras, medan den praktiska verksamheten
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(realiseringsarenan), i stort sett forblir oforandrad. Tillampat pa for-
skolan, kan detta innebara en konflikt mellan politisk-aolministrativ
och samhallelig paverkan. I den formella strukturen, formuleras for-
skolans officiella malsattning eller policy i arbetsplaner och peda-
gogiska program, dar organisationens syfte och inriktning med
verksamheten signaleras i enlighet med fOrvantningarna i det poli-
tisk-administrativa systemet. I den informella strukturen kan dar-
emot exempelvis samhalleliga paverkansfaktorer vara de framsta
paverkansfaktorerna i det praktiska arbetet. En viktig paverkans-
faktor i denna studie kan t.ex. utgoras av forvantningar hos de for-
aldragrupper som finns representerade vid de olika forskolorna.

Rutiniserade handlingsmonster
Rutiniserade handlingsmonster utvecklas i de fiesta organisationer i
aktiviteter som upprepas dagligen i den praktiska verksamheten.
Dessa handlingsmonster saknar ofta koppling till formulerade mal
och riktlinjer for verksamheten. Collins (1981) menar att vi utnyttjar
olika regler som utvecklats over tid som ledstjarnor for vart hand-
lande. Han menar, att manskliga handlingar ofta utfors med en be-
gransad kognitiv kapacitet, och att vi i stallet stravar efter att for-
soka Ora det mesta till rutiner som kan tas for givna. Detta irmebar
i sin tur, att vi har svarigheter att direkt redogora for, eller ange ska-
len for, praktiskt medvetna handlingar.

Ett likartat resonemang fors inom "street-level bureaucracy"-
forskningen (Weather ley & Lipsky, 1977; Lipsky, 1980), dar man
studerat personal som arbetar med manniskor i olika typer av verk-
samhet. Gemensamt for dessa arbeten är att arbetet inte ges tillrack-
liga resurser, att det foreligger lag grad av kontroll, oklara mal och
pa andra satt hindrande omstandigheter, vilket leder till att man
inte kan utfora arbetet pa ett idealt satt. Inneborden av detta synsatt
är, att aven om organisationer forandras kontinuerligt, sa sker detta
inte som ett resultat av styrning uppifran, utan snarare som ett re-
sultat av manniskors vardagliga arbete, och som svar pa "tryck" i
den institutionella omgivningen.

For att mota dessa omstandigheter utvecklar personalen olika
handlingsmonster. Ett handlingsmonster kan vara att begransa de
fordringar som stalls pa dem, utnyttja befintliga resurser maximalt,
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samt forsOka hitta losningar room befintliga resurser. Ett annat
handlingsmonster innebar att de modifierar sina uppfatiningar och
forestallningar om arbetet genom att begransa malen. Detta for att
reducera diskrepansen mellan tillgangliga resurser och malsattning
for arbetet. Som beskrivits av Lipsky (1980) kan fenomen som ruti-
nisering och forenkling av arbetsuppgifter, ses som strategier for att
Oka personalens kontroll Over sift arbete och Ora arbetsuppgifterna
hanterbara.

Ledningens roll
Ledningens roll poangteras ocksa Mom detta perspektiv. Man kan
urskilja atminstone tva viktiga funktioner nar det galler ledningens
roll. For det forsta ar ledningens roll betydelsefull bl.a. nar det galler
aft skapa forstaelse och uppslutning for verksamheten och dess mal
bland personalen, dvs en legitimerande funktion visavi personalen.
For det andra har ledningen en viktig uppgift nar det galler organi-
sationens legitimering gentemot den institutionella omgivningen
(Lundgren, 1986); Hultman, 1989). Detta innebar i sin tur att ledar-
skapets legitimerande aspekt är sarskilt betydelsefull i organisatio-
ner dar den institutionella omgivningen antas ha betydelse for
organisationen, dvs i offentliga verksamheter typ skola, forskola,
kriminalvard, aldreomsorg, etc. Det kan naturligtvis uppsta dilem-
man i de fall mal och riktlinjer inte stammer overens med den prak-
tiska verksamhet som ar radande room organisationen. Le-
gitimiteten Mat uppratthalls da genom att lata den praktiska verk-
samheten fungera relativt autonomt.

Ledningen ses som betydelsefull for att motivera personalen och
skapa ett positivt arbetsklimat, samt for att underlatta forandring
och utveckling av verksamheten. Ett pedagogiskt ledarskap ses som
en forutsattning for att verksamheten ska utvecklas i aysedd rikt-
ning. I annat fall finns uppenbara risker att andra styrfaktorer (till
exempel den institutionella omgivningen eller vanor och rutiner
som utvecklats Over tid), styr den praktiska verksamhetens inrikt-
ning. Ledningen är framforallt viktig for att pa olika satt mobilisera
personalen att arbeta med forandring och utveckling av verksam-
heten (Hultman, 1989). Som framhalls av Ellstrom, m.fl. (1990), ar
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det ocksd viktigt, att forandringars syfte tas upp och diskuteras till-
sammans med personalen, for att na en bred forankring.

3.3 Avslutande kommentarer

Med utgAngspunkt fran ett processperspektiv forandras irate verk-
samhet genom administrativa beslut eller utifran kommande direk-
tiv. Verksamheten antas i stallet utvecklas gradvis och odramatiskt
genom att personalen i det dagliga arbetet, moter storre eller min-
dre problem och ovantade handelser, som man pa nagot satt direkt
maste hantera. I manga fall kommer sAdana spontana atgarder att
pa sikt utvecklas till institutionaliserade handlingsmonster som bi-
drar till att ge verksamheten dess karaktar och identitet. Vilken
denna identitet blir, beror bl.a. pa vilka delar av den institutionella
omgivningen som personalen genom sin bakgrund identifierar sig
med, och paverkas av i sitt arbete.

Utifran detta perspektiv betonas stabilitet snarare an forandring.
Stabiliteten i en verksamhet, hanger samman med dess grad av in-
stitutionalisering. En institutionaliserad verksamhet karaktariseras
av att arbetsuppgifter, arbetsformer och arbetssatt i hog grad rutini-
serats, och darmed tas for givna. De har fatt ett egenvarde som per-
sonalen varnar om, oberoende av om de är andamalsenliga eller ej,
utifran verksamhetens mai (Brunson & Olsen, 1990). En viktig for-
utsattning for forandring blir i detta perspektiv, att pa olika satt for-
soka bryta rutiniserade handlingsmonster. Detta kan ske, genom att
utrymme skapas for kritisk reflektion Over verksamhetens mal och
medel, i relation till forvantningar och krav fran den institutionella
omgivningen (politiker, ledningspersonal, kollegor, foraldrar och
berorda intresseorganisationer). En viktig ledningsfunktion blir, att
skapa arenor for sAdan reflektion i en verksamhet.
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4. Taxesystemet i praktiken -
Linkoping

UtgAngspunkten for derma resultatredovisning är de intervjuer som
genomforts med enhetschefer, personal och foraldrar vid de stude-
rade forskolorna i Linkopings och Norrkopings kommun. Resultatet
frAn intervjuerna har i tillampliga fall, kompletterats med informa-
tion frAn den enkatstudie som genomfordes med samtliga foraldrar
vid de fyra studerade forskolorna.

I resultatredovisningen behandlas de bacla kommunernas forsko-
lor var for sig. Redovisningen innefattar foljande ornfaclen:

(a) personalens upplevelser och implementering av taxereformen
samt enhetschefernas roll i implementeringen;

(b) taxereformens konsekvenser for foraldrarna samt
(c) taxereformens konsekvenser for barnen.

Inom varje omrAde presenteras inledningsvis de likheter och skill-
nader som framkommit mellan forskolorna inom respektive kom-
mun. Avslutningsvis Ors en kommunovergripande sammanfatt-
ning av de resultat som framkommit.

4.1 Ett personalperspektiv

Inledningsvis presenteras gemensamma upplevelser och implemen-
teringsmonster bland personalen vid inforandet av den nya taxere-
formen vid de bAda Linkopingsforskolorna. Darefter redovisas olik-
heter mellan forskolorna utifran samma aspekter.

Gemensamma monster
Nar det galler hur personalen upplevde inforandet av det nya taxe-
systemet vid forskolorna sa kan man konstatera, att de upplevde att
det var en uppifrdn kommande forandring, innehAllande lud-
digailcrangliga regler. Den innefattar en forandrad yrkesroll, som
innebar en kontrollfunktion visavi foraldrarna, vilket man inte anser
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vara en uppgift for forskolepersonal. En ytterligare konsekvens är
styrningen mot dagmammor, vilket anses olustigt.

I detta aysnitt behandlas ocks5 hur taxesystemet har genomforts
(implementerats) vid de bada forskolorna. Hur hanteras de nya
direktiven av personalen? Hur lyckas man anpassa de nya reglerna i
den befintliga verksamheten? Det handlar saledes om hur persona-
len pa olika satt hanterar det nya taxesystemet visavi foraldrarna.
Det visar sig att personal vid bada forskolorna anger att de ser mel-
lan fingrarna och undviker att patala for foraldrarna nar de Over-
skrider den avtalade tiden. Enligt personalen foreligger ocksa en
variation i tillampning for olika foraldrar, samt mellan olika personal
och olika avdelningar. Vid b5da forskolorna fungerar chefen som en
slags bakjour till personalen.

Uppitriin styrt
Samtlig personal anger att taxesystemet ar en konstruktion som har
utarbetats pa central niva, och som man inte har haft mojlighet att
pdverka overhuvudtaget. Information om hur det nya systemet ska
tillampas, har sedan formedlats till personalen via enhetschefen
Detta faktum är dock inget som personalen tycks sarskilt irriterad
over, utan det verkar som om det ar ett naturligt satt att arbeta
man verkar vara van vid detta tillvagagangssatt nar forandringar
ska genomforas.

Det kom som en blixt fran klar himmel. Nu ar det har som gal-
ler.

Vi fick inte paverka - det kom uppifran.

Jag upplevde det som att vi bara skulle firma oss i det har, det
var inte sa mycket att Ora och vi fick order om det har, hur det
skulle bli.

Luddigancriingliga regler
En stor del av personalen upplevde att taxesystemet var svart att
satta sig in i och forsta, nar det skulle genomforas. De menade, att
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de nya reglerna var ytterst "luddiga" och darmed svara att fiirstA.
Detta forhallande var frustrerande, irate minst eftersom foraldrarna
stallde frAgor om vilka regler som gallde, och personalen inte sjalva
beharskade de nya reglerna, och darfor inte kunde besvara for-
aldrarnas fragor. Delar av personalen anger att reglerna fortfarande
ar svara att forsta.

En konkret svArighet som namns av personalen vid forskola Ll
är t.ex. alt forsta skillnaden mellan regelbunden och oregelbunden
tid, namligen om regelbundenheten ayser att barnen hamtas och
lamnas vid samma tid varje dag, eller om det innebar att Barnet
vistas pa forskolan samma antal timmar varje dag. Persona lens egen
tolkning av regelbundenheten dr, att det handlar om hamtning och
lamning vid samma tid, medan tolkningen pa central niva dr, att
regelbundenheten ayser regelbundet antal tillsynstimmar per dag.
Anledningen till derma upprordhet tycks dock inte enbart bero pa
de luddiga reglerna i sig, utan det faktum att man har fait "schavot-
tera" infor foraldrarna nar man lamnat information, som sedan pA
central niva bedomts vara felaktig. Att Ora fel infi5r foraldrarna,
upplevs som ytterst obehagligt av personalen.

Jag tyckte att det lat jattekrangligt i borjan k6pa tid och rabat-
ter, syskon, osv. Nar man sag de har listorna... jag tyckte det var

valdigt rorigt det maste jag saga. Vi fick fragor fran foraldrarna
och vi visste inte sA mycket heller. Mang var osakra av oss.

Luddiga regler nar det galler hur regelbunden, respektive ore-
gelbunden tid ska raknas. Reglerna Andras av forvaltningen sa
det inte stammer med de direktiv som vi har fAtt - cla är det
svart for oss. Det retar en och leder till irritation. Man undrar
ibland vad det är for regler som galler egentligen, tat alit flyta
precis som fon., det är nastan sA man kanner - det rinner ju ut i
sanden.

Nya regler hela tiden. SvArt att hAlla reda pA vad som galler,

trots att man arbetar inom verksamheten.
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Att vara kontrollant/polis - inte vow uppgift
En stor del av personalen menar, att taxesystemet har lett till att
man far utfOra uppgifter som man inte är utbildad for. Den nya
arbetsuppgiften som innebar att man ska ta ansvar for att kontrol-
lera aft de tillsynstider som foraldrarna "kopt" ocksa efterlevs, ar en
uppgift som man inte anser ligger inom forskolepersonalens an-
svarsomrade. Man menar, att man fatt en narmast "polisiar" funk-
tion. Det ar framforallt den personal som kommer i kontakt med
foraldrar vid lamning och hamtning, som tar upp detta. Det fram-
kommer i detta sammanhang, att personalen upplever att det ar
obehagligt att saga till foraldrarna i de fall som de Overenskomna
tiderna inte halls.

Att hAlla koll pA foraldrarna är en roll som vi pedagoger inte
vill ha, vi är utbildade till att ta hand om barnen - pengama Jig-
ger utanfor vArt omrade.

Vi ska egentligen inte behova kolla foraldrarnas tider Over-
huvudtaget - det är chefemas sak att halla ordning.

Vara polis och kolla tider, jag mar lite daligt av det, jag är inte
en sedan person.

Styrning mot dagmammor - olustigt
Den nya barnomsorgstaxan innebar som tidigare namnts, att taxan
ar lagre i familjedaghem an pa daghem. Detta har sin orsak i att
kommunens faktiska kostnad ar lagre for de barn som vistas pa
familjedaghem, an for de barn som har sin barntillsyn p5 daghem.
Delar av personalen tycks dock inte forsta denna avgiftsskillnad
mellan tillsynsformer. De menar att det har skett en okad politisk
styrning mot familjedaghemsomsorg, vilket de anser är felaktigt och
olustigt.

Fel att styra till billigare dagmammor. Vi vet inte om de vill
styra, men det verkar som de vill styra in pA dagmammor. Man
tror att de vill att smabarn ska vara der.
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Vi blir forfOrdelade eftersom fler valjer dagmamma an dagis
det är val en politisk styrning olustigt mycket skillnad.

Jag forstar inte att det ska vara dyrare med dagis an med dag-
mamma.

Olustigt med sA stor skillnad i avgift for dagmammor och
dagis, vi är inte mindre varda, 'canner jag (dagmamma).

Flera av personalen vid forskola Ll, uttrycker ocksa att reformen
gay upphov till oro. En pataglig anledning till denna oro, var att
man befarade att smabarnsforaldrarna i hogre utstrackning skulle
valja familjedaghem i stallet for daghem, beroende pa en lagre
barnomsorgskostnad i denna tillsynsform. Oron handlade saledes
om, att man var radd for arbetsloshet i samband med en sAdan ut-
veckling. En ytterligare anledning till oro ar nar foraldrarna
minskar sin tillsynstid.

Man var radd frAn borjan att den lagre taxan for smabam skulle

leda till att det blev farre barn pa dagis och att det farms risk for
att forlora jobbet.

Vi undrade om vi skulle fA nagra smAbarn till vara avdelningar,
eftersom det var betydligt dyrare.

Standigt och jamt nar foraldrarna gar upp och ned i tid fAr vi
ralcna om det är inte underligt att vi tycker att det ar tungt
har finns en standig oro vi har ju inte plats for fler barn rent
praktiskt - men ekonomin sager nAgot annat.

Ser mellan fingrarna
Vid bada forskolorna anger personalen, att de inte alltid tillampar
det nya taxesystemet pa det satt som det ar aysett att tillampas. De
svdrigheter som personalen uppenbarligen upplever nar det galler
att utova kontroll av foraldrarna, anges dock inte som en direkt an-
ledning till att man "ser mellan fingrarna". Personalen vid forskola

anger i stallet, att man har viktigare saker aft syssla med, att man
inte tanker pa det, att det ar krangligt, etc. Aven vid forskola L2
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anger delar av personalen att de "ser mellan fingrarna" i de fall nar
foraldrarna kommer lite for sent, eller om det bara hander nagon
gang ibland.

Jag jobbar sakert en kvart om dagen overtid, krAngligare att
skriva upp an bara bjuda pa det.

Visst hander det att man bjussar for att vara smidig vi jamkar
mellan dagar nar det gar.

Att dra Over tiden lite är OK. Vi bryr oss inte om att de kommer
lite for sent. Om det hander nAgon gang sa bryr vi oss inte om
det.

Enhetschefens installning vid forskola Ll overensstammer i hag
grad med personalen uppfattning vid derma forskola.

Man kan inte ga precis efter taxan utan vi maste anvanda oss av
sunt fornuft och se hur blir det har. Sen far val personalen jobba
lite mer och to i lite hArdare.

Vid forskola L2 daremot, anger enhetschefen att foraldrarna ska be-
tala extra nar de overskrider den avtalade tiden

Ibland sa tycker personalen att det egentligen inte spelar nAgon
roll om det har barnet är kvar en timma, men dA är det ju sa att

dA ska ju foraldrama betala.

Pa fragan i foraldraenkaten om vad som hander om man kommer
for sent, sa anger drygt 50 procent av foraldrarna vid bada for-
skolorna, att det inte far nagra konsekvenser om de hamtar barnen
senare an avtalad tid.

Tilliimpas olika for olika fiirdldrar
Vid bada forskolorna reagerar personalen pa olika satt for olika
foraldrar nar den overenskomna tiden oversksids. For de foraldrar
som overskrider tiden flagon enstaka gang, sa reagerar de inte och
patalar heller inte detta for foraldrarna. Nar det daremot galler de
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foraldrar som mer systematiskt lamnar for tidigt, respektive hamtar
for sent, sa reagerar de negativt.

Om det dr en engangsgrej sa kanske man dr lite snail, men har
du en san har som man retar sig pa, som alltid kommer for sent,

sa sager man nog till.

Om jag ska vara arlig sa beror det pa foraldern ocksa. Om en
foralder tar en kvart varje dag sa retar vi oss mer.

Vem det är betyder mycket, t.ex. ensamstaende foraldrar,
trangd ekonomi, synd om - kommer kanslor med.

Tilltimpas olika mellan olika personal och olika avdelningar
Nar det galler implementeringen av taxesystemet, finns det en vari-
ation inom personalgrupperna nar det galler hur man agerar nar
foraldrarna utnyttjar mer tid an vad som avtalats med forskolan.
Det tycks saledes finnas mojlighet att tillampa reglerna utifran hur
man sjalv, eller den egna avdelningen, anser att de bor. tillampas.

Vi dr nog lite olika som personal. En del är tuffa och sager ifran.

Vi pratar inte om hur man ska Ora mellan avdelningarna, dar-
for blir det att man Or olika. Det är svart, trakigt, pinsamt - vi
har ju bestamt att det ska vara lika for alla foraldrar.

Pa var avdelning är vi snalla. Vi tar inget for 10 minuter.

Chefen ar bakjour
Nar foraldrar overskrider den avtalade tiden, sa tar personalen
sjalva upp det med foraldrarna. Enhetschefen fungerar som en slags
"bakjour" som de tillfrAgar i de fall de kanner sig tveksamma till
vilka regler som galler.

Vi far skota oss valdigt mycket sjalva, men det är klart att vi
fragar henne om vi är osakra.
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Om det är problem med foraldrar sa tar inte enhetschefen tag i
foraldragruppen, det är vi som far gora.

Persona len vid forskola L2 hanvisar till enhetschefen i de fall
som de inte kommer overens med foraldrarna om inneborden
av avtalet, eller om vilka konsekvenser det far, nar avtalet inte
foljs av foraldrarna.

Vi pratar med foraldrarna, men om det blir strul sa far chefen
skOta det.

Vi tar detta - men enhetschefen tar tag i det om det verkligen
behovs.

Specifika monster vid forskola 1,1
I detta aysnitt redovisas de specifika upplevelser som framkommit
vid forskola Li. En upplevelse som framhalls, dr ett dilemma som
handlar om att karma sig utnyttjad eller ge service. Persona len upp-
lever ocksa stora svarigheter att patala for foraldrarna i de fall de
overskrider sina avtal, och man tors inte saga till. De uttrycker att de
villfixa for foraldrarna och inte visa sin makt .

Att vara utnyttjad eller ge service
Man kan spara en konflikt hos personalen nar det galler install-
ningen till foraldrarnas mojlighet att kopa extra tid for barnomsorg.
Nagra av personalen anger, att man kanner sig utnyttjad av for-
aldrar, trots att de nu har derma rattighet. Samtidigt forsoker de att
intala sig att de ska vara serviceinriktade mot foraldrarna.

De koper extra tid beroende pa jobbet, far att de ska kunna
jobba Over om de behover, men man far en kansla av att de ut-
nyttjar det som de kopt "vi betalar ju f6r det". I borjan retade
vi oss pa det och sa till varandra, att det dr ju konstigt att de
inte bryr sig mer om sina barn. Men sedan har det forandrats,
och det är val bara att finna sig i det.
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Tidigare kunde man reta sig pa att de kom nypermanentade
och inte hade sagt nagot - nu har de betalt, sa vi är ju service
objekt, sa det är OK om de koper till.

Sv Art nar de sparar tid och tar ut nar de vill, dA kan vi ju inte
saga nagot om det - galler de som har oregelbunden tid.

Ett par av personalen anger ocksa att man 'canner sig utnyttjad nar
foraldrarna inte hamtar i tid.

Om foraldrarna ofta kommer for sent, sa respekterar de inte oss
och vArt arbete, och da reagerar vi.

Vad som retar oss är nar de utnyttjar oss utover den tid de
kopt.

Tors inte saga till
En stor del av personalen upplever att det är svart att patala for
foraldrarna nar den overenskomna tiden overskrids. Det handlar
manga ganger om att man inte riktigt "tors" saga ifran, dels efterr
som det upplevs sa obehagligt, dels for att man sager relationen till
foraldern pa spel. Trots att personalen i martga fall reagerar nega-
tivt pa att tider inte halls, sa valjer de att inte saga nagot till foral-
drarna. En losning som namns i detta sammanhang är att hanvisa
foraldrarna till enhetschef eller politiker, dvs att nagon annan bar
Ora det som man sjalv tycker ar svart. Persona len menar att man i
dessa fall "forsoker saga till" eller att man "nog sager till".

Jag vet att det ibland blir irritationsmoment och en del tors inte
saga ifran. En del sager ifrAn och sa blir de osams och det är
inte kul.

Det handlar om relationen till foraldrarna som kommer for sent
eller precis. Man far uppbada kraft: Forst bestamma om man
ska agera och sedan hur. Vi forsoker att vara raka - vi far inte
ga och glida - men omedvetet vet man ju inte.
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En del tors inte saga ifrAn - battre att hanvisa till enhetschefen

eller politiker.

Om en foralder tar en kvart varje dag sA retar vi oss och fOr-
soker saga till efter ett tag.

Aven forestandaren uttrycker svarigheter i samband med att disku-
tera tillampningen av barnomsorgstaxan med foraldrarna. I hennes
kommentar framskymtar, liksom hos personalen, en installning som
innebar att det är viktigt att undvika en forsamrad foraldrarelation.

Det ar en balansgAng, t.ex. nar en foralder ringer och beklagar
sig Over bemotandet frail nagon personal. DA far jag kontrollera
bakgrunden innan jag tar ett beslut samtidigt som jag kanner
att jag behover vara solidarisk med personalen, men det far
ands inte ga ut Over foraldrarna.

Fixar
En tanke med kop- och saljsystemet var att man skulle effektivisera,
och darmed ekonomisera verksamheten, genom att man forkortade
oppettiderna pa vissa avdelningar utifran barnens tillsynsbehov.
Detta har ocksa genomforts vid forskolan, men de barn som till-
falligtvis har langre tillsynstider, far ga over till en avdelning som
har langre oppethallande, och som ocksa fungerar som jour for de
korttidsoppna avdelningama. Hur detta system skulle se ut, utarbe-
tades av personalen i samband med taxesystemets inforande.

Vi har ett officiellt system och ett inofficiellt system. Barnen ar
inskrivna pa en avdelning men sedan kan de flyttas till andra
avdelningar ibland om man behover mer tid.

Hos oss firms alla mojligheter att ordna till det i detta stora hus.

Vi fick rakna ut hur det skulle passa med olika tider och olika
avdelningar, vi var med och bestamde grupper och oppettider.
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Visa makt
NAgra i personallaget menar att det ar ett uttryck for att visa sin
makt nar personal patalar for foraldrarna att de har overskridit den
overenskomna tiden.

Det ar olika hur man ar som person, t.ex. om man vill vara polis
och karma sin makt det ar olika.

Det Jigger inte for mig att visa makt.

Ar man smidig och positiv sa blir det bra, men om man ar
annorlunda kan man to betalt. Det ar alltsa olika for olika per-
sonal - det ar makten.

Vilken roll har da enhetscheferna nar det Oiler aft genomfora det
nya taxesystemet pa forskolan? Som framgar av nedanstaende re-
dovisning sa ser enhetschefernas roller olika ut vid de bada forsko-
lorna.

Specifika monster vid forskola L2
Specifika upplevelser och implementeringsmonster vid forskola L2
beskrivs i detta aysnitt. Persona len vid denna forskola är negativt
installd till foraldrarnas mojlighet aft kopa extra tid eftersom man
upplever att detta leder till att foraldrama utnyttjar denna mojlig-
het i alltfor stor utstrackning. Persona len uttrycker ocksa att taxe-
systemet ar ett stelbent system som ar valdigt komprimerat och darfor
har lett till okad stress. Det enda positiva med det nya taxesystemet,
som nagra av personalen tar upp, ar att det skapat mer ordning.

Nar det galler sardrag i implementeringsmonster som aterfunnits
vid denna forskola, sa framgar att stora delar av personalen menar
att det ar viktigt att saga till och vara strong mot fOrdldrarm for att det
ska vara ett riittvist system dar vissa "inte slinker undan". Detta
innebar aft man skickar en extra rakning till de foraldrar som syste-
matiskt kommer for sent. Om barnens tillsynstider forandras sa att
de inte ryms inom den egna avdelningens oppethallande, sa far
barnet stalla sig i kb till en avdelning med oppettider som passar de
nya tillsynsforhallandena. I undantagsfall och under kortare perio-
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der, forsaker personalen att losa tillsynsbehov mellan olika avdel-
ningar genom att pussla .

Enligt personalen utformar enhetschefen tydliga direktiv for hur
taxesystemet ska tillampas.

Utnyttjad
En stor del av personalen ar negativt installd till den utokade moj-
ligheten att kopa extra tid for barnomsorg (forutom arbets- och res-
tid). Personalen är medveten om foraldrarnas rattigheter i detta av-
seende, men de menar, att systemet utnyttjas av vissa foraldrar.

Vi har en fOralder som betalar k19 -17, hon ar larare och tycker
hon har ratt till att ha barnet hdr nar hon har lov, eftersom hon
har kiipt tiden. Det ar fel att fOraldrar inte tar hand om barnen
nar de har semester, barnen ska vara hemma hos sina fi5raldrar,

tycker jag.

Riraldrarna har barnen har aven om de har semester eller slu-
tar tidigare vi kanner oss bakbundna vi har ej ratt att saga att
du ska inte ha ditt barn har nar du andA ar hemma - de har ju
betalt - sa kan vi inte saga de betalar ju. Det primara ar att
barnen ska vara hdr nar de jobbar eller studerar, men ej nar de
inget gor.

Foraldrarna utnyttjar systemet - de koper for mycket tid. Slutar
exempelvis klockan 12, och hamtar klockan 5. Manga har dis-
pens sa det kostar inte mer. Battre tidigare nar man kopte tid
utifran sin egen arbetstid.

Stelbent system
Personalen upplever att det är ett oflexibelt system, dar det finns ett
ytterst litet utrymme for forandringar nar foraldrarna far andrade
forutsattningar vad galler arbetstider, etc. Detta galler sarskilt nar
foraldrarnas arbetstid forlangs och inte ryms inom avdelningens
oppethallandetider. Om det ar tillfalliga forandringar, sa forsaker
personalen att pitta losningar genom att forlanga scheman, eller att



barnen far ga till en annan avdelning. Detta kan dock enligt perso-
nalen endast ske undantagsvis, eftersom det ar mycket hog belast-
ning pa de avdelningar som har 'angst oppethallande.

Det ar ett jattedumt system, man kan inte vara flexibel. Man
borde kunna ha tid tillgodo en vecka, men det gAr inte. Ste lt

system.

Farr var det smidigare, de hade schema, men nu är det striktare

och finns ingen flexibilitet.

Funkar skapligt, men det blir problem nar nAgon andrar tiden.

Mer komprimerat - stress
En stor del av personalen uttrycker att forskoleverksamheten är mer
komprimerad idag, och att detta innebar okad stress for personalen.
Nagra menar, att den okade stressen fatt negativa konsekvenser for
saval samarbetet Morn forskolan, som for kontakterna med enskilda
barn.

Forut hade man vissa stunder som var lite lugnare. Manga barn
ar har exakt den tid vi har oppet. Nar vi hade oppet till klockan
5 droppade barn av undan for undan och det var inte samma
hets vid 4-tiden nar vi stanger. Nu är det mer komprimerat.

Battre forr, mer utspritt under dagen med barn - nu fullt hela
den tid man har oppet, hinner inte mysa med ett barn i taget.

Samarbetet inom huset har blivit samre. Tidigare hade man mer
tid att prata med ovrig personal pA andra avdelningar. Man
kunde to med sig ett par barn in pa nagon annan avdelning,
men det finns det inte utrymme for nu.

Denna uppfattning delas dock inte av enhetschefen som menar, att
det finns alltfor mycket "luft" i systemet pa denna forskola i jam-
forelse med ovriga forskolor i omradet. Hon anger att "man maste
ga in och titta Over om man ska dra ned lite i slutandarna pa sche-
mat".
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Mer ordning
Ett par av personalen anser att det nya taxesystemet har skapat mer
ordning och att personalen fatt battre kontroll over barnens vistelse-
tid pa forskolan.

Bra med det nya taxesystemet eftersom foraldrarna bara koper
sa mycket tid som de behover. Pengar är ett bra styrmedel. Man
passar tiden battre nu.

Man vet mer exakt nar barnen firms pa daghemmet. Det var
lattvindigare tidigare. Vi skulle vara generosa tidigare och det
blev slappare med tiden.

Viktigt saga till och vara strung - riittvisa
En stor del av personalen anser att det är viktigt att halla pa de
regler som galler, och att inte tillata att foraldrarna utnyttjar mer tid
an vad de har betalat far. Hur man ska agera i de fall nar avtalen
inte halls, har diskuterats mycket bland personalen. Persona len
motiverar sin standpunkt med att det dr viktigt att det ar "rattvist"
mellan foraldrarna, att vissa foraldrar inte behover betala for den tid
de utnyttjar, medan andra tvingas gora detta.

Vi sager till foraldrarna nar de drar over tiden ofta - det är vik-
tigt for det ska vara rattvist. Det är jobbigt att saga till men
nodvandigt ur en rattviseaspekt.

Det är kansligt nar en foralder lagt sig pa lagsta mojliga taxa
och inte kan passa tiden och vet om det. Jobbigt att saga till
men nodvandigt ur rattviseaspekten.

Vi har manga som regelbundet kommer for sent, de accepterar
att vi är stranga och sager till.

I personalens svar aterkonuner ocksa att man var "snallare" tidigare
och tillat att foraldrarna utnyttjade mer tid an avtalat, men att man
nu anser att man maste saga ifran, eftersom ett flertal foraldrar
"missbrukar snallheten" och ofta kommer for sent. I Hera av per-
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sonalens svar framkommer dock att det är jobbigt att saga till, men
att man anda maste Ora detta.

Kanns inte roligt att vara polis, vi later det ga lang tid innan vi
blir stranga, men nu maste vi.

Vi later det ga lang tid finnan vi blir stranga, hela forra terminen

var vi snalla.

Extra rakning
Nar det galler de fOraldrar som mer regelmassigt bryter avtalet, sa
har personalen bestamt, att detta maste fa ekonomiska konsekven-
ser for foraldrarna. Som tidigare nainnts, sa innebar det ett dilemma
for personalen, att patala for foraldrarna att de utnyttjar mer tid an
avtalat. Detta dilemma loser de genom att, i stallet for att direkt pa-
peka for foraldrarna drar Over tiden, i stallet skriva upp nar det
hander och sedan skicka en rakning.

Det är jattesvart att saga ifran - jag viii vara hjalpsam - vi har
manga sadan som kommer for sent vi skriver upp 7-8 minuter
for sadana som regelbundet kommer for sent eller tidigt och vi
har sagt till foraldrarna att vi debiterar detta - och det vet de
om - ingen sager nagot de accepterar detta - vi är stranga
efter sommaren nar vi markte att de gick Over.

De maste Andra avtal om det blir for lite, vi skriver upp och
kollar, de far sedan en rakning i slutet av terminen.

Nu skriver vi ned alit i en bok och de som upprepar flera
ganger far en Miming i slutet av terminen.

Fixar under kortare perioder
Det tycks foreligga ytterst lite samarbete mellan avdelningarna for
att losa problem som uppkommer nar foraldrar av olika anled-
ningar behover forandra tillsynstiden for barnen. Detta forekommer
dock endast i undantagsfall.
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Om nagon under en period behover 'cepa till tid fragar vi
annan avdelning och vadjar om en plats och clA bjuder den
andra avdelningen p5 detta.

Om fOraldrar behiiver kopa till tid - dA vac:liar vi om hjalp fran
annan avdelning och de rakar illa ut. Den andra avdelningen
bjuder pa detta extra.

Vi jobbar over om det behovs, ej mycket samarbete mellan av-
delningar, vi har tiara hjalpt till nAgon enstaka gang vid mel-
lanmal.

Chefen ger direktiv
Enhetschefen har utformat tydliga regler for hur personalen ska
agera nar foraldrarnas inte foljer de avtal som upprattats med for-
skolan.

Chefen har gett direktiv: "Skriv upp om de overskrider och
uppmana till att kopa mer tid" - bra att man dr bestamd

Vi har fAtt direkta direktiv - behover foraldrarna mer tid kelp!

Vi skriver upp. Bra med sAdana direktiv.

Vi ska vara stranga sager chefen. Vi ska rapportera fOraldrarria
om det pagar under tang tid.

Sammanfattning
Vilka olika konsekvenser kan samma taxereform fa nar den imple-
menteras vid tva olika forskolor med olika socioekonomiska forhal-
landen? Nedan presenteras nagra likheter, respektive skillnader,
mellan forskolorna.

Likheter
Vid bada Linkopingsforskolorna anser personalen att genomforan-
det av det nya taxesystemet var ett beslut som kom "uppifran", och
dar man som personal inte kande sig delaktig i beslutet. De upp-
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lever ocksa att de gallande reglerna är svartolkade, och de uttrycker
en osakerhet infor diskussioner med foraldrarna

Personalen upplever obehag infor den kontrollfunktion eller
"polisiara" funktion som ska utforas nar foraldrarna ska kontrolle-
ras, och de menar att derma uppgift inte är en arbetsuppgift som
tillhor den egna professionen som forskolepersonal.

Nar det galler implementeringen av taxesystemet sA fram-
kommer, att man exempelvis inte tillampar taxesystemet pa det satt
som man tror att det är aysett att tillampas, utan man "ser mellan
fingrarna". Detta fOrhallningssatt tycks dock vara vanligare vid for-
skola Ll, dar majoriteten av personalen anger att sa är fallet. En
ytterligare likhet är att personalen reagerar pa olika satt om for-
aldrar overskrider den avtalade tiden systematiskt, eller om det
hander nagon enstaka gang. Om det hander nagon enstaka gang, sa
"ser man mellan fingrarna" i klart hogre utstrackning an om det
hander vid upprepade tillfallen.

Det framkommer ocksA att taxesystemet tillampas olika mellan
olika personal och olika avdelningar. Medan delar av personalen
anser att de inte bryr sig om att foraldrarna utnyttjar mer tid an av-
talat, sA menar andra att detta bor pAtalas for foraldrarna och dess-
utom leda till ekonomiska konsekvenser.

Personalen är ocksa negativ till den okade styrning mot familje-
daghem som enligt dem blivit en konsekvens av taxesystemets ut-
formning. Man har dock olika utgangspunkter for sin kritik av
derma styrning. Vid forskola Ll anger personalen, att det nya sys-
temet med billigare dagmammor ledde till en oro for arbetsloshet,
medan man vid forskola L2 reagerar pa att det är felaktigt att styra
de sma barnen mot familjedaghem.

Skilln a der
Trots att personalen vid bada forskolorna upplevde att de inte var
delaktiga i beslutet om det nya taxesystemet, sa finns anda skill-
nader i personalen upplevelse av att kunna paverka genomforan-
det vid den egna forskolan. Vid forskola Ll gays utrymme for per-
sonalen att diskutera och planera for hur verksamheten lokalt skulle
anpassas i enlighet med det nya taxesystemet. En sadan delaktighet
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forekom inte vid forskola L2, dar den lokala anpassningen i huvud-
sak utformades av enhetschef och bitradande enhetschef.

Vid forskola L2 anger personalen att taxesystemet lett till hogre
stress bland personalen. Den hogre stressen har enligt personalen
sin grund i att verksamheten har blivit mer komprimerad. De lugna
stunder som tidigare fanns i borjan och i slutet av dagen, firms inte
langre i samma omfattning.

Persona len vid forskola Ll har utarbetat ett flexibelt system, dar
barnen far ga till en annan avdelning nar den egna avdelningen
stanger. Denna mojlighet firms inte vid forskola L2. Systemet upp-
fattas ocksa som "stelbent" av personalen vid denna forskola, och
personalen uppger att de i manga fall har svarighet att tillrnatesga
foraldrarnas onskningar om utokad tillsynsstid med kort varsel.
Detta sker endast i undantagsfall numera, och enligt personalen be-
ror detta pa att de langtidsoppna avdelningarna ar mycket kompri-
merade.

Ytterligare en skillnad galler hur man hanterar situationer nar
foraldrarna vid upprepade tillfallen overskrider den avtalade tiden.
Om det hander mer regelmassigt, sa uppger personalen vid bada
forskolorna att de blir irriterade och karmer sig utnyttjade. Kon-
sekvensen varierar dock mellan forskolorna. Vid forskola L2 skickas
en extra aiming pa den utnyttjade tiden. Persona len menar att man
maste vara "strang" mot foraldrarna for att det inte ska bli orattvist
for de foraldrar som "skater sig" och betalar for den tid de utnyttjar
barnomsorgen. Vid forskola Ll daremot tycks inte det faktum att
foraldrarna overskrider den avtalade tiden fa samma konsekvenser.
Persona len vid denna forskola anger att man "forsaker saga till" i de
fall foraldrarna overskrider tiden, men deras svar handlar mer om
vad man bar Ora i dessa fall an vad man faktiskt gar. Relationen till
foraldrarna tycks vara en viktig faktor vid denna forskola som man
inte utan vidare är beredd att offra.

4.2 Ett foraldraperspektiv

Vilka konsekvenser har da det nya taxesystemet fatt for foraldrarna
vid de bada forskolorna? I detta aysnitt presenteras inledningsvis
sadana konsekvenser som framkommit vid bada forskolorna.
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Darefter redovisas mer specifika konsekvenser for foraldrarna vid
respektive forskola.

Gemensamma monster
Uppfattningar som -kommer till uttryck hos foraldrar vid bada for-
skolorna dr, att den del av det nya taxesystemet som innebar att
man kan kopa extra tid ar positivt och innebar en okad frihet for
vissa. Andra konsekvenser som names bland foraldrarna dr, att det
har lett till okad stress for de foraldrar som kopt tillsynstid med sma
marginaler. Saval fOraldrar som personal tar ocksa upp ekonomiska
konsekvenser av taxesystemets utformning.

Personalen uttrycker farhagor att det nya taxesystemet leder till
att smabarnsforaldrar valjer dagmamma av ekonomiska skill, medan
foraldrarna menar att sa inte är fallet (dagmamma ej av ekonomiska
skill). Foraldrama menar att det firms utrymme for att kvitta tid efter-
som det finns informella regler Mom systemet.

I anslutning till resultatredovisningen fran intervjustudierna med
personal och foraldrar, redovisas kompletterande information som
framkommit i den enkatstudie som genomfordes med samtliga for-
aldrar vid de studerade forskolorna.

Koper extra tid - frihet
Vid bada forskolorna uttrycker sig foraldrar positivt infor mojlig-
heten att kiipa extra tid, och vissa foraldrar koper ocksa extra tid
forutom arbets- och restid. Vid forskola Ll har ett flertal foraldrar
kopt omsorgstid med ordentliga marginaler. Som tidigare namnts,
arbetar majoriteten av modrarna vid denna forskola deltid, vilket
ocksa innebar storre mojlighet att kopa extra tid, jamfort med hel-
tidsarbetande foraldrar (jfr forskola L2).

Jag har kopt extra tid tillsynstid 23 tim, men kopt 30 tim. Det
dr ett battre system an tidigare med stone frihet.

Jag har kopt extra tid (regelbunden tid) eftersom det blir billi-

gare, aven um jag egentligen inte behover sa mycket tillsynstid
(tillsynstid 32 tim, men koper 8 tim/dag).
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MAnga foraldrar vid forskola L2 menar, att det ar alltfor dyrt att
'cepa ytterligare tillsynstid. Det visar sig ocksa att de foraldrar som
utnyttjar denna mojlighet vid denna forskola, har hoga rabatter
(studerande eller lagavlonade) och kelp av ytterligare tid foranleder
endast marginellt okade barnomsorgskostnader.

Det ar bra med detta systemet, att man kan kopa den extra tid
man behover. Vi tycker nastan att det ar fir billigt med barnom-

sorgen vi har 75 procent rabatt (studerande).

Betalar for extra tid, och det ar ju valdigt bra att det ar in-
komstanpassat. Jag skulle inte kunna betala den hogre avgiften
- det klarar man inte som ensamstaende (restaurangbitrade, en-
samstaende).

Jag tar hellre lite for mycket tid for att slippa stressa
(arbetslos/praktikplats, ensamstaende).

Vid forskola Ll har personalen uppmanat foraldrarna att kopa extra
tid for att de ska slippa stressa.

Manga foraldrar koper extra tid for att ha och to till, det ar ett
fatal som kOper pa gransen. En stone frihet for de som har rad,

vilket de fiesta har i det har omradet.

De koper extra tid beroende pa jobbet, for att de ska kunna
jobba over am de behover.

Har koper inte foraldrarna for knappt med tid som de gjorde i
Ryd dar jag arbetade tidigare. Det innebar en frihet for en
mamma som kan kopa sig tid och fa agna sig at sig sjalv - med

rent samvete.

Vid forskola L2 daremot uttrycker flera av personalen en klart ne-
gativ installning till den utokade mojligheten for foraldrar att kopa
extra tid.

Vissa foraldrar utnyttjar tiden arida till klockan fyra for att
handla, etc., eftersom de anser att de har kept den tiden.
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Det som ar lite synd dr nar foraldrama tar semester en vecka
och barnen är hemma och dA far de ands betala sin av-gift. Sa
ofta kan det bli sa, att de behover Ora nagot pA sin semester
och da lamnar de in barnen, for det har de ju ratt till. Forut
kunde man ju neka dem det, for cla skulle de ju ha sina barn
hemma nar de var lediga, men nu kan man inte neka dem for
nu har de kopt den tiden.

Enhetschefen vid forskola L2 daremot är odelat positiv till denna
mojlighet far foraldrama.

Det nya taxesystemet är tydligare, man vet att det har dr av-
talat. Det dr bra for bade foraldrar och personal. Det är ocksa
bra for foraldrarna att de kan kopa mer tid utover sitt till-
synsbehov. Nu är det tydligt och klart att foraldrarna betalar
for den har tiden och de far utnyttja den och vi har inte med det
att Ora, utan firms det bars ett tillsynsbehov i grunden sa be-
stammer fOraldrarna sjalva hur mycket de viii kiipa.

Stress
Vid bada forskolorna tar personalen upp, att de foraldrar som kopt
alltfor knappt med tillsynstid har fatt en mer stressad situation.
Andelen foraldrar som detta galler, varierar dock mellan for-
skolorna. Enligt personalen vid forskola Ll, är det enbart ett fatal
foraldrar som detta galler, eftersom de fiesta foraldrar pa behova
stressa. detta daghem, kopt tid med ordentliga marginaler for att
inte

Stress for dem som kopt for knappt med tid.

Foraldrarna har mer press pa sig nu an tidigare stress - om

man kopt for snavt.

Vid forskola L2 anger personalen att manga foraldrar vid denna for-
skola koper tillsynstid med ytterst sma marginaler av ekonomiska
skal och detta har lett till okad press for manga.
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Foraldrarna vill ju inte kopa mer tid an vad de behover och
manga foraldrar kommer precis pa minuten med andan i
halsen och ber om ursakt.

Stress, man ligger ofta pa gransen. Tidigare kunde foraldrarna
to det lugnare.

Som foralder forsaker man pressa tiderna t.ex. 300 kronor mer

i skattade pengar - det är mycket.

Aven nagra av foraldrarna anger att stressen har Okat. Det dr, precis
som personalen anger, de foraldrar som har kopt for knappt med
tid och inte anser sig ha rad med att kopa ytterligare tid.

Stress da vi har for knappt tilltagen tid.
Stress, vi har kopt for lite tid - dyrt att Oka.

I fOraldraenkaten framkommer att narmare dubbelt sa manga fi5r-
aldrar vid forskola L2, jamfort med forskola L1, anger att de har
kopt tillsynstid "i minsta laget" (15 procent vid forskola Ll; 28 pro-
cent vid forskola L2). Nar det galler upplevd stress, sA uppger ocksa
foraldrarna vid forskola L2, att de 'canner stress i hogre omfattning
an foraldrarna vid forskola Ll (1 procent vid forskola L1; 11 procent
vid forskola L2). Over halften av fOraldrarna vid bada forskolorna
anger, att de mAste skynda sig for att hinna hamta barnen "i tid" (57
procent vid forskola Ll; 55 procent vid forskola L2).

Smdbarnsfordldrar vidjer dagmamma
Som tidigare namnts, innebar det nya taxesystemet i denna kom-
mun, att det är billigare barnomsorg hos dagmamma an pa daghem,
sarskilt for barn under tre ar. Detta forhAllande anser personalen vara
negativt for smabarnsforaldrarna, eftersom det finns risk for, att
ekonomiska aspekter kan bli styrande for vilken barnomsorg som
foraldrarna valjer.

90 procent av foraldrarna till barn under tre dr, vill ha familje-
daghem. Har lett till stopp i dagmammekon. En del foraldrar
star kvar i kon och vantar och forsaker under tiden att ordna
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tillsynen med mormor o dyl, medan andra mot sin vilja maste
valja daghem for aft barntillsynen ska fungera (enhetschef).

Hogre efterfragan pa dagmammor for smA barn, inte bra med
olika taxor, det är inte rattvist, ingen valmojlighet.

Fel, det ska vara samma avgift for dagmamma och daghem. De
som onskar dagmamma ska ha det, da blir det bra, de som On-
skar dagis ska ha det, dA blir det bra.

Dagmamma - ej av ekonomiska skill
Oberoende om foraldrarna valt daghem eller dagmamma, sa har
valet enligt foraldrarna inte varit ekonomiskt betingat, utan det har
varit andra faktorer som varit avgorande - faktorer som är verksam-
hetsanknutna.

Vi valde dagmamma beroende pa att det dr mindre stress an pa

dagis.

Vi valde dagmamma, inte p.g.a. taxoma utan for att vart barn
skulle ha en person att ty sig till, i stallet for en grupp man-
niskor.

Vi vill ha daghem trots att det Or dyrare On dagmamma for oss.
Jag tycker att det dr bra nar det finns Hera vuxna omkring som
ser vad som hander det tycker jag kanns tryggare On bara en
som man kanske inte riktigt litar pa.

Ekonomiska konsekvenser
Personalen vid bada forskolorna menar, att det nya taxesystemet
fatt ekonomiska konsekvenser for foraldrarna. Uppfattning dr
ocksa, trots de stora olikheter som foreligger mellan de bada upp-
tagningsomradena, att majoriteten av foraldrarna vid den egna
forskolan har gynnats av taxeomlaggningen. Enligt personalen vid
forskola Ll tjanar deltidsarbetande och hogavlonade pa omlagg-
ningen.
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Lagre taxa om man inte arbetar heltid.

Hoginkomsttagarna har fatt lagre avgift med den nya taxan
jamfort med den gamla.

Persona len vid forskola L2 menar, att den nya taxan inte resulterat i
fordyrade barnomsorgskostnader for majoriteten av foraldrama vid
forskolan, utan att vissa sannolikt fatt lagre taxa. Enligt personalen
vid denna forskola tjanar ensamstaende och lagavlonade pA refor-
men, medan hogavlOnade forlorar.

De ensamstaende har nog en fordel av det nya systemet, efter-
som de har sa mycket rabatter. Om de inte är hoginkomst-
tagare, for cla far ju betala mer.

I wart omrade sa har vi framforallt laginkomsttagare, och de far
ju rabatt, sa de kommer ned ganska rejalt i alla fall. Det finns ju
de som ligger pa 75 procent rabatt. Och sedan kommer syskon-

rabatten darutover.

Vid denna forskola menar personalen, att det nya taxesystemet
innebar att det blev dyrare barnomsorgsavgift for vissa for-
aldrar, namligen skolbarnsforaldrar, som tvingades kopa extra
timmar pA loven.

Skolbarn betalade nar de hade lov - det blev dyrt for for-
aldrarna.

Man har forsamrat, eftersom man har tagit bort lovomsorgen i
familjedaghem, den ingick tidigare, men nu far man betala
extra.

Resultatet fran foraldraenkaten visar, att en stor andel av for-
aldrarna vid bada forskolorna, anger att den nya barnomsorgstaxan
lett till hogre avgifter an tidigare (31 procent vid forskola L1; 50 pro-
cent vid fOrskola L2). En ytterst liten andel av foraldrarna vid bada
forskolorna, anger aft barnomsorgsavgiften har minskat i och med
taxeomlaggningen (6 procent vid L1; 4 procent vid L2).

62
-62-



Informella regler - kvittar tid
Vid bada forskolorna anger nagra foraldrar, att det är mojligt att
"kvitta" tid mellan olika dagar och mAnader. Flera foraldrar menar,
att det är ett relativt flexibelt system, dar man kan kvitta tid och
hamta tidigare nAgon annan dag, om man behover utnyttja langre
tid an vad man avtalat. Flera av de foraldrar som anger aft detta är
mojligt, har kopt extra tillsynstid, vilket innebar, att daghernatet/-
dagmamman far betalt for mer tid an vad foraldrarna vanligtvis
utnyttjar. Om man daremot kommer for sent vid upprepade till-
fallen, sa far man betala extra anger ett par foraldrar.

Det kan ju vara en manad som det behovs ett par timmar ut-
over den tid man kopt, da kan jag kompensera detta nasta
manad om jag inte hinner under innevarande manad. Det är ett
smidigt, flexibelt system med informella regler.

Det gar att prata med dagiset och "kvitta" nagon gang om det
behovs, genom att hamta tidigare flagon annan dag. Om man
bara ar arlig, ar personalen aldrig oresonlig.

Flexibelt - inga problem att skifta tid.

En ytterligare fordel med taxeomlaggningen som tas upp i foraldra-
enkaten är att det är ett "rattvist" system (11 procent vid forskola L1;
7 procent vid forskola L2).

Specifika monster vid forskola 1,1
Vid denna forskola uttrycker foraldrarna en osiikerhet infor vilka
regler som galley for att kopa extra tid. De ar positivt installda till
enhetschefen pa forskolan, eftersom hon deltar pa foraldramoten
och är tillganglig (synlig) for foraldrarna pa forskolan.

Luddiga regler - osakerhet
Det tycks rada delade meningar bland foraldrarna vid denna for-
skola om vad man har mojlighet att anvanda sin kopta tid till. Flera
foraldrar menar, att personalen sjalva inte har en klar uppfattning
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om detta, och att de Mr olika svar beroende pa vem man pratar
med.

Missnajd, luddiga direktiv vad som galler olika regler pa tva
olika avdelningar vid samma forskola.

Osakerhet nar det galler vad man kan utnyttja den kopta tiden

till personalen kan inte reglerna, de ar luddiga.

Tid till frissa eller ga pa kurs olika tankande kring vad man
kan utnyttja den kopta tiden till.

Synlig enhetschef
Samtliga foraldrar har traffat enhetschefen i olika sammanhang, och
de ar positivt installda till henne.

Hon är ofta med pa foraldramoten och är jattetrevlig hon hal-
sar alltid pa barn och foraldrar nar vi mots och är valdigt till-
motesgaende.

Positivt det jag har sett av henne - hon är ofta med pa foraldra-

moten och ibland är hon pa dagis och halsar pa.

Hon ar tillmotesgaende och trevlig och verkar ha bra koll pa
det mesta.

Specifika monster vid forskola L2
Vid forskola L2 har det nya taxesystemet inneburit ett okat pusslande
bland foraldrarna for att minimera den kopta barnomsorgstiden.
Andra synpunkter som foraldrarna vid denna forskola tar upp ar,
att de upplever det nya taxesystemet som stelbent, och att personalen
ar strang nar det galler att tillampa systemet.

Foraldrarna har i princip ingen kontakt med enhetschefen, utan
hon ar i princip osynlig for dem.
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Pusslar
Enligt personalen vid denna forskola sA forsOker flera av foraldrarna
att hitta olika satt att minimera barnomsorgskostnaderna. Ett satt
som tas upp dr, att ta hjalp av slakt och vanner for att mojliggora
detta.

Syskon far hamta bl.a. hos invandrarna man pusslar med
tiderna.

Mycket pusslande med tiderna och bekanta hamtar ibland.

Foraldrarna drar in pa timmama. Mormor am/ands ibland men

ej regelbundet.

Aven flera foraldrar vid denna forskola uttrycker att det nya taxe-
systemet har lett till en okad stressituation for dem. Antingen stres-
sar de for att hinna i tid, eller sa forsOker de att "pussla" pa olika
sat, t.ex. att syskon far hamta, eller att Barnet far ga hem spiv.

Vi har )(opt knappt med tid och det är for dyrt for oss att iika
detta leder till stress.

Jag har svart att hinna manga ganger och aldre syskon far
hamta detta innebar oro som foralder.

Barnet (7 ar) far ga hem spiv ibland nar den kopta tiden inte
racker - kanns inte bra.

Enhetschefens uppfattning skiljer sig fran foraldrarnas och persona-
lens, och hon menar, att det nya taxesystemet i stallet lett till en lug-
nare tillvaro for foraldrarna, eftersom de kan kopa extra tid och inte
behova stressa.

Ofta sa har man en tillsynstid pa 7 timmar men man har kopt 8
timmar. Jag tror att man kan ta det lite lugnare i stallet, man far

ga och handla t.ex.
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Stelbent system
Enligt personalen är det nya taxesystemet oflexibelt ur manga olika
aspekter. Ett exempel pa detta dr den valfrihet for foraldrarna som
det nya taxesystemet skulle innebara. Ambitionen att foraldrarna
ska kunna kopa den tillsyn de behover har stott pa problem, och
inte varit mojlig att genomfora. Att t.ex. utoka sin arbetstid under
gallande avtalsperiod, innebar stora kostnader nar foraldrarna
maste kopa ytterligare timmar. Stora problem uppkommer ocksa i
de fall, da foraldrar utokar sin arbetstid uttiver oppettiderna pa den
avdelning som barnet vistas, eftersom barnet da maste byta avdel-
ning.

En annan valfrihet "pa papperet" var, att foraldrarna skulle ha
mojlighet att valja tillsynsform, vilket inte gick att genomfora, efter-
som man inte hade tillrackligt med barnomsorgsplatser i familje-
daghem som hade storst efterfragan bland smabarnsforaldrar.

Foraldrarna kan kopa till tid, men det dr inte alltid sakert att
detta är mojligt, eftersom personalen har tider att passa nar de
ska hamta sina barn. Arbetsgivaren vill inte betala overtid.

Vart differentierade appethallande kan ju foraldrar tycka vara
jobbigt om de behover gA upp i tid, eftersom det innebar att de
dA maste byta avdelning eller kanske t.o.rn. hus (forestandare).

Ingen valfrihet - de fiesta \rifle ha dagmamma forst, men kom-
munen kunde inte erbjuda alla som ville ha en dagmamma -
fult gjort.

Aven en stor andel av foraldrarna vid denna forskola anser att taxe-
systemet ar oflexibelt ur flera olika aspekter. Mojligheterna att
arbeta overtid är t.ex. begransade for de fbraldrar som har sina barn
pa de korttidsoppna avdelningarna. Att fortsatta och betala en
dyrare avgift efter det att man blivit arbetslos, ses ocksa som stel-
bent regel som man inte har nagon forstaelse for. Aven regeln aft
arbetslosa endast far ha barnen pa forskolan under 3 timmar, och att
barnen inte tillats ata med de andra bamen, uppfattas som oflexibel
och stelbent av de foraldrar som är berorda av detta. Det firms ocksa
ytterst lite forstaelse bland foraldrarna for den regel som innebar,
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att man maste betala barnomsorgsavgift nar barnen är sjuka och
vistas hemma. Omojligheten att kvitta tid mellan dagai, tas ocksa
upp av nagon foralder som exempel pa oflexibilitet i den nya
taxesystemet.

Om man mAste arbeta overtid, sa maste nagon annan hamta
bamen. Det gar inte att forlanga tillsynstiden eller kvitta.

Jag har blivit arbetslos, men har dna samma avgift under lang

tid flera manader det är jobbigt.

Jag ar arbetslos och har en 3-timmarsplats. Det varsta ar att bar-
nen är jatteledsna, for nu far de inte ata pa dagis. Bamen grater
och vill ata med de andra barnen. Det är svart att fOrklara for

dem.

Nar det Oiler forskolans flexibilitet i olika ayseenden, sa framkom-
mer ett likartat monster i enkatsvaren fran foraldrarna vid forskola
L2. Sextiosex procent av foraldrarna anger att det innebar svarighe-
ter att arbeta overtid, och 45 procent menar att det ar svart att byta
arbetstider (motsvarande andel fOraldrar vid forskola Ll är 59 pro-
cent respektive 31 procent). MOjligheterna att Minna barnen tidigare
an avtalad tid, är ocksa begransade enligt 38 procent av foraldrarna
vid forskola L2, medan 20 procent av fiiraldrarna vid forskola L1
har en likartad uppfattning.

Strang personal
Nagra av foraldrarna vid forskola L2 uttrycker en narmast under-
danig installning till personalen pa daghemmet. Denna installning
kommer till uttryck genom begrepp som att personalen är "strang",
"blir arg", etc., nar man kommer for sent.

Nar reglerna andrades, blev de mycket stranga pa dagis, och
om man kommer for sent och hamtar, sa blir de arga.

Personalen blir arg pa dagis om man kommer for sent.
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Det har blivit lite surare nu ndr personalen mdste titta pd
klockan hela tiden.

Detta resultat studs av resultatet fran foraldraenkaten, dar 7 procent
av foraldrarna vid forskola L2 anger att personalen är sur/arg om
man kommer for sent. NAgon likartad uppfattning uttrycks inte av
nagon foralder vid forskola Ll. Majoriteten av foraldrarna anger
dock, att det inte hander nagot overhuvudtaget nar man kommer
senare an avtalad tid (53 procent vid forskola Li; 52 procent vid for-
skola L2).

Osynlig enhetschef
Foraldrarnas mojlighet att diskutera taxan och dess konsekvenser
med den som är narmast ansvarig, namligen enhetschefen, maste
anses vara sma eller obefintliga vid denna forskola. Det visar sig
namligen, att det inte tycks fOrekomma nagra kontakter overhuvud-
taget mellan enhetschef och foraldrar vid denna forskola. Ingen av
de intervjuade foraldrarna har haft nagon kontakt med enhets-
chefen, och de vet inte heller vem hon dr.

Jag vet inte vem enhetschefen dr.

Jag har aldrig traffat henne.

Sammanfattning
En konsekvens av det nya taxesystemet är en okad frihet for for-
aldrarna att kopa extra tid for barnomsorg, forutom arbets- och res-
tid. Vid bada forskolorna uttrycker foraldrar att detta är positivt.
Persona lens uppfattning om denna mojlighet skiljer sig dock at
mellan de hada forskolorna. Medan personalen vid forskola Ll
uppmanar foraldrarna att "kopa extra tid for att slippa stressa", sa
uttalar sig personalen vid forskola L2 i negativa ordalag om denna
mojlighet, som de tycker utnyttjas i alltfor hog utstrackning av for-
aldrarna.

Vid hada forskolorna anger flera foraldrar att det är mojligt att
"kvitta" tid mellan olika dagar, vilket ocksa ;Aar friheten. Denna
mojlighet foreligger fOretradesvis for de som kept extra tid, vilket
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framforallt galler de som arbetar deltid. Foraldrar med heltidsarbete
har sjalvfallet inte samma forutsattningar att utoka tillsynstiden.
Detta innebar, att friheten framforallt galler fOraldrarna vid forskola
Ll, namligen familjer med en god ekonomi och dar mamman i stor
utstrackning har deltidsarbete.

En nackdel-som tas upp av personalen, ar taxesystemets styrning
av sma barn fran omsorg Mom daghemsverksamhet, till familjedag-
hem. Persona len reagerar, i detta sammanhang, emot att ekono-
miska faktorer ska fa styra foraldrarnas val av barnomsorg. I prak-
tiken sa finns dock inte mojligheter att placera samtliga barn hos
dagmamma enligt foraldrarnas onskemal, eftersom antalet dag-
mammor inte ar tillrackligt stort utifran den efterfrAgan som firms.
Forestandaren har irate Keller for aysikt att anstalla fler dagmammor,
eftersom det skulle kunna fa som konsekvens att "jag a mAste Ora
mig av med utbildad personal i samma takt pa daghemmen, vilket
inte ar forsvarbart". Nar det galler foraldrar med sma barn som re-
dan har en daghemsplacering, firms daremot inte ragon efterfrAgan
pa dagmamma. De intervjuade foraldrar som valt familjedaghem
menar dock, att detta val inte är ekonomiskt betingat, utan att det
framfOrallt är familjedaghemsmiljon, som har varit avgorande.

Ur foraldrarnas perspektiv, sa tycks det nya taxesystemet ha fait
olika konsekvenser vid de bada Linkopingsforskolorna. Medan
manga foraldrar vid fOrskola L2 upplever en okad stress, beroende
pa att de i manga fall fOrsokt minimera sin tillsynstid, sa har manga
foraldrar vid forskola LI. i Linkoping kopt extra tillsynstid for att
slippa stressa. En ytterligare skillnad mellan forskolorna, ur ett for-
aldraperspektiv, är de mojligheter/svarigheter som firms Mom sys-
temet vid forandringar av arbetstiden. Vid forskola Ll upplever inte
foraldrarna detta som forknippat med nagra problem, eftersom av-
delningarna samarbetar och barren kan gA till en avdelning som har
langre oppethAllande da den egna avdelningen stanger. Dessa moj-
ligheter firms inte vid forskola L2, eftersom samarbete mellan av-
delningar endast forekommer i undantagsfall.

Andelen foraldrar som koper till extra tid, fOrutom arbets- och
restid, skiljer sig At vid de bAda forskolorna. Nar det galler de for-
aldrar som koper extra tid for att slippa stressa, sa tillhor de ocksa
tvA olika "grupper" vid de olika forskolorna. Vid forskola Ll, som i
huvudsak har en foraldragrupp med goda ekonomiska forutsatt-
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ningar, utnyttjas denna mojlighet i stor utstrackning. Vid forskola
L2, daremot, sa ar det framforallt de fi5raldrar som av olika skal har
dispens och betalar en relativt lag barnomsorgsavgift (arbetslosa,
ensamstaende, studerande), som koper extra tid inorn avtalet.
Ovriga foraldrar vid denna forskola menar att detta är for dyrt.

En annan negativ konsekvens som bAde foraldrar och personal
vid forskola L2 tar upp, är den "stelbenthet" som det nya taxesyste-
met karaktariseras ay. Detta drabbar sarskilt foraldrarna vid denna
forskola, eftersom manga av dem har oregelbundna arbets- och
studieforhallanden, och nar behovet av barnomsorgstid okar, utover
den tid som barnets avdelning har tippet, sa staller det till problem.
Foraldrarna maste cid stalla sig i ko till en annan avdelning, och byta
avdelning sa snart det fines plats.

4.3 Ett barnperspektiv

Vilka tankbara konsekvenser kan da det nya taxesystemet ha fAtt for
den primara "brukaren", dvs for barnet? I detta aysnitt redovisas
personalens och foraldrarnas uppfattning om, i vad man barnen har
paverkats av de nya forhallanden som rAder. Det foreligger stora
olikheter mellan de Edda forskolorna nar det galler deras uppfatt-
ning om hur det nya taxesystemet har paverkat barnen.

Forskola
Vid fOrskola Li anser personal och foraldrar att det i stort sett inte
piiverkat barnen ails. Den enda konsekvens som namns av persona-
len, är en nagot hogre frekvens av att anhoriga hamtar barnen.

Ingen pciverkan pa barnen
Den genomgaende uppfattningen hos foraldrar och personal är, att
det nya taxesystemet inte lett till nAgra markbara negativa konse-
kvenser for barnen overhuvudtaget. Eftersom barnen inte behover
byta avdelning i de fall foraldrarnas arbetstider forandras, utan far
ga till en annan avdelning som har tippet langre, sa menar persona-
len, att barnen inte paverkas negativt, trots forandrade rutiner.
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Persona len papekar ocksa, i detta sammanhang, att barnen kanner
barn och personal aven pa andra avdelningar an den egna, och att
de darfor kanner en trygghet trots att de ibland tvingas byta avdel-
ning.

Kan inte se nagra nackdelar for barnen -har hos oss. De fAr gA
till smabamsavdelningen om de behover tillsyn innan vi opp-
nar - det tycker de bara dr roligt. Det finns alltid en personal
frAn var avdelning pa smAbarnsavdelningen innan var avdel-
ning oppnar.

Eftersom barnen far vara kvar i samma hus och vi jobbar sa
mycket ihop sA de kanner all personal, sa tror jag inte att det
har paverkat barnen.

Mina barn har inte paverkats av taxeomlaggningen vi koper

extra tid.

Anhoriga hiimtar
Det nya taxesystemet har undantagsvis lett till att barnen hamtas av
anhOriga, vilket dock inte uppfattas som negativt for barnen.

Tror inte att barnen har paverkats av det har nya taxesystemet.
I ett fall hamtar morfar eller mormor for att de ska kunna halla

den avtalade tiden.

Ingen paverkan pa barnen. Hamtas ibland av anhoriga, men
detta innebar inget omak for barnen.

Nagra spridda synpunkter som kommer fram i personalintervju-
erna vid denna forskola är t.ex., att det blivit svart att hinna med aft
to hand om de barn som har det jobbigt, och som behover mycket
uppmarksamhet, eftersom barngrupperna har blivit mer komprime-
rade. En av dagmammorna menar ocksa, att det nya taxesystemet
lett till en okad stress for barnen, eftersom foraldrarna inte kan
stanna och prata som de kunde tidigare vid hamtning av barnen
(eftersom dagmammorna raknar omsorgstid tills dess att barnet
stigit utanfor dorren). En foralder papekar, att taxeomlaggningen
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har lett till att barnen missar olika aktiviteter, eftersom man inte
som tidigare kan lamna in barnen till dessa utan att behova betala
extra.

Forskola L2
Persona len vid denna forskola menar, att det nya taxesystemet lett
till olika negativa konsekvenser for barnen. En forandring dr att det
skett en utokning av olika personer som är inblandade i framfOrallt
hamtning av barnen. Andra konsekvenser, som narrins, är att barnen
tvingas byta avdelning nar foraldrarnas tillsynstider andras, att det
nya systemet lett till stora barngrupper samt att vissa barn tvingas
vara mer pd dagis eftersom foraldrarna utnyttjar den tid som de kopt
aven nar de är lediga.

Majoriteten av foraldrarna ar dock av den uppfattningen att
verksamheten vid forskolanfungerar bra for deras barn. Kritik fram-
fors dock mot den regel som innebar, att barn till arbetslosa fi5r-
aldrar inte tillats ata pa forskolan.

Olika hiimtar
En konsekvens som det nya taxesystemet fatt for barnen dr, att det
skett en utokning av personer, forutom foraldrarna, som hamtar och
lamnar barnen pa forskolan.

Foraldrarna koper sa lite tid som mojligt, och de som har moj-
lighet att fa hjalp av andra med hamtning och lamning, utnytt-
jar det. Det kan vara farmor eller mormor eller kompisar som
hamtar barnet. Det har okat. Ib land vet inte barnet vem som ska
hamta dem.

En av barnens storebroder hamtar ibland. Detta dagisbarn är
mycket mammigt, och hon vill inte komma med. Da brukar vi
kla pa henne for att det ska bli lattare for storebror.
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Far- eller morforaldrar hamtar for att man ska kunna halls
tiden. Vissa barn far ocksa ga hem sjalva, och man mots hemma
for att man inte hinner. Aven grannar, och andra de kanner,
hamtar. Det galler ett par barn i denna grupp.

Byta avdelning
Vid denna forskola menar personalen, att en vasentlig nackdel for
barnen är, att de tvingas byta avdelning i de fall foraldrarna for-
andrar sina arbetstider, och armed ocksa sift behov av barntillsyn.
I direkt anslutning till att taxesystemet infordes, s5 tvingades ca 20
barn att byta avdelning, och det hander fortfarande, beroende pa att
manga foraldrar i detta omrade har en relativt instabil arbets- och
studiesituation.

Detta är inte bra samre an forut att barnen ska byta avdelning.
Farr kande barnen alla i huset pa ett annat satt.

Om foraldrarnas tillsynstid forlangs, sa far barnen byta avdel-
ning, t.ex. invandrarforaldrar som forst laser svenska och bar-
nen placeras pa en avdelning med korttidsoppet. Sedan ska de
borja att praktisera, och cla blir det langre dagar, vilket leder till
att barnen sa smaningom far byta avdelning.

Stora barngrupper
Det nya taxesystemet har lett till att det blivit valdigt komprimerat
pa de langtidsoppna avdelningarna pa forskolan. Manga foraldrar
vid denna forskola har langa tillsynstider, varfor dessa avdelningar
har hog belaggning under hela dagen.

Korttids- och langtidsavdelningar ej bra for barnen, massor av
barn hela dagarna, dalig luft med sa rnanga barn, sned fordel-
fling och inget samarbete Over avdelningama.

Under vissa perioder under en dag är det jattejobbigt. Nu har vi
dock en utbildad ungdomspraktikant som fungerar jattebra -
men det är ju nu det.
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Mer pa dagis
Persona len menar att foraldrarnas mojlighet att kopa extra tillsyns-
tid utover arbets- och restid har lett till negativa konsekvenser for
vissa barn som lamnas pa forskolan aven nar foraldrarna dr lediga.

Vi ser ju till barren och cid Ar det fel att fOrdldrar inte tar hand
om dem ndr de har semester, barnen ska vara hemma hos sina
foraldrar, tycker jag.

Vissa foraldrar lamnar barnen har avert ndr de dr lediga. De har
ju betalat for det, men det dr ju synd om barnen att de inte fAr
vara hemma.

Fungerar bra
En stor del av de intervjuade foraldrarna anger att det nya taxe-
systemet inte fatt nagra direkta konsekvenser for barnen.

Fungerar bra. Jag har kopt mer tid an vi behtiver.

Den fungerar jattebra, vAr barnomsorg.

Hon kanske ser att jag stressar mer, men det fungerar bra.

Tretimmarsplats
Tretimmarsplats for arbetslosa foraldrar fungerar inte utan kom-
plikationer for barnen. Foraldrar framfor kritik emot att dessa barn
inte finks ata pa forskolan.

Barnen blir ledsna och det ar svArt att forklara en sAclan regel
for barn.

Sammanfattning
Nar det galler de konsekvenser som det nya taxesystemet fatt for
barnen, sa kan man konstatera, att forhallandena skiljer sig at mel-
lan de bada forskolorna. Vid forskola Ll är man overtygad om att
det inte lett till nagra negativa konsekvenser overhuvudtaget, efter-
som barnen far vara kvar pa sina avdelningar, aven cla foraldrarna
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forandrar sina arbetstider. Att barnen far skifta avdelning om den
egna avdelningens oppettider inte stammer med behov av tillsyns-
tid, anser de inte heller medfor nagra nackdelar for barnet, eftersom
"man kanner varandra i huset", och barnen verkar tycka att det ar
roligt.

Vid forskola L2-claremot, menar personalen att taxesystemet lett-
till negativa konsekvenser for vissa barn. Faktorer som namns är, att
barn tvingas byta avdelning nar foraldrarnas arbetstider andras, att
barnen blir hamtade av olika personer for att inte overskrida den
overenskomna tiden i avtalet, samt att antalet barn i barngrupperna
har okat. Enligt personalen blir barnen med langa tillsynstider som
vistas pa de langtidsoppna avdelningarna mest drabbade, eftersom
dessa avdelningar har Hest barn.

Personalen vid denna forskola menar att mojligheterna for for-
aldrar att kopa extra tid far negativa konsekvenser for barnen, efter-
som manga foraldrar ocksa stravar efter att utnyttja den tid som de
har kopt. Detta leder till att vissa barn far langre vistelsetider pa for-
skolan jamfort med tidigare, vilket personalen ser som negativt for
barnen.

Den mojlighet som arbetslosa foraldrar har att kopa barnomsorg,
s.k. tretimmarsplats, utnyttjas i relativt liten utstrackning i Lin-
koping overhuvudtaget. Det dr endast ett mindre antal barn vid for-
skola L2 som dr inskrivna enligt denna regel. Kritik mot detta sys-
tem framkommer dock, och foraldrar menar, att dessa barn sarbe-
handlas genom att de inte far delta i maltider tillsammans med de
ovriga barnen pa forskolan.
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5. Taxesystemet i praktiken -
Norrkoping

I detta kapitel behandlas taxereformens konsekvenser i Norr-
kopings kommun. Inom respektive omrade presenteras kon-
sekvenser for personal, foraldrar och barn.

5.1 Ett personalperpektiv

Inledningsvis presenteras gemensamma upplevelser och implemen-
teringsmonster hos personalen vid infOrandet av den nya taxere-
formen vid de tva Norrkopingsforskolorna. Darefter beskrivs olik-
heterna mellan forskolorna utifran samma aspekter.

Gemensamma monster
De likheter som personalen pa fOrskola Ni och N2 upplever vad
galler genomforandet av det nya systemet dr, att besluten kommer
uppifran, och att de tycker det ar jobbigt med den kontroll som dessa
for med sig. Nar det galler implementeringen, det vill saga hur
direktiven hanteras, är likheterna att man ser mellan fingrarna, att
man visar flexibilitet genom samverkan mellan avdelningar och att
man later enheteschefen ha jour, dvs to hand om foraldrar som
kranglar.

Beslut uppifrdn
Nar det galler systemets genomforande dr personalen och fOrestan-
daren pa bada forskolorna overens om, aft detta är ett beslut som
fattats ovanfor deras huvuden. Man hade inte nagot aft saga till om.
Forestandama fick informationen fran kommunen och meddelade
personalen att ett nytt system skulle inforas fran och med ett speci-
ellt datum.

Vi fick inte paverka systemet, det genomfordes direkt.
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Fixt och fardigt paket som kom ut till oss i form av broschyrer.

Vi har inte haft nAgot att saga till om, utan det är bara att tacka
och ta emot.

Inte bra, vi kunde inte lamna information till foraldrar, vi visste
inget.

jobbigt med kontroll
Det nya systemet innebar, att personalen fAr till uppgift att kon-
trollera, att de tider, som foraldrarna kopt, ocksa efterlevs.
ForestAndaren pa forskola N2 anser, att det "sunda fornuftet" ska
rada, man ska ta tag i sadana fOraldrar som vid upprepade tillfallen
hamtar sina barn for sent, men inte ga till overdrift och "sta med
stoppur i hallen". Persona len upplever kontrollen som jobbig, trakig
och det är besvarligt att saga till dem som inte foljer reglerna. PA
forskola N1 upplever personalen att de behover kontrollera att ti-
derna halls pA ett annat satt an forut, men att delta bara galler vissa
foraldrar.

Obehagligt att vara kontrollant

Man orkar inte hAlla pA och tjata hela tiden, man mAste hela
tiden stalla sig som nagon slags polis.

Nar det dr vissa som forsaker satta i system ar man observant.

Trakigt jobb att kolla, men det galley bara de vi misstanker.

Man vill inte vara polis och brAka, det galler inte all personal,
jag tror att manga dr pA dem som kommer forsent.

Ser mellan fingrarna
Persona len tycker att fOraldrarna är sa bra och trevliga sA man vill
tillata dem att komma och hainta barnen lite for sent eller lamna for
tidigt. Man ser mellan fingrarna nar nagon inte passar tiderna, och
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bjuder pa tid. De fiesta tanker inte pa, att detta kan bli mycket tid
som de arbetar gratis om man lagger ihop alla minuter.

20 minuter spelar ingen roll, men man vet att man ska papeka
det, men det är inte alltid man gor.

I manga fall ser vi ju mellan fingrarna om de kommer for sent,
vissa utnyttjar detta systematiskt och da kanner man sig utnytt-

jad och arg.

Vi skanker mycket om vi skulle rakna ihop, 15 minuter har och

dar.

Vi bjussar ganska mycket, blundar for att vi forlorar pa det.

PA forskola N1 bjuder man de fa barn som har korttidsplats pa en
hel del.

Till exemel nar vi ska pa utflykt eller nar det ar Lucia och vi vill
att bamen ska med, cla är det vi som far to pa oss extra tid for
de barn dar timmama inte racker.

Om vi gar pa heldag i skogen, bjuder vi tretimmarsbarnen att
folja med, det bjuder vi pa.

Flexibilitet
Nar barn ibland behover langre tillsynstid an avdelningen har op-
pet, till exempel pa morgonen eller kvallen, far barnen ga till en av
de andra avdelningarna. Det kan exempelvis handa att en foralder
blir sen eller behover borja tidigare pa arbetet. DA har en avdelning
alltid langoppet.

Avdelningar samarbetar om oppning och stangning, vi byter sa

att smabarnen inte far ilia.

Behover barnen vara kvar efter det att vi gar, sa samarbetar
man mellan avdelningama.
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Vi jobbar ihop avdelningsvis 2 och 2 under morgon och kvall,
vi loser detta inom huset.

Enhetschefen bakjour
PA bade forskola N1 och N2 ar personalen och enhetschefen overens
om hur man ska hantera foraldrar, som inte foljer de avtalade
tiderna. Huvudsakligen talar personalen sjalva med dessa foraldrar,
men om det inte hjalper sa tar enhetschefen vid. Hon staller upp,
och nar det behovs, ar hon bakjour. Enhetschefen svarar ocksa pa
alla fragor i samband med avgifter och timberakningar.

PA forskola N1 poangterar man att det bara ar ibland, nar nagon
systematiskt overskrider sitt schema eller slarvar med att passa
tiderna, som enhetschefen far ta hand om problemet.

Vi diskuterar med fOraldrarna, men blir det for extremt, cla far

forestandaren och tolk ta Over.

lb land vet man inte riktigt vad man ska tillata, cla far hon ta
beslutet, till exempel en mamma som bonar och ber att kort-
tidsbarn ska fa ata innan det gar hem, bra att nagon utomsta-
ende bestammer, sa att vi far sta med piskan sa lite som mojligt,
sa att de inte far agg mot oss utan mot henne i stallet.

Vi skriver upp nagra veckor pa de som vi misstanker, sedan far

forestandaren ta det.

Forestandaren har en enorm formaga att tala med dem pa ett
bra satt, nar nagon overskridit timmarna.

Andra tid - betala Linda
En annan svarighet med genomforandet av det nya systemet galler
nar foraldrar, mitt under terminen, vill ga ner i tid, fran till exempel
100 procent till 55 procent. De far minska sin tid, men betala fullt ut
eftersom man abonnerar pa en plats en termin i taget. Detta upplevs
som nagot av en konflikt av chefer och personal.
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Det ar synd om foraldrar som ska betala for nagot man inte be-
hover, samtidigt maste daghemmet fa in sina pengar till verk-
samheten.

Specifika monster vid forskola N1
De specifika upplevelser som firms mellan de tva forskolorna Ar sA-
dana som poangterar deras sarart. PA forskola Nl upplever persona-
len att det Ar jobbigt med de mcinga olika scheman som barnen har.
Detta beror pa, att deras foraldrar har oregelbunden arbetstid. Im-
plementeringen pa N1 praglas av iden att man ska tillampa syste-
met, sa det blir formAnligt for foraldrarna, man vill vara till lags.
Man är generos med tider och fixar genom att byta och Andra, och
man är valdigt forsiktig nor det gaffer att kritisera foraldrama. Man
vill undvika brc7k. Aven om grundinstallningen är generos, tillampas
data pA olika satt fOr olika forAldrar. Det är olika for de som ar shit-
samma och de som betraktas som slarviga.

jobbigt med whip scheman
Personalen upplever att verksamheten blir ryckig pa grund av bar-
nens manga olika scheman. Den oregelbundenhet som detta for
med sig i barngruppen gor det svArplanerat, och det ar svArt att ha
ordning pa alla barns tider.

Politiker tror att 6 timmar är 8-14, men har kommer och gar
barn hela tiden, en valdig variation, till exempel 7-13, 12-18, 9-
15, det dr en jobbig planering om man vill Ora nagot.

Jag har aldrig tidigare varit med om sa manga olika scheman,
det ar 6-veckors, 5-veckors, 3-veckors, svart att komma ihag alla
barn och man vet inte om man ses i morgon for de kanske är
lediga.
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Fixar
Persona len forsoker anpassa sig till forildrarnas situationer genom
att vara generos och fixa tider. Man byter och andrar sa att det blir
till foraldrarnas basta. Eftersom man är man om att fa behAlla de
fOraldrar man har, undviker man brak med dem.

Vi var ju nedlaggningshotade for nagra ar sedan, sa nu forsOker
vi bjuda pa oss, det Sr ett bra dagis och folk trivs, det ar for att
man ar generos.

Vi far byta lite nagon gang, de far andra annan gang.

Det hander att de koper till tid, men det ar sallan de far det av

oss.

De fragar alltid om de kan komma en timme senare, ibland ar
ju foraldrar lediga och har bamen hemma sa det jamnar ut sig,
och ungar ar sjuka ibland, detta ar inget att gneta om.

Vill inte braka
Den tanke som genomsyrar daghemmet dr, att man ska Ora det
formanligt for foraldrarna. Detta tar sig uttrycket, att personalen är
valdigt forsiktig i sin kritik av foraldrar. Man drar sig for att papeka
att foraldrarria gjort fel, och ger manga skal till varftir man ar sa an-
passningsinriktad. Man vill inte braka, man tycker det är svArt aft
vara strang, och man vill inte ha konflikter.

De som kommer forsent 10 min varje dag, det ar inget att halla
pa och braka om, det kanske Sr flagon ensamstaende och de
verkar ha tillrackligt omkring sig and& det ar skillnad pa om
man gor det utan ursakt.

Kanner man att tiden utnyttjas valdigt mycket over, sa fragar
man om timmarna stammer, men man gor det valdigt fint, det
Sr ju sa fa, det kanske ar en eller tva pa sin hojd som satt det i
system, och det kanske ar nagon 6-aring och de har ju ands
timmar tillgodo.
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Vi sitter ju inte och raknar, utan det schema som lamnas in det
forlitar vi oss pa, det skulle bli ett himla kontrollerande och den
tiden har man ju inte. Och det ar ju inte vart att hamna i kon-
flikt for det och sa tar det ju en massa energi.

Det ar en bagatellartad regel, det ar inget vi gar och trater om
och bryr oss om, inte \tart att lagga energi pa, vi finns ju arida
Mx for dem som är har, om nagon gar upp i tid sa andrar det
inget i personalstyrkan anda.

De slarviga - de skotsamma
Nar det galler den generosa installningen till att byta och andra
visar det sig, att man tillampar olika regler for olika foraldrar. De
foraldrar som man tycker "synd om", eller de som är jattetrevliga,
har storre favorer an de som man tycker ar slarviga.

Alltid samma foraldrar som slarvar och vi ar olika toleranta,
sadana som skoter sig, cla staller vi upp och bjuder, annars inte.

Vi ommar for ensamstaende, t.ex. en som är noga med tider,
medan de som är nonchalanta med upprepat utnyttjande tar vi
tag i och de far andra schema, mindre tolerans.

Specifika monster vid forskola N2
Pa forskola N2 praglas personalens upplevelser av de kulturskill-
nader som den arabiska kulturen medfor. Vad galler kulturskillna-
derna, betyder de att man har olika syn i mycket. Det handlar fram-
for allt om olika syn pa kvinnor och barnuppfostran. Den kvinnliga
personalen karmer sig mindre varda och utnyttjade. Man ar striing
och sager till, men foraldrarna vill inte forsta. Man upplever ocksa
att det ar jobbigt med invandrarforaldrarnas syn pa barn och upp-
fostran. Persona len anser ocksa att detta är ett stelbent system som
inte passar i detta bostadsomrade, eftersom sa manga foraldrar far
hjalp fran sociala myndigheter vad galler betalningen. I omradet bor
manga arbetslosa foraldrar, och darfi5r gar det manga tretimmars-
barn pa forskola N2, vilket är ytterligare en kalla till problem. Nar
det galler implementeringen, agnar man stor del at att tjata pa de
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invandrarfamiljer som inte passar tider, och pa foraldrar, till de
barn som ar tre timmar, och som inte hatntar i tid.

Vara strung och saga till
Manga i personalgruppen tycker det ar jobbigt med den kvinnosyn
som praglar mannen med arabisk kulturbakgrund. Kvinnorna i
deras hemlander betraktas som mindre varda. Darfor har mannen
svart att bemota de kvinnliga forskollararna som yrkesmanniskor,
som man behover lyssna till och respektera. Ldrarna kanner sig
manga ganger ilia behandlade av mannen i familjerna.

Kan karma mig utnyttjad av invandrare som inte hamtar i tid,
de vill inte forsta nar vi sager till, annan kultur, konflikt med
vart samhalle.

Kvinnor ar inget varda, papporna tar inte ansvar, och de "ser
ner" pa oss, fattar inte att detta är ett yrke, att vi ar utbil-
dade, var yrkesroll stalls at sidan, vi ska bara serva dem.

Papporna andrar efter den tid som de behover utan att fraga
oss, Jagger lakartider da de ej har avtalad tid, vi sager till, de
vill inte forsta.

Vi maste lara oss deras kodsystem, man maste saga ifran.

Vi har alltid behovt ha en stram grans. Man maste vara ganska

hard mot den har typen av manniskor.

Syn pk uppfostran
Persona len upplever ocksa att det ar jobbigt med de arabiska for-
aldrarnas annorlunda syn pa barn, och sin roll som uppfostrare.
Foraldrarna är inte engagerade och intresserade av sina barn pa det
sdtt som vi ar vana vid, "barnen ska heist vara ute och skota sig
sjalva". Det ar ocksa sjalvklart att de storre barnen tar hand om de
mindre.
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Det blir problem nar barnen kommer hem fran daghemmet och
de stora syskonen inte kommit fran skolan an sa att de kan ta
hand om smasyskonen.

Barren hamtas ofta av sina syskon.

Forutom att storre barn fostrar sma, ar man van fran hemlandet att
ha stor slakt omkring sig som brukar se till barnen. Har finns inte
det skyddsnatet pa samma sat. Darfor tycker mammorna, att det ar
bekvamt att barren ar pa daghemmet sa lange som mojligt. Det blir
jobbigt nar de kommer hem, eftersom de blir sysselsatta hela dagen
och vill att marrunorna ska fortsatta och leka med dem. Mammorna
blir stallda, "vad ska jag Ora?" Detta gar att personalen i viss man
kanner sig utnyttjad, eftersom foraldrarna vill att barnen ska vara
lange pa daghemmet, och att de pa det sattet lamnar over ansvaret
till daghemmet.

Vi ska val inte uppfostra deras barn, vi forsaker lara barnen
sprak, trygghet, sjalvstandighet, men vi uppfostrar inte man

blir utnyttjad.

Mammoma tycker det är bekvamt med dagis som tar hand om

barnen.

Vi (svenskar) kanske vill ha barnen hemma, nar vi ar lediga,
men det ar inte riktigt sa har.

Det kan komma en farmor och hamta och ta med Hera barn
hem for man är ju slakt, kusiner och sa.

Stelbent system
Persona len uttrycker ocksa tveksamhet till om detta system passar
overallt. De tycker inte att det passar har, eftersom det finns sa
manga av foraldrarna som har socialbidrag, och darfor inte betalar
sjalva. Det har ingen betydelse for dem om de bestaller heltid eller
mindre antal timmar, det kostar varken mer eller mindre for dem.
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Taxesystemet inte bra har, de som ej passar tider bryr sig inte
om det, vi tar in tolk for att forklara, men de struntar i det och
sager bara "ursakta, ursakta".

De betalar inte sjalva (manga invandrare), darfor spelar det
ingen roll hur mycket tid de tar.

De sager "det gor inget om vi far Oka till sex eller sju timmar for

socialen betalar".

Nar det galler implementeringen arbetar man hart pa att fa de ara-
biska foraldrarna att anpassa sig till systemet, och halla pa avtalade
tider. Detta galler ocksa de barn som gar tre timmar.

Tjat
En stor del av energin gar at till att tjata pa dessa familjer om att de
maste passa tiden, genom att exempelvis forklara regler, men ocksa
Italia pa och tjata nar foraldrarna misskoter att halla sig till avtalen.

Vi har manga araber, bekymmer med missfOrstand, vi sager till
hela tiden, tidspassande ligger inte for dem, de forstar inteatt
vi har planering och scheman utan tror att de kan ata frukost
nar det passar dom, jag vet inte om de inte vill forst&

Vi har hallit pa och tjafsat om det har med tiderna, att man inte
ska overskrida sina timmar valdigt mycket, sant som vi far
halla pa med, vi har 75 procent invandrare har i huset.

Vi far ringa efter foraldrar som inte kommer, mycket tjat och
irriterande.

Man maste vara ganska hard mot den har typen av manniskor,
sa vi har varit noga med att har nagon dragit Over en timma en
dag, sa far man to bort det en annan dag.
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Tretimmarsbarnen hiitntas inte i tid
Det problem man har pa detta daghem med att vissa foraldrar inte
hamtar barnen i tid, galler aven tretimmarsbarnen. Det blir extra be-
svarligt, eftersom viss personal miste to hand om de barn som ej
hamtas i tid, och det i sin tur leder till att det saknas vuxna vid en
del matbord, och cla blir det stressigt for de barn som ska ata lunch.

Foraldrar kommer inte, cla far personalen stanna ute pa garden
och vanta, och sedan komma till bords mitt i maten, det blir
konstigt.

Det har varit jobbigt for personalen, nar ingen kommit och
hamtat halv tolv.

Sammanfattning
Nedan presenteras likheter och skillnader i personalens upplevel-
ser, och implementering av det nya taxesystemet pa de tv5 forsko-
lorna.

Likheter
Sammanfattningsvis, nar det galler likheterna pa forskola Ni och
N2, handlar personalens upplevelser om att det nya systemet infOrts
som ett pabud uppifran, vilket man ej varit delaktig i. Man tycker
att det är jobbigt med kontroll av tidspassningen. Implementeringen
karakteriseras till stor del av att man "ser mellan fingrarna", genom
att bjuda pa tid, samverkar mellan avdelningar och slutligen har
enhetscheferna, pa 'pada forskolorna, ett likartat ansvar vad galler
att prata med foraldrar som Icrang lar.

Skillnader
De skillnader som finns mellan forskola N1 och N2 galler fore-
teelser, som satter sin pragel pa respektive forskola. Persona len pa
forskola N1 dr helt inriktade pa att Ora det bra for foraldrarna. Man
är oerhort generos gentemot de fiesta av foraldrarna, och man drar
sig for att saga ifran och braka om tio minuter hit eller dit. Men det
firms vissa foraldrar som inte far atnjuta generositeten, och det dr
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de, som man uppfattar som slarviga och nonchalanta. PA forskola
N1 dr det manga faraldrar som arbetar oregelbundna tider, och det
upplevs av personalen som jobbigt att halla ordning pa alla olika
scheman som barnen har.

PA forskola N2 domineras personalens upplevelser av att manga
barn kommer fran arabisk kultur, vilket innebar kollisioner i varde-
ringar vad galler kvinnosyn och syn pa barnen uppfostran. Vad
galler de arabiska foraldrarna, har personalen mycket arbete med
att fa dem att overhuvud taget inordna sig i tidssystemet, och upp-
fattningen är den, att man maste vara strang och aterhallsam for att
de ska lara sig. Persona len upplever det ocksa negativt, att de inte
blir respekterade som yrkesmanniskor. Det dr sarslcilt pappoma
som inte tar hansyn, utan behandlar de kvinnliga forskollarama
Persona len menar ocksa att de 'canner sig utnyttjade av foraldrarna,
eftersom dessa vill ha barnen pa daghemmet sa mycket som mojligt.
Foraldrarna kan pa sa satt slippa to ansvar for barnen. Detta leder
till att det uppstar en del kontroverser, som har sin rot i dessa kultu-
rella olikheter.

Aft forsoka att implementera ett nytt system har, har till stor del
inneburit, att man tvingats tjata och reda ut missforstand. Per-
sonalen pekar ocksa pa orimligheten med ett system, dar en del for-
aldrar i princip kan bestalla hur mycket tid som heist eftersom de
inte betalar sjalva.

5.2 Ett foraldraperspektiv

Vilka konsekvenser har det nya taxesystemet fatt for foraldrarna pa
de tva Norrkopingsforskolorna? Forst belyses de gemensamma
konsekvenserna vid forskola N1 och N2, darefter de specifika
konsekvenserna.

Gemensamma monster vid forskola N1 och N2
Bade foraldrar och personal pa de tva forskolorna upplever att det
nya systemet inte inneburit sa stora skillnader jamfort med tidigare.
Fora !drama upplever ocksa att det finns stor flexibilitet och jiittebra
personal.
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lute sa stor skillnad
Persona len menar, att det endast fOrekommer marginella for-
andringar, nar det galler hur foraldrarna loser sin barnomsorg. De
fiesta har det som forut, nar det galler den tid som de bestallt. Vid
intervjuerna med foraldrarna framhaller ocksa de, att det inte blivit
sa stor skillnad jamfort med hur det varit forut.

Jag har alltid haft heltid, ingen skillnad, for mig kanns det
bathe att ha det och slippa stressa.

Ingen forandring med det nya.

Ingen skillnad mellan gamla och nya systemet.

Flexibilitet
Foraldrarna upplever ocksa flexibilitet i systemet, man kan andra
tid och flytta mellan dagar bara man sager till.

Om man har 55 procent och vill jobba extra ett par veckor kan

man betala tillaggsrakning.

Om du Sr arbetslos och har korttidsplats, sa kan du nar som
heist Oka tiden anda upp till heltid nar du Mr jobb, det ar himla
bra.

Om du anvant for mycket tid en vecka, far du ta bort det nasta

vecka for att slippa betala tillaggsrakning.

Ibland mAste jag stanna kvar pA jobbet och det gar alltid att
ordna, det är alltid nAgon kvar till klockan 16.30, sen kan man
ta igen tiden nAgon annan dag.

jattebra personal
Nar det galler samarbetet med personalen, ar foraldrarna nojda och
tycker att de oftast är tillmotesgaende. FOraldrarna anser att perso-
nalen ar hjalpsam, och staller upp for dem. Man forsoker byta tider
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om det behovs, och ar inte sa knusslig med minuterna om man
overskrider tiden.

Persona len ar jattebra sa dar, jag har aldrig upplevt nagra som
heist problem eller att de tycker vi ar besvarliga om det Icor
ihop sig.

Jag har jattebra kontakt med froknarna och det är aldrig pro-
blem att vara kvar pa jobbet en stund om jag behover, sa de ar
jattebra.

Det fungerar alltid med personalen, alltid nagon som tar emot
nar man lamnar och hamtar.

Om man skulle jobba over flagon gang, sa gar det bra att ringa.
Kan dom ta bamen en extra timme sa gar det bra, man kan ta
hem bamen en timme tidigare nasta gang.

Pa van dagis har det aldrig varit problem att andra dagar eller
tider, bara prata med personalen sa ordnar det sig.

I foraldraenkaten framkommer ocksa personalens tillatande attityd
nar det galler att hamta eller lamna bamen pa tider som man inte
bestamt. PA forskola N1 uppger 70 procent av foraldrama att de ofta
lamnar eller hamtar pA andra tider. Tre fjardedelar av foraldrama
menar att ingenting bander om man Or det. 6 procent uppger att
personalen sager till. PA forskola N2 ar det endast 30 procent som
nagon gang i manaden lamnar eller hamtar barnen vid andra tid-
punkter an man bestamt. Har sager 61 procent att ingenting hander
om man inte passar tiden, 13 procent uppger att personalen eller
chefen sager till.

Specifika monster vid forskola N1
Nar det galler skillnadema handlar det om olika satt att hantera sys-
temet. PA forskola N1 kiiper man till mer tid, man stressar mer, man
kritiserar systemet mer for att det ar stelbent, och man lyfter Pram en-
hetschefens hjalpsamhet.

90 -

89



Koper extra tid
Persona len vid forskola N1 menar, att en del foraldrar gar upp i tid
eftersom den 80-procentiga tillsynstiden inte racker for de som
arbetar 75 procent. De fiesta har heltidstillsyn, men det finns en hel
del som "gar pa scheman", vilket gar att det ofta blir oregelbunden-
heter i barngruppsverksamheten. Det firms ocksa nagra som gatt
ner i tid, och pusslar ihop sina tider med hjalp av mormor och slakt.

Ett par som blev tvingade betala heltid, gick upp och arbetar nu

heltid.

Jag tror det blev dyrare for manga, de fiesta fick gA upp ett
snapp.

Det Sr nog sa att 80 procent tidsintervall inte racker om man
jobbar 75 procent, dA maste man betala 100 procent och (IA ut-
nyttjar man ocksa den tiden nar man har betalat.

Stress
Vad galler personalens syn pa foraldrarnas olika satt att losa sina
avtal, firms exempel pa uttalanden som tyder pa, att man uppfattar
att en del av foraldrarna manga ganger stressar.

80-procentama jagar mest.

Jag tror att foraldrar som hAller pa och kampar for att halls
tiden, Alter ut sig.

Bara en del som har blivit stressade, men det Sr inte sa farligt.

Vi forsaker lugna dem som hAller pa och stressa ihjal sig "ta det
lugnt, det dr inte wart der, man forstAr ju eftersom man Sr far-

alder sjalv.
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Stelbent system
Foraldrama ar kritiska mot vissa delar av det nya systemet. Man
upplever det som ett stelbent system. Man far inte kvitta tid fran en
vecka till en annan, man far betala for lov och nar barnen ar lang-
tidssjuka, och granserna for de timmar som man bestaller ar alltfor
fasta. Har foresprakar manga, bade i en.katen och i intervjuema, att
det yore bathe med stampelklocka sa att man betalar for den tid
man verkligen utnyttjar.

Avgifterna ar inte rattvisa eftersom man betalar for alla lov,
narmare bestamt 4,5 man fast man inte har barnomsorg, de
veckor man inte ar pa dagis borde vara avgiftsfria.

Varfor inte infora stampelur, man forlorar pengar om barnen ar

sjuka ofta.

Om man passerar en grans med tiara nagra minuter per dag,
battre med stampelkort och betalning for den tid som faktiskt
utnyttjas. En stor nackdel ar ocksa att flexibilitet saknas aven
vid ledighet en vecka, kan ej foras Over till veckan fore eller
efter.

Har man ett jobb idag sa är man mer eller mindre skyldig att
stalla upp pa overtid, man kan inte saga nej, om man vill ha
jobbet kvar, dagis maste vara mer flexibelt darfor, och om man
betalar for den tid man anvander, sa finns det ingen anledning
att krangla med en san sak.

I foraldraenkaten uppger ungefar halften av foraldrarna att det ar
svart att arbeta Over, att man inte kan handla pa vagen hem, och att
man maste skynda sig. En tredjedel menar att det gar bra att arbeta
over och byta tider. Man tycker alltsa olika.

Enhetschefen hjiilpsam
De som ar arbetslosa och har tretimmarsplatser framhaller att en-
hetschefen ar hjalpsam om de skulle fa rycka in pa tillfalliga jobb.
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Det ar dumt aft man far betala halvtid for en hel vecka fast man
bara jobbar en dag, fast forestandaren har varit suveran mot
mig och andra med samma problem, hon har sagt att det inte är
sa knussligt om det galler nagon dag, cla kan han vara hemma
en annan dag istallet.

Om jag inte fick byta skulle jag fa betala for att jobba.

Specifika monster vid fOrskola N2
PA forskola N2 pusslar man mer med sina tider nu. En del kan fa
hjalp av andra, men lAngt ifran alla. En del ar missnojda med andra
foraldrar som ar slarviga och inte skoter sina tider.

Pusslar
Enligt personalen ar det nagra foraldrar som pusslar nagot mer med
sina tider nu, och man anvander nagot oftare slaktingar/vanner
som hamtar barnen, men det ar inte sarskilt ofta.

Nagra mormodrar hamtar ibland.

Det är vanligare nu att foraldrarna pusslar, den ene hamtar och
den andre lamnar, ibland syskon eller slakt.

Foraldrarna sjalva menar att de sallan anvander slat och vanner for
aft spara tid. Antingen behover de inte ha hjalp nar det galler hamt-
ning, eller ocksa har de inte mojlighet att fa hjalp.

He la min slakt bor pa annan ort sa dom kan inte hjalpa till sa
mycket.

Om vi behover extra hjalp flagon dag cla staller mamma upp.

Det ar inga problem med att jobba Over om det skulle behovas,
jag har aldre syskon som kan hamta.
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Irritation, slarviga foraldrar
NAgra foraldrar lyfter fram problem som star daghethinets verk-
samhet och samverkan mellan personal och foraldrar. Det galler
framst att det finns manga invandrarforaldrar och manga som
socioekonomiskt inte har sa val forspant.

PA vart dagis finns manga invandrarbarn. I deras fall valdigt
svArt att passa tiden. Till saken hot., att de fiesta av dessa barn
har arbetslosa foraldrar. Detta maste vara valdigt irriterande
for personalen. Aven barnen som passar tider drabbas ju nar de
Mr vanta pa forsenade barn varje morgon, t.ex. om de ska ivag

nagonstans.

MAnga ar avgiftsbefriade men det är ofta dom som missktiter
reglerna mellan personal och foraldrar.

Jag har halsat och forsokt vara trevlig mot invandrarna anda
sedan Johan var 14 mAnader, men man har nastan blivit non-
chalerad.

I foraldraenkaten framkommer, att 40 procent av foraldrarna anser,
att personalen ar noga med att man passar tider och kontrollerar.
Vidare anser man, att det ar svart att arbeta aver, och 61 procent
menar att de maste skynda sig. Samtidigt sager 40 procent, att per-
sonalen inte kontrollerar, och att man kan lamna tidigare, och 30
procent sager att de inte behover fOlja reglerna. Oenighet fader.

Sammanfattning
Bade foraldrar och personal pa bade forskola N1 och N2 ar overens
om, att det inte blivit sa stora skilinader jamfort med tidigare.
Foraldrarna lyfter ocksa fram att de ar najda med personalen och
deras flexibilitet.

En skillnad mellan fOrskolorna, som framkommer, ar att perso-
nalen pA N1 anser, att nagra har fatt kopa mer tid for att fa det att gA
ihop, medan nagra andra inte har tillrackligt med tid, och de for-
aldrarna fAr manga gAnger stressa. Foraldrarna framfor kritik mot
systemet, som de anser ar alltfOr stelbent vad galler bytet av tider
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som dr begransat att galla Mom en vecka, man kan inte skjuta plus-
tid framat. Foraldrarna ogillar ocksa att de ska betala for se-
mestertid och nar barn är sjuka, de vill hellre ha stampelur och be-
tala for den tid de utnyttjade.

PA forskola N2 är det vanligare att man pusslar ihop sina tider nu
och -far hjalp av slat. En del ar irriterade over andra slarviga for-
dldrar.

5.3 Ett barnperspektiv

Nar det galler barnens situation framkommer skillnader mellan for-
skola N1 och N2. PA forskola N1 finns det Hera uttalanden flirt per-
sonalen som pekar pA att situationen forandrats for barnen. Barnen
ar for tang tid pa dagarna, sarskilt de smA barnen. Barnen missar pe-
dagogisk verksamhet, eftersom manga barn gar pa scheman. Har for
man fram en allman kritik mot att foraldrarna inte- dr tillsammans
med sina barn tillrackligt ofta, det ar synd om barnen. FOraldrarna
sjalva marker inga skillnader for barnen med det nya systemet.

PA forskola N2 menar bade personal och foraldrar, att det inte
blivit nagon stone skillnad for barnen med det nya systemet. En
kategori barn som personalen dock lyfter fram, är de barn som har
korttidsplats, tretimmarsbarnen. Nar det galler dessa finns en del
problem.

F8rskola N1

For ldnga dagar
Personalen framhaller aft de marker, att det är fler barn som till-
bringar lAnga dagar pa forskolan nu, jamfort med tidigare. Man ut-
nyttjar platserna mer, man betalar for ett viss antal timmar och
dessa anvander man fullt ut.

Det var bathe Rim da var barnen inte har sa langa dagar.
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Smabarnen blir har sa langa dagar, samhallets fel, synd om de
sma.

Barnen gar langre dagar, kommer pa morgnarna och sa är det
full tid, de ar sa pass sma och det ar tuffa dagar (7-17.15), vi har
fler sadana nu an forut.

Kopa tid Over arbetstiden Sr nackdel for barnen, jag tycker inte
de ska Ora annat an jobba och resa pa dagistiden.

Missar pedagogisk verksamhet
Eftersom det ar flera barn som gar pa scheman med oregelbundna
tider, sa uppstar problem av mer pedagogisk karaktar, man lamnar
och hamtar mitt i verksamheter, och barn missar hela dagar da de ar
lediga.

Foraldrar kommer mitt i verksamheten, t.ex. halv elva, eller
hamtar mitt i mellanmalet, hur kanner sig barnen da?

Lediga dagar mitt i veckan, scheman som ser olika ut, forr kom

alla halv nio och sedan rullade det igang, det var lattare.

Svart med tretimmarsbamen, svart att passa dessa tider, barnen

missar valdigt mycket.

Synd om barnen
Persona len pa N1 har flera uttalanden kring hur foraldrarna lost sin
situation, som har en kritisk framtoning. Det handlar om att for-
aldrarna inte ar tillsammans med sina barn tillrackligt mycket, eller
att man inte hamtar barnen aven om man slutar tidigare pa arbetet.

I vissa fall kan man val tycka att man som foralder ska to varje
chans att vara tillsammans med sina barn.

95 96



Barn som är mellan 7-17 varje dag, overvagande delen galler
ensamstaende foralder, man tycker att de inte ska behov.a jobba
mer an 75%, de har ju bostadsbidrag och barnbidrag och det är
ju mycket vart det har att vara med barnen, man gar ju miste
om sa mycket, jag tycker det ar synd.

MAnga av personalen pa daghemmet anser att det är skont for barn
aft fA vara hemma med sina fOraldrar nar ett syskon t.ex. ar sjukt.
DA tycker man aft bAda barnen ska vara hemma, och inte att man
ska slappa ivag det friska barnet till daghemmet.

Tank att fa vara hemma nar mamma är hemma.

Jag är val gammaldags, men det ar synd att barnen inte far vara
hemma mer, de smA blir sa trotta i slutet av veckan.

Tre timmar ar tillrackligt f6r sma barn pa daghem.

Det handlar ocksa om att det ar bekvamt att ha barnen pa daghem-
met nar man vill Ora annat, till exempel handla.

Avon om man inte jobbar hela den tid man kopt sa utnyttjar
man den and& det retar en lite grann, det verkar som de inte
klarar att Aka och handla med barnen, det är bekvamt att ha
dem har da, ibland sa kanner man aft de skulle ha dem hemma
lite mer.

Forskola N2
Att barn till arbetslosa foraldrar far mojlighet att vara pa daghem-
met under tre timmar per dag, har mottagits pA olika satt pa olika
daghem. PA forskola N2 upplever personalen manga problem. Nar
det galler tretimmarsbarnen, ar det besvarligt att fA in dem i verk-
samheten, och det ar inte bra for Wagon. Det är synd om barnen aft be-
hova ga hem mitt i lunchen, och de missar mycket av den pedago-
giska verksamheten.
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Inte bra for flagon
Personalen tycker att den losning man hittat for att f in tretim-
marsbarnen, blir en dalig losning for alla.

Det ar inte bra for barnen, det är inte bra for aktivitetema och
det är inte bra for personalen.

Korttidsplatser är inte bra, varken foraldrar eller barn verkar
ni5jda, jobbigt nar de ska ga hem.

Synd om barnen
Ett av de stora problemen handlar om vilken tidpunkt det ar
lampligt att lagga dessa tre timmar. Har har man valt tiden 8.30-
11.30, vilket innebar att tretimmarsbarnen ska ga hem precis nar
lunchen startar. Detta upplever man som jobbigt. Ofta kommer inte
foraldrarna i tid och hamtar, och da loser man det genom att tre-
timmarsbarnen antingen far vanta ute pa sina foraldrar eller sitta pa
en bank i hallen och vanta. Ibland far de ga sjalva.

Barnen ska karma doften av nylagad mat men de far inte vara

med och ata.

Politikerna menade att det var tillgangen pa pedagogisk verk-
samhet som var det viktiga, men det firms bade foraldrar och
personal som sagt att det dr jattesynd om barnen som inte far

ata.

Det har hant att nagra barn har Ott hem och foraldrama inte
varit hemma sa de fick komma tillbaka och sitta pa banken och

titta nar de andra at, det var inte trevligt.

Barnen far sitta och vanta utanfor.

Barnen kommer och gar sjalva, sma fyraaringar kommer hit
sjalva och vi tycker det ar hemskt.
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Missar mycket
Man har ocksA olika problem som galler verksamheten. Det handlar
dels om lartillfallen som tretimmarsbarnen missar, dels om svarig-
heter att planera verksamheten. Ett av de uttalade lartillfallen som
finns i forskolan galler maltiden dar man lar sig manga olika saker
till exempel att samtala med andra, aft to for sig av maten, att ata
ordentligt, att vanta pA sin tur, att ata upp sin mat. Detta missar tre-
timmarsbarnen. Ett annat bekymmer nar det galler aktiviteterna dr
att man inte kan genomfora aktiviteter som stracker sig over hela
dagar, exempelvis utflykter, eftersom vissa barn ska ga hem mitt i.

Tretimmarsbarnen hinner vi inte med, man hinner inte ge dem
alit de behover.

Tretimmarsbamen far inte vara med om sagostund, matsitua-
tion, utevistelse, jobba med sina hander.

Det blir inte sa kontinuerligt, det Sr mycket de missar, det Sr sa
kort tid de ar har sa man hinner inte agna sig at dem sa mycket
personligt.

Barnen kommer i klam. Vi kan inte ena dagen rata dem vara
kvar for det passar var verksamhet, och andra dagen inte tillata
detta.

Sammanfattning
Nar det galler barnen, dr personalen pA forskola Ni kritisk till for-
aldrarnas s5tt att inte vilja agna sig At sina barn tillrackligt mycket.
De anser att de lamnar dem for lAnga dagar pa daghemmet, och
man menar, att sarskilt de smA barnen blir lidande av detta, det blir
for jobbigt for dem. PA forskola N2 lyfter personalen fram proble-
men med tretimmarsbarnen. Det dr synd om dem i flera ayseenden,
bade att de inte far ata tillsarrunans med de andra, men ocksa att de
missar en del av verksamheten.
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6. Analys och diskussion

Vi ayser att i detta kapitel analysera och tolka de resultat som redo-
visats i kapitel 3-4. Utgangspunkten for analysen ar de fragestall-
ningar som redovisas i kapitel 1.

Den forsta frageStallningen som behandlas galler vilka konse-
kvenser som det nya taxesystemet har fatt for personalen vid de
olika forskolorna. Narmare bestamt behandlas upplevelser hos per-
sonalen och hur reformen implementerats. Dessa resultat diskuteras
utifran radande forutsattningar (yttre och inre paverkansfaktorer)
vid forskolorna. Med utgangspunkt i den andra fragestallningen
diskuteras vilka konsekvenser som det nya taxesystemet har fatt for
foraldrar med olika forutsattningar (arbetsmassigt, ekonomiskt och
socialt). Avslutningsvis diskuteras taxesystemets konsekvenser for
barnen vid de olika forskolorna.

Analysen inriktas mot att identifiera likheter och skillnader nar
det galler konsekvenser av det nya taxesystemet vid de olika forsko-
lorna samt att soka forklara detta utfall utifran yttre och inre paver-
kansfaktorer vid respektive forskola.

6.1 Sammanfattning av undersokningens
huvudresultat

Vilka likheter respektive skillnader mellan forskolorna i de bada
studerade kommunerna kan man utlasa ur den redovisade resul-
tatsammanstallningen? I det foljande presenteras likheter och skill-
nader som framkommit med utgangspunkt fran personalens, for-
aldrarnas respektive barnens perspektiv.

Likheter

Ett beslut som kom uppifreln. Utformningen av taxesystemet dis-
kuterades pa central niva utifran politiska riktlinjer. Vid samt-
liga forskolor anger personalen att de inte var delaktiga i ut-
formningen av taxesystemet. Nar reformen skulle implemen-
teras sa informerades enhetscheferna i kommunen av den cen-
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trala ledningen och dessa fick i sin tur informera personalen.
Detta tillvagagangssatt ar karakteristiskt vid samtliga forskolor.

Obehagligt att vara kontrollant. En genomgAende installning
bland personalen vid samtliga forskolor dr, att det ar obehag-
ligt att fungera som kontrollant. En stor del av personalen me-
nar att de fatt en "polisiar" funktion, vilket de inte anser tillhora
deras yrkesroll.

Ser mellan fingrarna. Vid samtliga forskolor framkommer, att
personal ofta inte bryr sig om att foraldrar inte hailer de av-
talade tiderna. Detta galler framforallt fOraldrar som man har
en positiv installning till, t.ex. foraldrar som man tycker är
trevliga eller som man tycker synd om.

Slarviga och nonchalanta foraldrar uppror. De foraldrar som per-
sonalen anser utnyttjar systemet och ofta kommer for sent utan
att be om ursakt, upplevs som provocerande av stora delar av
personalen. Detta leder dock sallan till att man patalar delta for
de aktuella foraldrarna, utan man avreagerar sig i stallet genom
att prata med varandra Mom personalgruppen.

Chefen dr bakjour. Personalen vid samtliga forskolor hanvisar till
chefen i de fall man inte kommer overens med foraldrarna.

Krangliga regler. Personalen anger aft det är svart aft tillampa de
regler som galler i det nya taxesystemet, eftersom de tycker aft
reglerna Ar svartolkade och att de Andras. Sarskilt svArt var det
i borjan, men mAnga svarigheter kvarstar nar det galler att
tolka dem.

Okad stress bland foraldrarna. Vid samtliga forskolor menar per-
sonal, att det nya taxesystemet har lett till okad stress for
manga foraldrar. Det galler framforallt de foraldrar som kopt
knappt med lid for aft halla kostnaderna nere.
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Skillnader

Persona lens medverkan i den lokala anpassningen av det nya taxesys-
temet. Endast vid en av forskolorna, forskola Ll, fick
personalen delta i den lokala anpassningen genom att finna
losningar pa de negativa konsekvenser som- taxesystemet
skulle kunna fa for verksamheten.

Att vara serviceinriktad. En installning att vara serviceinriktad
och generos gentemot foraldrarna är framtradande vid for-
skolorna Ll och N1. Detta framkommer i saval personalinter-
vjuerna som i intervjuerna med enhetscheferna vid dessa for-
skolor. Vid dessa forskolor upplever dock personalen ett di-
lemma mellan att vara serviceinriktad mot foraldrarna och bli
utnyttjad av vissa fOraldrar som standigt kommer for sent.

Lltnyttjad. Vid forskolorna L2 och N2 uttrycker personalen att
de kanner sig utnyttjade av manga foraldrar som inte passar
tiderna, och som, enligt personalen, utnyttjar tid utOver arbets-
och restid. Persona len vid dessa forskolor uttrycker inte nagot
dilemma mellan att vara serviceinriktad och bli utnyttjad som
uttrycks vid de bada andra forskolorna.

Fasta regler. Persona len vid forskolorna L2 och N2 anser att det
är viktigt att ha fasta regler for foraldrarna och patala nar de
inte passar tiderna. Detta betyder dock inte att man ocksa
tillampar reglerna, sarskilt inte for foraldrar som man är posi-
tivt installd till.

Stelbent system. Vid forskola L2 och N2 anser personalen att det
nya taxesystemet är ett stelbent och oflexibelt system. De ambi-
tioner som fanns med det nya systemet som t ex innebar att
foraldrarnas valfrihet skulle Oka har inte kunnat tillgodoses en-
ligt personalen. Persona len vid dessa forskolor tar upp Hera
exempel pa stelbentheten i systemet: Att kopa extra tid dr for
dyrt for manga, mojligheten for foraldrar att utoka arbetstiden
begransas av att barnet eventuellt maste byta avdelning, moj-
ligheten att arbeta over innebar svarigheter for foraldrar pa
korttidsoppna avdelningar, mojligheten att valja tillsynsform
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har inte kunnat realiseras eftersom tillgangen pa familjedag-
hemsplatser varit begransad etc.

Persona len 'fixar" eller fiirtildrarna "pusslar". Vid forskola Ll och
N1 forsaker personalen att hitta losningar for att det nya taxe-
systemet inte ska fa negativa konsekvenser for foraldrar och
barn. De hjalper exempelvis till genom att foresla hur man kan
kiipa tid for att det ska bli sa ekonomiskt gynnsamt som mojligt
for foraldrarna och man loser problemen for barnen, sa att de
slipper byta avdelning nar foraldrarnas arbetstider andras. Vid
ffirskola L2 och N2 ar det framforallt foraldrarna som pusslar
for att inte behova betala extra, t.ex. genom aft lata barnen ham-
tas av andra.

Paverkan pa barnen. Enligt personal och foraldrar vid forskola
Ll och N2, har inte det nya taxesystemet fatt nagra markbara
konsekvenser for majoriteten av barnen. Vid forskola L2 och
N1 daremot, sa menar personalen, att det har fatt Hera negativa
konsekvenser for barnen (storre barngrupper, langre dagar,
etc.).

Trots de skillnader som foreligger mellan taxesystemen i de tva stu-
derade kommunerna kan man konstatera att dessa skillnader inte
kommer till uttryck pa ett systematiskt satt i personalintervjuerna.
Daremot visar resultaten pa skillnader mellan forskolor i olika
socioekonomiska omraden nar det galler hur personalen har upp-
fattat och praktiskt hanterat taxereformen. Medan personalen i hog-
statusomradena uttrycker att man bar ha en generos installning i
tillampningen av taxereformen, sa uttrycker personalen i lagstatus-
oiruradena att det krays fasta regler gentemot foraldrarna i detta av-
seende. Personalen vid dessa forskolor uttrycker ocksa i storre ut-
strackning aft de kanner sig utnyttjade av foraldrarna.

6.2 Ett personalperspektiv

Hur kan man forsta implementeringen av taxereformen utifran de
studerade forskolornas olika forutsattningar (yttre och inre)? Nedan
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behandlas nAgra olika aspekter som kan bidra till forstaelsen av per-
sonalens tankar och handlingsmonster vid implementeringen av re-
formen.

Forstar ej reformen
Nar det galler hur personalen har upplevt den nya taxereformen
och vilka konsekvenser som de anser att den har fatt sa kan man
konstatera, att de overlag ar negativa till reformen vid samtliga stu-
derade forskolor. De anser att de regler som man ar satt att
tillampa/kontrollera, i manga fall är svArtolkade. Det visar sig ocksa
att stora delar av personalen inte riktigt forstar syftet med den nya
taxereformen och utgangspunkterna i det nya kop- och saljsystemet.
Ett exempel pA detta är att man i Linkoping menar att det ar felak-
tigt och "olustigt" att foraldrarna har en lagre barnomsorgsavgift i
familjedaghem. Man tolkar den billigare omsorgen i familjedaghem
som om denna omsorgsform anses samre pA kommunal lednings-
nivA. Tidigare studier har visat pA betydelsen av att man forstar en
reform for att man ska kunna forandra verksamhet. I en klassisk
studie av Gross, Guiacquinta och Bernstein (1971), dar man stude-
rade inforandet av nya undervisningsmetoder, visade det sig att
lararna aldrig fick nagon ordentlig forklaring av vad den forandring
som de forvantades genomfora innebar, samt att de varken prak-
tiskt eller konkret fick lara sig hur de skulle arbeta med de nya
metoderna. Detta utgjorde ett hinder for att forandring skulle
kola-Lima till stand.

Nar det galler utformningen av taxesystemet, sa diskuterades
denna pa central niva utifran politiska riktlinjer. Nar sedan det nya
taxesystemet skulle implementeras, sA informerades enhetscheferna
i kommunen av den centrala ledningen, och dessa fick i sin tur in-
formera personalen. Detta tillvagagangssatt är karakteristiskt vid
samtliga forskolor. Samtliga enhetschefer uttrycker att det var
manga frAgetecken nar det gallde vilka regler som skulle galla.
Detta innebar, att de inte kunde vara till nagon stone hjalp for per-
sonalen, for att de skulle forst& bakgrunden och utformningen av
taxesystemet.

105
103



Ser mellan fingrarna
En genomgaende likhet mellan forskolorna ar, att personalen i hog
grad "ser mellan fingrarna" nar foraldrarna latrinar barnen tidigare
och hamtar senare an vad som ar avtalat mellan forskolan och for-
aldrarna. Aven i de fall man upplever det frustrerande med for-
aldrar som standigt kommer for sent, sa undviker personalen i de
allra fiesta fall direkt konfrontation med foraldrarna. Ett exempel pa
detta ar personalen vid forskola L2, som anser att de foraldrar som
utnyttjar for mycket tid ocksa ska betala for denna tid. Man samlar
ihop de tider som foraldrarna overskridit och debiterar dem genom
att skicka hem en rakning i slutet av terminen. Ett annat satt att
undvika en direkt konfrontation med foraldrarna är aft lata enhets-
chefen to kontakt med foraldrarna. Detta forfarande tycks dock vara
ytterst sallan forekormrtande.

Persona len uttrycker genomgaende att de inte vill vara kon-
trollanter gentemot foraldrarna, och de uttalar ett obehag infor
denna roll. Det kan firms olika anledningar till detta. En anledning
kan vara att man inte vill "stota" sig med foraldrarna eftersom det
anses viktigt att varna om foraldrasamarbetet. Det galler ju barnens
basta. Aven om direkt samarbete mellan foraldrar och personal ar
relativt sallan forekommande, sa uttrycks vikten av detta ofta av
forskolepersonal (se t.ex. Ellstrom, 1993). En ytterligare anledning
kan vara den tidigare diskuterade otryggheten i utforandet av
denna arbetsuppgift. En losning pA detta obehag kan da vara att
hanvisa till sin professionella yrkesroll med att en "polisiar" funk-
tion av delta slag inte ingar i denna.

MAlkonflikter
Nar det galler de politiska intentioner som foreligger vid de stude-
rade forskolorna i de tva kommunerna, sa kan man konstatera att
de ar av tva slag. De ls firms det uttalade mai for barnomsorgen i re-
spektive kommun, dels finns det riktlinjer nar det galler barnom-
sorgstaxorna som innebar att foraldrar ska betala for den tid som de
utnyttjar barnomsorgen.

En intressant frAga i detta sammanhang är i vad man mal och
riktlinjer nar det galler barnomsorgstaxorna, stammer overens eller
om det finns motstridiga signaler i fOrskolans institutionella om-
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givning (den kommunala ledningen). Ett mal som uttrycks i bada
kommunema ar, att foraldrarnas onskemE ska vara vagledande for
den forskoleverksamhet som bedrivs. Man skulle kunna saga att det
i detta mal uttrycks en form av "serviceinriktning" gentemot for-
aldrarna. Det finns saledes signaler om att det ar viktigt att utga
frail foraldrarna och deras behov.

Betraffande de riktlinjer som utarbetats i samband med de nya
barnomsorgstaxorna, sa kan dessa ses som delvis motstridiga till
det"serviceinriktade" mal som uttrycks i de kommunala riktlin-
jerna. Riktlinjerna nar det galler de nya barnomsorgstaxorna, pekar
pa en serviceinriktning genom att foraldrar kan kopa extra tid for-
utom arbets- och restid. Detta innebar att foraldrarna kan utnyttja
barnomsorgen pa ett flexibelt satt som passar de egna behoven. Men
riktlinjerna innehaller aven ett budskap om att det finns fasta regler,
och darmed far fOrskoleverksamheten ocksa en kontrollfunktion.
Kan man vara serviceinriktad och samtidigt kontrollerande? Detta
kan upplevas som en svar balansgartg for personalen.

Nar det galler relationen till foraldrarna, sa foreligger en skillnad
mellan forskolepersonalens installning till i vad man man ska vara
"generos" eller "strang" och folja reglerna. En framtradande upp-
fattning vid forskola L1 och N1 ar att man ska ha en generos install-
ning gentemot foraldrarna. Derma installning uttrycker saval per-
sonal som enhetschefer. Vid dessa ftirskolor upplever dock persona-
len ett dilemma mellan att vara serviceinriktad mot foraldrarna och
samtidigt bli utnyttjad av vissa foraldrar som standigt kommer for
sent.

Vid forskola L2 och N2 kanner sig personalen utnyttjade av ett
stort antal foraldrar som hamtar barnen senare an vid avtalad tid.
De uttrycker exempelvis irritation visavi manga invandrarforaldrar,
som anses utnyttja systemet. Man uttrycker att man maste vara
"strang" mot dessa foraldrar. Vid dessa bada forskolor talar perso-
nalen om nodvandigheten att utforma fasta regler for foraldrarna.

Man kan konstatera att personalen mer betonar generositet och
service gentemot foraldrarna i de icke-invandrartunga omradena
dar foraldrarna ocksa i genomsnitt har en hogre status. Detta kan
tolkas som att det i dessa omraden finns en hogre overensstam-
melse mellan kommunala mat och riktlinjer vad galler servicein-
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riktning och personalens egen uppfattning om forhallningssatt till
denna kategori foraldrar.

Ett annat dilemma är de utokade mojligheter till valfrihet som
finns formulerade saval i de kommunala mAlen som Mom det nya
taxesystemet. I denna valfrihet ingAr exempelvis mojligheter for
foraldrarna att valja tillsynsform, daghem eller familjedaghem. Vid
forskola Ll okade onskemalen om familjedaghem for smA barn ra-
dikalt. Detta foranledde dock inte enhetschefen aft anstalla fler dag-
barnvardare. Hon ansag inte att detta var forsvarligt, eftersom det
kunde leda till att utbildad personal skulle bli overtalig.

Rutinisering
Som tidigare namnts, sa visade det sig, att det forelag relativt stora
skillnader mellan de olika forskolorna nar det gallde installningen
till att vara "generos" eller "strang". Trots dessa skillnader, sA kan
man konstatera att motsvarande sklllnad inte kan sparas i forald-
rarnas uttalanden om vad som hander nar man kommer for sent vid
de olika forskolorna. Majoriteten av foraldrarna menar, att det inte
far nagra konsekvenser om de overskrider den avtalade tiden. Detta
tyder pa aft personalens installning i mAnga fall inte tycks paverka
handlingsrutinerna gentemot foraldrarna.

Detta faktum skulle kunna tolkas som en skillnad mellan den
niva dar verksamhetens policy formuleras (planeringsnivan) och
den praktiska nivAn dar arbetet utfors (realiseringsnivAn). Dessa
olika nivaer kan vara foremal for olika styrfaktorer som gar, att det
uttalade (formulerade) och praktiken inte stammer overens. En inte
ovanlig foreteelse är att planeringsnivan, dar man formulerar vad
som ska gala i olika ayseenden (regler, o dyl), hanger nara samman
med legitimitetsaspekter och att uttalade stallningstaganden pA
denna niva ar nara knutna till forvantningar i den institutionella
omgivningen (Meyer & Rowan, 1977).

Nar det galler realiseringsnivAn, dvs den praktiska verksam-
hetsnivan, sa firms dar andra pAverkansfaktorer. Paverkansfaktorer
pa denna niva har bl.a. studerats Mom "street-level byreaucracy"-
forskningen (se t.ex. Lipsky, 1980), dar personal, som arbetar med
manniskor i olika typer av verksamhet, studerats vid forsok att in-
fora reformer och forandringar. Gemensamt for dessa arbeten var

1.06 -108-



exempelvis, att arbetet inte gays tillrackliga resurser, att det forelag
lag grad av kontroll och oklara mal vilket ledde till att man inte
kunde utfora arbetet pa ett idealt satt. Det visade sig, att personalen
utformade handlingsrutiner i det dagliga arbetet som de ansag fun-
gera bra utifiln radande omstandigheter. Utifran ett processper-
spektiv ses rutinisering av detta slag som ett uttalat hinder for for
andring av verksamhet.

Vid de forskolor som har studerats, hade man tidigare ett mer
flexibelt system som kite stallde samma krav pa att utfora obehag-
liga angrepp pa foraldrarna. Trots att delar av personalen egentligen
anser att foraldrarna borde "hallas efter bathe" (policy), sa valjer
man att arbeta pa ett salt som kanns tryggt och utifran det egna per-
spektivet fungerar bra (praktik).

Ledarskapets betydelse
Vid tre av forskoloma ansvarade och planerade enhetscheferna for
hur det nya systemet skulle anpassas till den egna forskolans forut-
sattningar. Endast vid en av forskolorna (L1) delegerade ledningen
ett ansvar till personalen att Ora den lokala anpassningen av sys-
temet. Personalen fick saledes ansvar for att finna goda losningar
for verksamheten och foraldrarna. Vid denna forskola uttrycker inte
personalen sig lika kritiskt om det nya taxesystemet som vid de ov-
riga fOrskolorna. Detta kan tyda pa att personalen, i och med att de
blivit mer involverade, ocksa EAU en Okad forstaelse for, och darrned
trygghet med, taxesystemet.

Ledningens roll poangteras i ett processperspektiv (se t.ex.
Brunsson, 1989). En viktig ledningsfunktion ar att skapa forstaelse
och uppslutning for verksamheten och dess mil bland personalen,
dvs en legitimerande funktion visavi personalen. Ledningen ses
som betydelsefull for att motivera personalen och skapa ett positivt
arbetsklimat, samt for att underlatta fOrandring och utveckling av
verksamheten. Ett pedagogiskt ledarskap ses som en forutsattning
for att verksamheten ska utvecklas i aysedd riktning. I annat fall
firms uppenbara risker att andra styrfaktorer, till exempel den insti-
tutionella omgivningen eller vanor och rutiner som utvecklats over
tid, styr den praktiska verksamhetens inriktning. Det ar, som fram-
halls av Ellstrom, m.fl. (1990), ocksa viktigt att forandringars syfte
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tas upp och diskuteras tillsammans med personalen for att na en
bred forankring.

Det visar sig att ledningen har en vasentlig roll for hur taxesys-
temet uppfattas av personalen. Vid saval forskola Ll och N1 ut-
trycker enhetscheferna vikten av att ha en generos installning till
foraldrarna ur olika aspekter. Vid bada dessa forskolor uttrycker
ocksa personalen en likartad installning till foraldrarna, dvs att man
ska vara serviceinriktad. Vid forskola L2 uppmanas personalen dar-
emot att vara "strang" mot foraldrarna i tillampningen av taxesys-
temet, att man ska patala for foraldrarna vad som galler, samt rata
foraldrarna betala extra om de utnyttjar mer tid an avtalat. Per-
sonalen har anammat denna installning.

6.3 Ett foraldraperspektiv

I den har studien presenteras tva nya taxesystem som i grundtan-
karna ar lika men som utformats pa olika salt, och detta far olika
konsekvenser for foraldrarnas syn pa barnomsorgen. I Norrkoping
upplever inte foraldrarna sarskilt stora skillnader jamfort med tidi-
gare, medan man i Linkoping upplever mer patagliga skillnader.
Dessa skillnader tar sig olika uttryck i olika socioekonomiska om-
raden (jfr Bronfenbrenner, 1979).

Socioekonomiska skillnader
I Linkoping firms stora skillnader mellan de tva forskolorna nar det
galler foraldrarnas mojligheter att utnyttja den valfrihet som det nya
taxesystemet ger utrymme for. Mojligheten att kopa extra tid inne-
bar en okad valfrihet for de foraldrar som bor i hogstatusomradet
och arbetar deltid. Har har man utrymme att kopa till tid for att
slippa stressa, och foraldrarna far ocksa stOd av personalen att ut-
nyttja denna mojlighet, eftersom de ser det som en vinst att for-
aldrarna slipper stressen.

De foraldrar som bor i lagstatusomradet daremot, har inte
samma mojligheter att kopa extra tid av olika skal. En stor del av
foraldrarna i detta omrade har inte ekonomiskt utrymme att kopa
till extra tid. Manga foraldrar Wiper pa marginalen eftersom det ar
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dyrt att ga upp i tid, "300 kronor ar mycket", vilket leder till att de
far stressa for att hinna hamta i tid, och de far be slakten att stalla
upp. PA derma forskola fungerar inte heller de andra avdelningarna
som skyddsnat om man skulle bli sen, varje avdelning skoter sitt.
Mojligheterna for foraldrarna att kopa ytterligare barnomsorgstid
vid derma forskola begransas ocksa av-att de i-manga fall arbetar
heltid, och att det darfor inte firms utrymme aft kopa ytterligare tid.

Ett annat exempel pa den begransade flexibilitet och valfrihet
som utmarker forskolorna i lAgstatusomradena ar, hur olika regler
tillampas Mom taxesystemets ram. Man kan konstatera, att perso-
nalen styr mer och hailer mer pa reglerna i dessa omrAden. PA bade
forskola L2 och N2 anser personalen att man ska vara strang och
saga ifrAn. En forklaring till detta kan vara, att personalen har
lattare att bestanurna, styra och stalla har, man kan saga att de ut-
nyttjar sin "expert"-situation. Har finns till exempel manga foraldrar
som inte kan spraket och som darfor maste lita pa personalens tolk-
ningar av reglerna, snarare an att pa egen hand ta reda pA hur det
ar.

PA daghemmen i omradena med hagre status blir det tvartom,
personalen pa forskola Ll och Ni vill inte braka med foraldrarna
utan ar i stallet generosa med tid och sa tillmOtesgaende som mojligt
mot foraldrarna. Har är det foraldrarna som är "expertema" genom
att de, som Ladberg (1992) ocksa framhaller, ofta har yrken som
kraver att de kan argumentera och lagga fram synpunkter. De ar
vana att ta reda pA hur saker och ting forhaller sig, och personalen
ser deras kunskaper och kontakter som en hjalp. Har fines det en
viktig gemensam faktor vid dessa 'pada forskolor, namligen att for-
aldragruppen ar "vanliga" foraldrar sAtillvida att de ar svenskar
som har en ordnad arbetssituation.

Trots att familjerna pa forskolorna L2 och N2 filth& en grupp ut-
satta fOraldrar kan man konstatera, att personalens installning ar
mindre generos an den är pA forskola Ll och Nl. Invandrar-
familjernas svarigheter att anpassa sig till den svenska kulturen blir
ett problem for personalen, som kanner sig utnyttjad och ore-
spekterad. Att invandrarbarnen inte behandlas pA ett "svenskt" satt
av sina foraldrar och aft modrarna "inte ar intresserade av sina barn,
utan bara vill att de ska vara ur vagen", irriterar personalen. Det
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tycks saledes vara svart for personalen att forsta de svarigheter som
dessa farniljer har i manga ayseenden.

De olika klimat som utvecklats vid forskolorna (L1 och Ni
respektive L2 och N2) uppvisar stora likheter med tva olika typer av
regelstyrning som diskuteras av Adler och Borys (1996). De anvan-
der begreppen utvecklingsinriktad ('enabling') respektive tvingande
('coercive'), dar man kan kategorisera verksamheterna vid forskola
Ll och Ni som mer utvecklingsinriktade till sin karaktar, medan
forskolorna L2 och N2 har utvecklat en mer tvingande regelstyr-
ning. En tankbar forklaring till detta kan vara de uttalade svarighe-
ter som personalen vid forskolorna L2 och N2 uttrycker i sina kul-
turmoten, och som maste losas genom en fastare och tydligare, och
darmed mer tvingande, regelstyrning.

Stress
Vid samtliga forskolor anser personalen att det nya taxesystmet har
lett till okad stress for vissa foraldrar. Det galler framforallt de for-
aldrar som kopt knappt med tid for att halla kostnaderna nere. Vid
forskola Ll och Ni fixar personalen pa olika salt i verksamheten for
att det nya taxesystemet inte ska fa negativa konsekvenser for for,
aldrarna. Man hjalper t.ex. till att foresla hur de kan kiipa tid for aft
det ska bli sa ekonomiskt gynnsamt som mojligt, och man loser
problemen for barnen, sa att de slipper byta avdelning nar for-
aldrarnas arbetstider andras. Vid forskola L2 och N2 sa är det fram-
forallt foraldrarna som pusslar for att kite behova betala extra, t.ex.
genom att lata barnen hamtas av andra an de sjalva.

Skyddsnat
En stor andel av foraldrarna, i saval Linkoping som Norrktiping,
upplever att personalen dr flexibel och tillmotesgaende nar de vill
byta och andra tider. Pa forskolorna L1, Ni och N2 har man organi-
serat mellan avdelningarna sa att det under morgon och kvall alltid
finns en avdelning "jouroppen", dvs kommer nagon forsent sa far
barnet vara pa denna avdelning till dess man kommer. Detta blir eft
skyddsnat for foraldrarna. Den forskola som avviker i detta sam-
manhang är forskola L2, dar mojligheterna dr begransade for for-



aldrarna att andra tillsynstid. Framforallt foreligger stora svarig-
heter for foraldrama med barn pa korttidsoppna avdelningar att
temporart forlanga sin arbetstid, eftersom samarbete mellan avdel-
ningarna endast forekommer i undantagsfall. Man kan beskriva
personalen vid de ovriga forskolorna som "bomullstussar" mellan
systemets krav och foraldramas onskningar. Att-det firms sa -stora
mojligheter att byta och andra, kan vara ett bidragande skal till att
foraldrama inte upplever sa stor skillnad jamfort med tidigare. Det
blir ju inga patagliga konsekvenser om man kommer for sent eller
overskrider sina bestallningar.

6.4 Ett barnperspektiv

Personalens uppfattning om vilka konsekvenser som det nya taxe-
systemet har fatt for barnen varierar mellan de olika forskolorna.
Enligt personal vid forskola 1,1 och N2 har inte det nya taxesystemet
fatt nagra markbara konsekvenser overhuvudtaget for barnen. Vid
forskola L2 och N1 daremot menar personalen, att taxesystemet har
lett till ett flertal negativa konsekvenser for barnen. Som exempel
kan namnas storre barngrupper, oro for barnen med olika personer
som hamtar dem, att barn far byta avdelning nar foraldrarnas
arbetstider andras, for langa dagar, etc.

Nagon likartad skillnad mellan forskolorna aterfinns inte bland
foraldrama, utan deras uppfattning dr mera samstammig. De menar
genomgaende, att forandringen av taxesystemet inte har lett till
nagra negativa konsekvenser for barnen. Aven de foraldrar som
anger att de stressar for att hinna hamta barnen Mom den avtalade
tiden, tror inte aft barnen paverkas av detta. De anser i de fiesta fall,
aft forskolepersonalen hanterar taxereformen pa ett flexibelt och bra
salt.

Hemma eller pa dagis?
Forskolepersonal har i manga fall uppfattningar om foraldrar och
hur de hanterar sina barn. Det kan galla alit ifran vad barnen far se
pa TV, till aft de ar alldeles for lange pa daghemmet varje dag, eller
inte hamtar barnen direkt utan ibland kanske handlar pa vagen
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hem. PA forskola Ll och N1 kommer denna Asikt i dagen, eftersom
personalen ar kritisk till att foraldrarna lamnar barnen for lAng tid
pa forskolan. Man moraliserar over foraldrarna som bestaller sA
mycket tid for sina "sma barn". Man menar, precis som Bergqvist
(Socialstyrelsen, 1991) lyfter fram, att foraldrarna inte tar sitt fulla
ansvar och umgas tillrackligt mycket med sina barn. En forklaring
kan vara, att man har en grundlaggande installning att barn har det
bast hemma, och att det ar synd om dem som inte fAr vara hemma
mer. En annan forklaring kan vara, att personalen kanner sig utnytt-
jad av foraldrarna som bestaller sa mycket tid, eftersom det blir
jobbigt aft ha manga barn kvar lange pa eftermiddagen.

Inom forskolans varld har det lange funnits en konflikt mellan de
som anser att forskolan ska vara en serviceinstitution for foraldrar
och barn, och de som tycker att barnen ska vara sa lite som mojligt
pa denna institution, och i stallet ska vara hemma sA mycket som
mojligt. SA smaningom har man mer och mer borjat betrakta dag-
hemmet som en serviceinstitution som samhallet erbjuder famil-
jerna nar foraldrarna arbetar. Detta blir annu mera tydligt i det nya
kap- och saljsystemet. Men det finns fortfarande foretradare inorn
systemet som vill, att foraldrarna ska to ett storre ansvar for sina
barn. Har har sannolikt ledningen en viktig funktion att fylla nar det
galler forskolans roll for foraldrar och barn. Det visar sig i denna
studie, att det foreligger en stor overensstammelse mellan enhets-
chefens och forskolepersonalens installning nar det galler forskolans
generositet och serviceanda gentemot foraldrarna. Utifran ett pro-
cessperspektiv ses ledningens roll som betydelsefull nar det galler
att skapa forstaelse och uppslutning for verksamheten och dess mal
bland personalen, dvs en legitimerande funktion visavi personalen
(Lundgren, 1986; Hultman 1989).

Barn till arbetsliisa
PA forskola L2 och N2 tycker man synd om de barn som har tretim-
marsplats vid forskolan, dvs barnen till arbetslosa foraldrar.
Huvudkritiken frAn sAval foraldrar som personal mot tretimmars-
platsen galler, att barnen inte tillAts ata lunch pa forskolan. Det kan
finnas olika skal till denna kritiska standpunkt. Ett skal kan vara aft
det ar jobbigt att passa de barn som inte hamtas i tid och darmed
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forrycker hela lunchsituationen fiir delar av personalen. Ett annat
skal kan vara att man verkligen anser att barnen drabbas pa ett
negativt satt. Att inte kunna paverka mojligheterna att tillgodose
barrens grundlaggande behov, foranleder sannolikt ett dilemma sa-
val nar det galler deras professionella roll som forskollarare respek-
five barnskOtare, som deras roll-som kvinnor och modrar.

En ytterligare kritik som framfors mot tretimmarsplatsen ar, att
vistelsetiden anses anti& kort for att utgora ett fullgott alternativ.
Delta galler sarskilt de barn som vant sig vid att vara pa forskolan
under en storre del av dagen nar foraldrarna hade tillsynsbehov.

6.5 Avslutande reflektioner

Ett fenomen som uppmarksammats Mom implementeringsforsk-
ningen (se t.ex. Mc Lauglin, 1987) ar att genomforandet av en re-
form ofta innebar att de ursprungliga intentionerna bakom refor-
men forandras och anpassas till den praktiska verksamheten.
Samtidigt sker en forandring av derma verksamhet. Man kan sale-
des tala om en omsesidig anpassning mellan reform och verksam-
het. Det som initialt kan se ut som en stor och omvalvande for-
andring utifran de centrala direktiven, foranleder saledes manga
ganger i praktiken inte nagon genomgripande forandring. Ett bely-
sande exempel pa delta fenomen i foreliggande studie är att regler
som tolkas ytterst bokstavligt till en borjan, omformuleras av perso-
nal och ledning, och man "ser mellan fingrarna". Det sker pa sa satt
en anpassning av reformen pa personalniva, som innebar att
forandringarna endast sker "pa papperet" och att samma grund-
principer, som gallde finnan forandringarna blev beslutade i alit
vasentligt fortfarande anvands i arbetet (Lipsky, 1980; Weatherly,
1979).

Samtidigt modifieras ocksa innebOrden av reformen. Som exem-
pel pa detta kan namnas hur en tydligt formulerad regel om inne-
bOrden av regelbunden tid omformuleras Mom den centrala forvalt-
ningsnivan. Regelbunden tid, som ursprungligen innebar att man
kopte tid Mom samma tidsintervall dagligen, omdefinierades till
kop av ett regelbundet antal timmar dagligen. Syftet med den ur-
sprungliga definitionen, som innebar att regelbunden tid, som var
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billigare for forskolan (i enlighet med ett kop- och saljperspektiv),
ocksi skulle vara billigare for fOraldrarna, uppnaddes armed inte
med den nya definitionen. Denna forandrade innebord geomfordes
som en konsekvens av att en foralder vid en av forskolorna i ett
hogstatusomrAde framforde klagomal pA den ursprungliga tolk-
ningen.

Det senare illustrerar ett av huvudresultaten fran denna studie,
namligen att det till synes sker en hog grad av anpassning av verk-
samheten i forhallande till reformen i omraden dar foraldrarna har
en hogre socioekonomisk status. I dessa omraden tycks helt enkelt
personalen vara mer "fonsam" nar det galler att hitta losningar i en-
lighet med foraldrarnas behov, och man utnyttjar i hog grad det
handlingsutrymme som reformen ger. Vid dessa forskolor finns en
stravan bland personal och ledning att man ska vara "generos", och
forsoka att hjalpa foraldrarna att lindra de negativa effekterna av
taxereformen. Detta kan ha sin forklaring i aft foraldrar i hogstatus-
omraden staller krav pa anpassning och serviceinriktning av for-
skolan.

Foraldrar med lag socioekonomisk status tycks daremot vara mer
installda pA aft sjalva anpassa sig till krav flirt myndigheter. Denna
anpassning "uppAt" visar sig ocksa i dessa fOraldrars kommentarer
om personalen, nar de beskriver dem som "stranga" och att de blir
"arga". Detta kan tolkas som uttyck for en maktrelation dar forald-
rarna ser sig som den svagare parten i forhallande till personalen.
Ett ytterligare stud for denna tolkning är aft det i nagra av personal-
intervjuerna framkommer att en stravan att folja regler ses som en
form av makttivning. Trots att personalen mojligheter att uttiva sin
makt sannolikt ar hogre i lagstatusforskolorna, sA ar det personal
vid hogstatusforskolan (L1) som framfor denna uppfattning. Detta
kan kanske forklaras av att maktrelationen blir mer tydlig for per-
sonalen visavi hogstatusforaldrar, och mer osynlig och darmed
omedveten visavi lAgstatusforaldrar.

Vid Linkopingsforskolorna kan man ocksa se olikheter i enhets-
chefernas tillganglighet for fOraldrarna i olika socioekonomiska
mintier. Medan chefen i hogstatusomradet i hog grad är tillganglig
for foraldrarna sa är situationen omvand i lagstatusomrAdet.
Foraldrama i detta omradet uppger att de aldrig har traffat chefen
och att de inte vet vem hon. Aven detta forhallande kan ses som ett
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uttryck for en anpassning till foraldrarnas krav i hogstatusomradet,
dar foraldrarna sannolikt i hogre grad kraver att den som ar an-
svarig for verksamheten ocicsa finns tillgartglig for diskussion. Trots
att foraldrarna i lagstatusomradet konstaterar att de inte vet vem
som är enhetschef, sa framfors inte flagon kritik mot detta forhal-
lande. Det kan vara ytterligare ett exempel-pa-att foraldrarna i detta
omrade anpassar sig till forskolans satt att fungera. Detta trots att
foraldrarna vid denna forskola har storre problem med att hinna
med och hamta barnen inom avtalad tid, att man tvingas byta av-
delning for barnen nar arbetstiden forlangs samt att systemet upp-
levs som mer stelbent an vad foraldrarna vid hogstatusforskolan
uppger.

Sammanfattningsvis forefaller det saledes som om skilda for-
vantningar och krav fran foraldrarnas sida i olika socioekonomiska
miljoer, och de olika maktrelationer som finns mellan personal och
foraldrar, far genomslag pa personalens satt att tolka och praktiskt
hantera reformen. Detta kan i teoretiska termer tolkas som att den
institutionella omgivningen far konsekvenser pa mikroniva vad

hur reformen genomfors. Man kan saledes utifran ovanstaende
analys konstatera att taxereformen fatt delvis olika effekter for for-
aldrar i olika typer av bostadsornraden. De negativa konsekven-
serna av den nya taxereformen har i denna studie visat sig vara sar-
skilt framtradande for foraldrar och barn i socialt utsatta omraden.
Omvant sA mildras reformens negativa verkningar for foraldrar i
omraden med hogre status. Detta innebar att det "kop- och salj" sys-
tem, som infordes inom barnomsorgen med taxereformen far olika
konsekvenser for olika grupper av foraldrar. Dock inte nodvan-
digtvis beroende pa skilda behov, utan snarare pa skillnad vad gal-
ler resurser och formaga att havda sina behov gentemot forskolan.
Ett sadartt resultat ligger knappast i linje med de ursprungliga in-
tentionerna bakom reformen, utan kan ses som ett exempel pa hur
forskolans sociala omgivning kan paverka utfallet av en politiskt
beslutad reform pa ett icke aysett satt.
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Appendix
1.(4)

Metod
Nedan-redovisas undersokningens forskningsmassiga upplaggning
och genomforande.

Forskningsansats

I fokus for undersokningen har statt den reform for ett nytt taxe-
system som genomforts i tva kommuner Mom ett kop- och salj-
system. Undersokningen kan kategoriseras som en teoribaserad ut-
vardering (Franke-Wikberg & Lundgren, 1980). Utvarderingen
fokuserar pa reformens forutsattningar, genomforande och effek-
ter i perspektiv av teori och tidigare forskning, for att mojliggora
kunskapsutveckling nar det galler forutsattningar att sjosatta re-
former av detta slag Mom offentlig verksamhet. Huvudsyftet ar
sAledes, att soka forsta varfor reformen har uppfattats och genom-
forts (implementerats) pa ett visst satt, vilka faktorer som paverkat
implementeringen, samt konsekvenser for de olika intressenter som
dr berorda av reformen.

Deltagande forskolor

Undersokningen har genomforts vid fyra forskolor i tva olika
kommuner (Linkoping och Norrkoping). For att fa en sa bred in-
formation som mojligt om hur taxan paverkat olika foraldragrup-
per och personal pa olika forskolor, valde vi tva naraliggande
kommuner som ungefar samtidigt bytte till ett kap- och saljsystem,
namligen Linkoping och Norrkoping.

En viktig utgAngspunkt var, att studera taxereformens konse-
kvenser Mom olika socioekonomiska upptagningsomraden. I Lin-
koping kunde undersokningen genomforas i enlighet med \Tara in-
tentioner, namligen pA en forskola i ett hogstatusomrAde och en i
ett lagstatusomrade. I Norrkoping var det svarare att fa tag i ren-
odlade forskolor vad gallde social status, varfor en av forskolorna
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2(4)

är belagen i ett blandat arbetar/medelklassomrade och en i ett lag-
statusomrade. De olika forskolorna var ungefar lika stora, de hade
4-6 avdelningar vardera.

Datainsamlingar

Nedan redovisas de datainsamlingar som har genomforts inorn
denna undersokning under perioden 1994-1995. I tabell 1 g6rs en
sammanstallning av datainsamlingstillfalle, datainsamlingsmetod
samt antal undersokningspersoner.

Tabell 1. oversikt over datainsamlingstillfalle, metod och antal
undersokningspersoner.

Datainsamlings- Datainsamlings- Undersokningsperso
tillfalle metod ner (n)

sept 1994 intervju kommunallednings-
personal (n = 2)

okt 1994 intervju enhetschefer (n = 4)
okt - nov1994 intervju forskolepersonal

(n = 38)

dec 1994- jan 1995 enkat foraldrar (n = 285)
april maj 1995 intervju foraldrar (n = 28)

Intervju med kommunal ledningspersonal
For att fa en forsta inblick i tankarna bakom det nya taxesystmet,
intervjuades en ansvarig tjansteman pa kommunal ledningsniva.
Intervjun var av halvstrukturerad karaktar, dvs bestamda frage-
omraden som foljdes upp med fragor. Den varade ca 1 timme
(bilaga 1). Intervjusvaren fran den kommunala ledningen har an-
vants som underlag for att forst& tankarna bakom taxesystemets
utformning, och har armed utgjort utgangspunkt for beskriv-
ningen av taxesystemen i de olika kommunerna.
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3(4)

Intervju med enhetschefer
Intervjun med den kommunala ledningsnivan foljdes upp med
intervjuer med den lokala ledningen for att fa information om in-
stallning till den nya taxereformen pa denna niva. Intervjun var av
halvstrukturerad karaktar och varade ca 1-1,5 timme (bilaga 1).

Intervju med forskolepersonal
Halften av personalen pa vardera daghemmet intervjuades. Varje
intervju tog ca 0,5 till 1 timme. Intervjun var av halvstrukturerad
karaktar (bilaga 3). Urvalet av den personal som deltog i inter-
vjustudien, gjordes pa respektive forskola av enhetschefer och per-
sonal tillsammans.

Enkat till foraldrar
En enkat skickades ut till samtliga fOraldrar pa de fyra forskolorna.
Skalet var att vi ville fa reda pa installningen till det nya taxe-
systemet hos det stora flertalet av foraldrarna, och vi hade ay.
naturliga skal inte resurser att intervjua alla, varfor vi valde enkat
som datainsamlingsmetod (se bilaga 3). Svarsfrekvensen varierade
mellan de olika forskolorna. Vid forskola Ll var svarsfrekvensen 62
procent, vid forskola L2 58 procent, vid forskola N 1 57 procent
samt vid forskola N2 40 procent. Svarsfrekvensen vid forskola N2
var som synes lag. Det kan finnas atminstone tva skal till detta. For
det forsta var det ej mojligt att i Norrkopings kommun urskilja de
foraldrar som har dispens frail barnomsorgsavgiften. Denna
uppgift fanns inte pa forskolorna och kunde inte heller tas fram av
tjansteman inom socialforvaltningen vid forfragan. Av naturliga
skal ar det svart for dessa foraldrar att uttala sig om vilka konse-
kvenser som den nya taxan fatt. Ett annat skal kan vara, liksom vid
forskola L2, att manga foraldrar dr invandrare och sannolikt har
svarigheter att besvara en enkat pa svenska.
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4(4)

Intervju med foraldrar
Ett urval av foraldrar pa respektive daghem intervjuades..De fick
sjalva anmala sitt intresse f6r att stalla upp pa intervjun. Samma
modell som vid de ovriga intervjuerna tillampades, dvs halstruk-
turerad intervju (se bilaga 4).

Datainsamlingen har saledes gjorts i flera steg. Information
fran intervjuer med kommunal ledningspersonal och enhetschefer,
utgjorde grunden for intervjuomraden till personalen samt enkat-
och intervjufragor till foraldrarna. Information som framkommit i
undersokningens olika steg och som beclomts intressant utifran
undersokningens syfte, har i hog grad, tillsammans med den teore-
tiska utgangspunkten, saledes fatt bilda underlag for fragestall-
ningar vid datainsamlingen pa nastfoljande niva.

Databearbetning
Samtliga intervjuer har spelats in pa band och skrivits ut i sin hel-
het. Intervjusvaren frail enhetschefer, forskolepersonal och foral-
drar har darefter kategoriserats och analyserats utifran kvalitativ
metod. Enhetschefernas och personalens intervjuer har analyserats
tillsammans.

Fooraldraenkaterna har anvants som komplement till foraldra-
intervjuerna for att fa en uppfattning om omfattningen av olika
synpunkter pa taxesystemet i foraldragruppen.
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Bilaga 1.

Intervju till central ledning pa tva nivaer

Hur ser systemet tit?
Fordelar/nackdelar fOr

personal + ledning
- foraldrar

barn
Vilka mal finns for detta nya system?
Vilka krav staller det pa daghemmen?
Var det politisk enighet om detta nya system?

Hur har man gatt tillvaga vid genomforandet?
medbestammande
farhagor
engagemang
fortbildning/stod

Vilka hinder har funnits?
Vad har underlattat genomforandet?

Reaktionen hos chefer, personal och foraldrar
vad tycker dessa om systemet
fordelar/nackdelar

Hur tillampas systemet?
informella "regler"/system

Hur har reformen paverkat samarbetet personal-foraldrar?
fordelar/nackdelar for

personal
foraldrar
barn

Chefens roll
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Bilaga 2.

Bamomsorgstaxor - intervjufragor till personal

Hur har man gatt tillvaga vid genomforandet?
medbestammande

- farhagor
engagemang
fortbildning/stod

Vilka hinder har funnits?
Nagot som har underlattat genomforandet?

Reaktioner hos personal?
Vad tycker man om systemet?
Fordelar/nackdelar?

Reaktioner hos foraldrar?
Hur har systemet paverkat foraldrama?
Fordelarinackdelar

Hur har systemet paverkat barnen?
Fordelar/nackdelar

Hur tillampas systemet?
Har det implementerats?
Informella "regler"?
Chefens roll?
Vad tillats/tillats ej?

Har reformen paverkat samarbetet personal-foraldrar?
Om ja, har detta fatt nagra konsekvenser for barnen?
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Bilaga 3.

Enkat gallande barnomsorgstaxor i Linkopings och Norrkopings
-kommun

TILLSYNSFORM OCH TILLSYNSTID - LINKOPING

Jag/vi har barn pA daghem (__) besvara ft:Aga a)
Jag/vi har barn pa familjedaghem (__) besvara frAga b)
Jag/vi har barn inom skolbarnomsorgen (__) besvara fraga c)

DAGHEM

a) Jag/vi har regelbunden tillsynstid hogst 6 tim/dag (__)
8 " (__)
9,5 " (__)
12 " (__)

Fran kl t.o.rn. kl varje dag.

Jag/vi har oregelbunden tillsynstid hogst 20 tim/v (__)
25 (__)
30 " (__)

Borjar tidigast kl
Slutar tidigast kl
Hur lang är den langsta tillsynsdagen?

SKOLBARNSOMSORG

b) Jag/vi har:
eftermiddagshem (__)
morgonomsorg (__)
eftermiddagsverksamhet (__)
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FAMILJEDAG HEM

c) Tillsynstid:
hogst 20 tim/v (__)

25 tim/v (__)
30 tim/v (__)
40 tim/v (__)
45 tim/v (__)
50 tim/v (__)
55 tim/v (__)
60 tim/v (__)

TILLSYNSFORM OCH TILLSYNSTID - NORRKOPING

Vilken tillsynstid "koper" Du/ni?

(__) 100%
(__) 80%
(__) 55%
(__) korttidsplats
(__) skolbamsplats
(__) lovplats

GEMENSAMMA FRAGOR TILL BAGGE KOMMUNERNA

Daghemmets namn:
Antal barn i barnomsorgen:
Barnens Alder:

CivilstAnd:

Mammans yrke:
(ev studerande)

(__) ensamstaende kvinna
(__) ensamstaende man
(__) sambo
(__) gift

Mammans arbetsplats:
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Mammans arbetstider:

(__) Heltid
(__) Deltid
(__) regelbunden

Mandag kl:
Tisdag kl:
Onsdag: kl:
Torsdag kl:
Fredag kl:

(__) oregelbunden

Beskriv arbetsschemat:

Mammans totala restid dagligen:

Pappans yrke:
(ev studerande)

Pappans arbetsplats:

Pappans arbetstider:

(__) Heltid
(__) Deltid
(__) regelbunden

MAndag kl:
Tisdag kl:
Onsdag: kl:
Torsdag kl:
Fredag kl:

(__) oregelbunden
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Beskriv arbetsschemat:

Pappans totala restid dagligen:

1. Jag/vi har minskat var tillsynstid sedan det nya
systemet infordes

2. Jag/vi har okat var tillsynstid sedan det nya
systemet infordes

3. a) var tillsynstidar i minsta laget
b) var tillsynstid är tilltagen i "overkant"
c) var tillsynstid ar exakt vad vi behover

4. Vem lamnar/hamtar barnet/bamen pa dagis?

JA NEJ

(__) (__)

(__) (__)

(__) (__)
(__) (__)
(__) (__)

mamma hur ofta?

(__) pappa hur ofta?

(__) syskon hur ofta?

(__) far- eller morforalder hur ofta?

(__) grannar hur ofta?

(__) annan, namligen

hur ofta?

5. Har det skett nagon forandring vad galley lamning och hamtning av
barnet/barnen sedan det nya taxesystemet infordes?

(__) nej
(__) ja

Om ja, vad
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6. Hander det att Du/ni lamnar barnet/barnen tidigare eller hamtar
barnet/bamen senare an avtalad tid?

ja, flera ggr i veckan
ja, flagon gang i veckan
ja, nagon gang var fjortonde dag
ja, nagon gang i-manaden_ _
nej, aldrig

7. Vad hander om Du/ni kommer far sent eller far tidigt?

ingenting
personalen sager till
enhetschefen sager till
jag/vi fir betala extra
jag/vi far kortare tillsynstid en annan dag
jag/vi maste aka tillsynstiden

8. Vad tyckte Du/ni om det nya taxesystemet nar det infordes?

Hade inte barn inom barnomsorgen cla (ga vidare till fraga 10)
Det var positivt
Det var negativt
Det innebar ingen storre forandring

Vilka fordelar fanns:

Vilka nackdelar fanns:

9. Vilken installning har Du/ni nu till det nya taxesystemet?

Vilka fordelar fanns:

Vilka nackdelar fanns:
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KONSEKVENSER AV DET NYA TAXESYSTEMET

10. Det nya taxesystemet har inneburit att:

Det är svart att arbeta over nar som heist
Kommentar:

Stammer Stammer ej

(__) (__)

Det är svart att byta arbetstider nar vi/jag viii
Kommentar:

Jag/vi kan lamna barnen tidigare an avtalat pa
morgonen om det behovs
Kommentar:

(__) (__)

Jag/vi kan handla pa hemvagen
Kommentar:

(__) (__)

Jag/vi 'Taste skynda oss
Kommentar:

(__) (__)

Att personalen kontrollerar
Kommentar:

(__) (__)

Att personalen "ser genom fingrarna" nar vi/jag
inte passar tiden
Kommentar:

(__) (__)

Att vi "kvittar" olika tider nar jag/vi inte
foljt avtalet
Kommentar:

(__) (__)

Att avgifterna är rattvisa
Kommentar:

(__) (__)

Att personalen ar noga med att jag/vi ska halla
tiderna
Kommentar:

(__)
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Om Du/ni har nAgon kommentar till nAgon av fragorna gar det bra har:

Vi kommer att behova mer hjalp fran nagra foraldrar for att fordjupa kun-
skapen om taxornas betydelse. kan Du tanka Dig att delta i en intervju un-
der vAren, var snail och skriv Ditt namn och telefonnummer nedan.

Namn:

Adress:

Telefonnummer:

TACK FOR HJALPEN!
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Bilaga 4.

Intervjufragor till forildrar

Hur lange har Du haft barnomsorg?

Erfarenhet av tidigare barnomsorgstaxor?

Tillsynsform /daghem/familjedaghem)?

Fast eller regelbunden tillsynstid?

Motiv for val av tillsynsform?

Fordelar med daghem/familjedaghem?

Nackdelar med daghem/familjedaghem?

Installning till det nya taxesystemet? Fordelar/nackdelar?

Installning till hogre taxa for smabarn pa daghem?

Installning till mojligheten att kopa den tid man behover?

Hur raknas tiden for hamtning respektive lamning?

Hur fungerar det om Du behover arbeta overtid?

Mojligheten att Andra hamtnings- respektive lamningstiden?

Informella regler/mojlighet att kvitta tid?

Brukar Du to hjalp av nagon annan nar det galler hamtning?

(Slakt, syskon, vanner.)

Hur är relationen med personalen?

Har relationen foraldrar-personal forandrats nagot efter det att

nya taxesystemet tradde i kraft?

Tror Du att det nya taxesystemet har paverkat barnen pa nAgot

satt?

Ovriga synpunkter pa barnomsorgstaxan?
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the consequences for personnel, parents, and children. Four day care centres situated in different socio-
economic areas were studied. A qualitative approach was used, and data were collected by means of
interviews and a questionnaire.

The main results showed that the personnel had no possibility to influence the decision to introduce the new
system. They interpreted the change as implying more control of the parents concerning punctuality, and
expressed this new role of theirs as being difficult and negative. Consequently, they gradually adapted both
the rules and their behaviour towards the parents in a process of mutual adaptation.

Differences between centres in different socio-economic areas were identified. At centres in higher socio-
economic areas the personnel were more service-minded than in lower socio-economic areas, and also more
eager to find solutions to facilitate for the parents.

The parents in the four centres were more under stress than before, especially those who had contracted for
too little time for their children in day care. Consequences for the children were also found to vary between
areas. In lower socio-economic areas the system meant, e.g. larger groups, longer time in day care, change of
departments.
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A New Charging System in Child Care
Consequences for personnel, parents, and children.

The aim of this study was to describe a new charging system in child
care in two different municipalities, and the consequences for
personnel, parents, and children. Four day care centres situated in
different socib-economic areas were studied.

A qualitative approach was used, and data were collected by
means of interviews and a questionnaire. Individuals at different
levels in the organisation, managers in the municipality
government, managers and personnel in the four day care centres
were interviewed. Some of the parents in these centres were
interviewed. In addition they answered a questionnaire.

The main results showed that the personnel had no possibility
to influence the decision to introduce the new system. They
interpreted the change as implying more control of the parents
concerning punctuality, and expressed this new role of theirs as
being difficult and negative. Consequently, they gradually adapted
both the rules and their behaviour towards the parents in a process
of mutual adaptation.

Differences between centres in different socio-economic areas
were identified. At centres in higher socio-economic areas the
personnel were more service-minded than in lower socio-economic
areas, and also more eager to find solutions to facilitate for the
parents.

The parents in the four centres were more under stress than
before, especially those who had contracted for too little time for
their children in day care. Consequences for the children were also
found to vary between areas. In lower socio-economic areas the
system meant, e.g. larger groups, longer time in day care, change of
departments. It also meant that children of unemployed parents,
who only stayed three hours a day, missed educational activities
and meals.
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