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Sammanfattning.  En konsult, själv  redan inblandad i en kommuns 
verksamhet , söker utvärdera ett barnomsorgsprojekt genom enkäter till 
olika slag av personal. En kritisk granskning av enkäterna påvisar stora 
enkättekniska brister. Brukarsynpunkter efterfrågas inte trots att sådana 
krävs för att bedöma uppfyllande av vissa av målen.  
 
Förutsättningar 
En kommunal nämndordförande har av mig inom en given ekonomisk ram 
1994-05-20 begärt en sakkunniggranskning av den vetenskapliga nivån på 
sex frågeformulär i projektet ”Decentraliserad barnomsorg – utvärdering 
och utveckling” inom kommun K. Granskningen kommer främst att avse 
följande aspekter. 
 
1)  Syften och frågeställningar samt dessas relationer till enkäternas    
     innehåll 
2)  Detaljgranskning av enkätformulärens utformning - mätteknisk     
     granskning, dvs. tillförlitligheten.. 
3)  Bedömning av huruvida och till vad eventuella data kan användas.  
4)  Aspekter i övrigt som jag finner angeläget att beröra utifrån vad som  
     framkommer i dokumenten. 
 
Till förfogande har jag utöver de sex enkätformulären med följebrev haft 
följande dokument: 
- Ansökan om bidrag för projektet till socialstyrelsen 1993-09-23.   
  Uppdragsgivaren har angett att syften och frågeställningar i detta  
  dokument är de som gäller för projektet. 
- Protokollsutdrag från sammanträden i socialnämnden 23 juni., 29 sept.  
  och 8 dec.  1993 samt från barnomsorgsutskottet 2 dec. 1993 och från  
  barn- och utbildningsnämnden 3 jan 1994. 
- Kommunala riktlinjer för barnomsorgsverksamheten i kommun K 1993 
- Ekonomisk årsredogörelse för år 1993. Verksamhet - Barnomsorg 
- Barnomsorgsplan 1993-1997 
- Barnomsorgens verksamhet. Utveckling fr.o,m. 1987 t.o.m 1993. 
Till detta kommer några muntliga fakta från nämndordföranden. 
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Mina resonemang och bedömningar sker inom ramen för den information 
jag erhållit. Givetvis kan det finnas syften, sammanhang och förhållanden 
utanför dokumenten som jag inte känner till.  
När jag återger citat så bibehåller jag ev. språkliga fel etc. Citat kursiveras. 
All annan text svarar jag som sakkunnig för.  
 
Syften och frågeställningar i projektet 
I ansökan om bidrag den 23 sept. 1993 anges två  syften:  
 
"Projektet ska utreda om de berördas erfarenheter av 
organisationsförändringen överensstämmer med decentraliserings syfte. 
Resultatet ska användas för det pågående utvecklingsarbetet." 
 
Vad som skall avses med "berörda" definieras här inte. Det verkar rimligt 
att ta med alla viktiga intressenter, dvs. främst barn, föräldrar och personal, 
men även administratörer och politiker med nära anknytning till den 
studerade verksamheten. Det sägs inte att barn och föräldrar skall undantas. 
Om första syftet besvaras så följer inte därav nödvändigtvis att resultaten 
kan/bör användas i ett pågående utvecklingsarbete - det är svårt att 
garantera något sådant innan resultaten föreligger. Användbarheten beror 
givetvis mycket på vad de berörda faktiskt svarar. Det är högst sannolikt att 
möjligheten att använda resultaten ökar om barn och föräldrar tas med som 
informationskällor (jfr även den nya kommunallagens samrådsparagraf). 
Detta sammanhänger med att s.k. brukarperspektiv och 
personal/myndighetsperspektiv ofta uppvisar skillnader. Dessa skillnader 
kan ge upphov till förändringsidéer.  
 
På sid. 2  i anförda dokument fastslås att  
 
"Målen för verksamheten är sammanfattningsvis: 
- Hög kvalitet i den pedagogiska verksamheten för barnen. 
- God och flexibel service till föräldrarna. 
- God arbetsmiljö för de anställda. 
- Hög ekonomisk effektivitet. " 
 
Dessa mål åsyftas i de syften och frågeställningar som anges på sid. 3 i 
anförda dokument och jag skall därför kommentera dem.  
"Kvalitet" är ett mycket svårfångat begrepp och olika bedömare kan ha 
olika värdesystem kring detta. Informationskällor för att fånga upp 
kvaliteten bör främst vara barn, föräldrar och personal.  
Det är rimligen främst föräldrarna själva som kan bedöma om de får "god 
och flexibel service".  
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Det är de anställda själva som kan bedöma sin egen "arbetsmiljö". Vissa 
tekniska mätningar, t.ex. av luftkvalitet, ljudnivåer, utrymmesstorlekar mm 
kan dock tänkas utgöra kompletterande information. Fysiologisk 
stressmätning med t.ex. stresshormoner i urinprov är möjligt, men faller 
närmast under grundforskning rörande stress och torde knappast vara 
möjligt inom de kostnadsramar som här föreligger.  
 
Bedömningar av den ekonomiska effektiviteten torde kunna ske från såväl 
personalperspektiv som administrativt perspektiv. Exempelvis kan personal 
tänkas se möjligheter som inte en administratör ser.  
För övrigt vet jag inte utifrån dokumenten var och när dessa fyra mål 
beslutats - kanske finns ett sådant beslut?  
 
I "Kommunala riktlinjer..." anges på sid. 9 ett större antal mer preciserade 
och långtgående mål. Vidare saknas t.ex. hög ekonomisk effektivitet. 
Självfallet får det rätt omfattande konsekvenser för utformningen av en 
utvärdering om man släpper denna vad jag förstår beslutade 
måluppsättning, som innehåller mål som "ekologiskt tänkesätt", 
"tillgänglig för alla", "inflytande och delaktighet". Båda 
måluppsättningarna anges vara "mål för verksamheten".  
 
På sid. 3 i ansökan om bidrag står under rubriken "Syfte" följande: 
 
"Projektet har två syften. Det första är att utreda och klargöra om 
decentralisering, som organisationsmodell, är det bästa medlet för att nå 
de övergripande mål, som beskrivits i redovisningen av bakgrunden. Det 
andra är att, på grundval av erfarenheterna, föreslå förändringar och nya 
åtgärder och skapa förutsättningar för dem genom information och 
fortbildning för arbetsledare och övriga anställda."  
 
Det första syftet på sid. 3 överensstämmer inte logiskt med det redan 
nämnda första syftet på sid. 1. Det första syftet på sid. 3 är mycket mer 
avancerat. För att nå kunskap om vilken modell som är "det bästa medlet" 
krävs att flera möjliga modeller prövas för resp. emot med data i relation 
till de åsyftade fyra målen. En undersökning av första syftet bör läggas upp 
utifrån denna strategi. Exempelvis skulle barn, föräldrar, personal och 
administratörer med erfarenhet av minst två modeller kunna vara 
informationskällor och bedömare. De har då möjlighet att jämföra minst 
två modeller. Undersökning av måluppfyllelse kräver givetvis att 
information införskaffas från föräldrar och barn. 
Beträffande det andra syftet på sid. 3 gäller samma kommentar som 
tidigare om att det inte är givet att insamlad information möjliggör förslag 
etc.  
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Frågeställningar 
Jag antar att det första syftet på sid. 3 skall genomföras genom att de där 
angivna 18 frågeställningarna besvaras. Dessa frågeställningar verkar dock 
helt inriktade på att studera en enda organisationsmodell 
("decentralisering") och uppsättningen överensstämmer inte med syftet på 
samma sida. Däremot verkar de överensstämma något bättre med första 
syftet på sid. 1. Dock verkar de primärt berörda, dvs. barn och föräldrar, 
inte vara så mycket påtänkta i frågeställningarna – bl.a. saknas termerna 
"barn"  och "förälder" helt.  
Jag skall här försöka kategorisera frågeställningarna under de fyra mål, 
vars uppfyllande de avser att belysa. De som blir över kallar jag för 
"Organisation" resp. "Övriga och allmänna frågeställningar".   
 
Mål I. "Hög kvalitet i den pedagogiska verksamheten för barnen" 
     
    - Vilken betydelse har organisationsmodellen för den  primära  
      verksamheten? (nr 1; jag antar att detta syftar på arbetet med barnen) 
    - Vad är det, enligt Din mening, som innebär bra kvalitet i     
      barnomsorgen?  (nr 5) 
 
Mål II. "God och flexibel service till föräldrarna" 
 
    -  Är barnomsorgen flexibel och ger god service? Om ja, hur? (nr 6;  
       enligt vem?) 
 
Mål III. "God arbetsmiljö för de anställda" 
 
    -  Tillvaratas de anställdas kompetens och engagemang? (nr 8) 
    -   Har den psykosociala arbetsmiljön förbättrats? (nr 9) 
 
Mål IV. "Hög ekonomisk effektivitet" 
 
    -  Har den ekonomiska hushållningen blivit bättre? (nr 7) 
    -  Har personalomsättningen och sjukfrånvaron minskat? (nr 10) 
 
Organisation 
 
    -  Vilken betydelse har den (organisationsmodellen) för politiker,   
        chefer och anställda? (nr 2) 
    -  Har rollerna renodlats (politiker/verksamhetschef/enhetschef/ 
        anställda)? (nr 4) 
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    -  Är enhetschefernas ansvarsområden lagom stora, dvs. organisationen  
       bra?(nr 11; varför detta måste likställas med en "bra" organisation  
        undrar jag över) 
    -  Är ansvars- och arbetsfördelningen samt kommunikationen bra?(nr  
       12) 
    -  Vilken funktion har kommunstaben i förhållande till  
        verksamheten?(nr 13) 
    -  Vilka attityder finns hos andra förvaltningar till barnomsorgens  
        decentralisering? (nr 14) 
    -  Har förändringstakten varit bra? (nr 15; för vem? enligt vem?) 
    -  Har något ansvarsområde "hamnat fel"? (nr 16) 
    -  Finns ytterligare ansvarsområden som bör decentraliseras? (nr 17)  
     
Övriga och allmänna frågeställningar 
 
    -  Vilka förslag finns om framtida åtgärder? (nr 18) 
 
Uppsättningen av frågeställningar har en stark fokusering på 
organisationens fungerande och inte på uppfyllandet av de fyra angivna 
målen. Tar vi hänsyn till de sju målen i "Kommunala riktlinjer..." så saknas 
en del av dessa helt i frågeställningarna.  
 
En möjlig tolkning av uppsättningen av frågeställningar är utifrån 
engagemangsforskning. Denna har visat att vi bedömer vårt engagemang 
som mycket större i händelser som ligger nära i tid och rum. För den som 
själv är engagerad i organisationsfrågor är det lätt att göra upp en sådan 
uppsättning frågeställningar. För en undersökare med annan inriktning 
skulle frågeställningarna ha kunnat se ganska annorlunda ut, t.ex. mer 
inriktning mot själva arbetet i daghemmet och mot barn och föräldrar. 
Frågeställningarna verkar stämma mindre väl överens med de angivna 
syftena på sid. 1 resp. 3. De verkar främst ha en inriktning mot 
organisationens inre fungerande, inte mot brukarna. Det bör observeras att 
frågeställningarna rörande mål I resp. II kräver medverkan av föräldrar och 
barn.  
 
Om det visar sig i granskningen av enkätformulären att denna inriktning 
genomförs och frågeställningarna täcks av så kvarstår ändå faktum att 
frågeställningarnas inriktning inte är oproblematisk. Den handlar om vilka 
delar av verkligheten man vill se och i ett andra steg förändra. 
Undersökningen innebär att verkligheten definieras på ett visst sätt. 
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Projektets genomförande 
Enligt dokumenten har en projektledare anlitats som fr.o.m. 940101 
lämnade kommunen (enl. protokoll 2 dec. 1993). Enligt muntlig uppgift 
var projektledaren intill denna tidpunkt socialchef. Enligt muntlig uppgift 
är projektledaren dessutom politiker och ledamot i barn- och 
utbildningsnämnden idag. Ansvaret för anlitandet utifrån dessa kända 
premisser åvilar de aktuella beslutsfattarna. Ansvaret för att den anlitade 
konsulten har erforderlig kompetens torde åvila såväl konsulten själv som 
de som anlitat konsulten - kompetenskontroll bör göras.  
Rollsammanblandningar leder ofta till problem. I detta fall sammanblandas 
tre roller (f.d. socialchef, nämndledamot och projektledare). 
 
Ur mer strikt vetenskaplig synpunkt skulle jag bestämt ha avrått från att 
bygga in sådana bindningar i en utvärdering med så omfattande politiska 
dimensioner av tre principiella skäl. 
1. Projektledaren bör rimligen vara mentalt uppbunden (föreställningar och 
värderingar) på olika sätt, då han nyligen varit  chef  i kommunen 
2. Projektledaren bör som politiker inom det aktuella området också ha en 
del ideologiska bindningar som det kan vara svårt att stå fri från vid 
genomförandet av ett projekt av detta slag.  
3. Det kan på grund av förmodade förhållanden inom punkt 1 och 2 
uppkomma en trovärdighets- eller förtroendediskussion. Denna kan 
uppkomma även om någon snedvridning av projektet på grund av 
faktorerna i punkt 1 och 2 inte skett.  
 
Ett sätt att angripa bindningsproblemet är att undersökaren så långt möjligt 
redovisar sina egna bindningar, beroenden och förföreställningar i 
rapporten och resultaten får läsaren värdera utifrån denna information. 
Naturligtvis går det att motverka bindningar, men inte helt, med en högt 
uppdriven kompetens, där lojaliteten mot det kritisk-vetenskapliga 
tänkandet blir starkare än andra bindningar. Det bör också sägas att vid 
små avgränsade utvärderingar så accepteras ofta bindningar, t.ex. vid 
enklare verksamhetsvärderingar, där syftet är att något förbättra en 
verksamhet. Ett exempel är läraren som utvärderar sin egen kurs.  
  
Det har inte heller framgått att projektledaren innehar erforderliga 
kunskaper eller att samråd skett med person med "särskilda kunskaper på 
detta område" (sid. 3 i ansökan).   
 
På sid. 4  i ansökan om bidrag står 
 
"För att få svar på de frågeställningar, som formulerats under rubriken 
´Syfte´, skall informations- och diskussionsmöten hållas, underlag 
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inhämtas via bl.a. enkäter till alla berörda parter. Intervjuer skall 
genomföras med företrädare för de olika parterna." 
 
De datainsamlingsmetoder som nämns är naturligtvis möjliga. Mycket 
beror på hur de genomförs i detalj, t.ex. förutsättningslöst eller 
suggererande och styrande. Det finns också andra möjliga och kraftfulla 
metoder. T.ex. dagboksmetodik för begränsade tidsperioder, insamling av 
kritiska händelser från alla intressenter, klagomålsanalys, 
observationsmetodik (tidsstickprov, episodstickprov) .Vad gäller 
information från barnen kan dels tänkas direktinformation via 
barnanpassade samtal, teckningar mm om hur de uppfattar vad som sker på 
daghemmen och dels indirekt information om hur enskilda barn uppfattar 
verksamheten genom föräldrar resp. personal. I sociologiska studier har 
man funnit det möjligt att göra intervjuer i löpande aktiviteter med 4-5-
åringar. 
 
I begreppet "alla berörda parter" ingår rimligen barn och föräldrar. Med 
tanke på antalet så krävs stickprovsförfaranden för att få fram vad dessa 
parter anser. Föräldrar kan utan större svårigheter nås genom anonyma 
enkäter. Enkäter kan innehålla frågor om kritiska händelser av olika slag. 
En effektiv undersökningsmetodik bör ta fram ett konkret, 
situationsrelaterat material - inte bara allmänna bedömningar. Ett konkret 
situationsmaterial är lättare att använda som underlag för förändring än 
vaga åsiktsmaterial.  
 
Det bör också uppmärksammas att stegvisa konfrontationstekniker kan 
användas, dvs. material från en grupp (t.ex. barn, föräldrar, personal) 
beskrivs för en annan grupp (t.ex. personal, administratörer) och 
kommentarerna tas tillvara.  
 
Det bör också påpekas att det i många frågor är möjligt att relativt snabbt få 
en bild av en organisation och dess fungerande genom en uppsättning väl 
valda nyckelinformanter.  
 
Utnyttjande av registerinformation nämns inte alls. Jag förutsätter att sådan 
utnyttjas för de frågeställningar som är betjänta av detta.  
 
 
Enkäter: allmänt 
Sex stycken enkätformulär har tillställts mig. Formulären är inriktade på 
barnomsorgspersonal (2 st.), föreståndare, avdelningschef, kommunstab 
och politiker.  



8 
 
Formulären ter sig i allmänhet rätt konventionella och det framgår 
ingenstans i mitt material att någon mindre förberedande studie, t.ex. med 
några nyckelinformanter, skulle ha gjorts för att få fram viktiga och för 
utvecklingsarbete intressanta frågor. Ett etablerat sätt att undvika 
viktiga problem är just att köra ut enkäter schablonmässigt. Ett 
metodiskt problem med enkätformulär är att de i så hög grad bygger på vad 
som finns i undersökarens huvud och missar sådant som finns i de 
svarandes huvuden.  
  
Inga formulär är riktade mot föräldrar eller barn, vilket innebär att 
syftena i ansökan är svåra att uppfylla.  Enbart en begränsad värdering 
av organisationen kan uppnås utan information från föräldrar och barn.  
Underlaget för förändring i relation till de grupper organisationen är till för 
blir mycket svagare utan information från föräldrar och barn. Vill man inte 
ha förändringsidéer från dessa grupper skall man naturligtvis låta bli att 
tillfråga dem. Möjligen kan intervjuer eller gruppintervjuer ha skett vid 
sidan om enkäterna - jag vet inte.  
 
Samtliga enkäter har  ”K  kommun, Barnomsorgsavdelningen" som 
avsändarbeteckning. Det bör påpekas att de anställda är i beroendeställning 
till arbetsgivaren och att undertecknaren är en f.d. chef, vilket kan påverka 
svaren på en del frågor. Exempelvis kan gamla attityder kring chefen, för 
mig okända, inverka på svaren. Vidare skall enkäter passera genom 
arbetsledaren. Relationen till denne kommer med som faktor. Dessutom 
föreligger en identifieringsrisk vid små grupper av anställda. Om t.ex. 
samtliga x st. i en arbetsgrupp svarar och samtliga är missnöjda med något, 
så vet den som bearbetar enkäten vad varje enskild tycker. De som svarar 
förstår att identifieringsrisk föreligger och kan därför anpassa svaren.  
Att föreskriva ifyllande av enkäter som "obligatorisk arbetsuppgift" med de 
villkor som dessutom beskrivits i det föregående ter sig etiskt diskutabelt 
och kanske även är juridiskt diskutabelt om det skulle drivas till sin spets. 
T.ex. kräver de obligatoriska  FoB-enkäterna en särskild lag antagen av 
riksdagen. Det etiskt diskutabla bortsett från själva tvånget kan t.ex. ligga i 
att enskilda anställda kan med argument anse att enkäten är meningslös. 
Organisationen som sådan kan också drabbas genom förelägganden av 
detta slag. Jag avråder bestämt från obligatorieläggning och formuleringen 
i följebreven är främmande för svensk och internationell forskningsetisk 
praxis.  Frivilligprincipen är helt vedertagen.  
 
Det bör också påpekas att om svarsblanketterna förstörs när svaren 
sammanställts (som sägs i följebrev), så försvinner databasen och därmed 
möjligheten att dels kontrollera resultaten och dels kanske vissa 
möjligheter till ytterligare analys. Åtminstone bör databasen bevaras till 
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dess att rapporten granskats en tid av de aktuella mottagarna, ifall dessa 
skulle vilja göra någon kontroll mot rådata. På Högskolan skulle jag som 
examinator t ex inte godta en uppsats, där uppsatsskrivarna inte kan 
redovisa databasen vid ventileringen. Det handlar om att spela med helt 
öppna kort, inte med hemliga evidens.  
 
Jag kommenterar enkäterna utifrån den förutsättningen att jag själv skulle 
ha lagt upp studien och använt resurserna mycket annorlunda med ett 
stegvis, mer sökande, mycket snabbare arbetssätt och komplex av parallella 
metoder som täckte nyckelinformanter och stickprov av alla intressenter.  
 
Enkät om arbetsmiljön 1994-03-01 
 Följebrev 
 Omfattande suggestioner i början av följebrevet. Det kan vara lätt att de 
svarande låter sig påverkas när de får påskrivet vad som bör gälla.  
Tidsperioden bedömningarna skall avse anges inte, t.ex. sista året, halvåret, 
kvartalet, månaden, veckan eller... 
 
Formulär 6 sidor 
- Enkäten täcker tre områden: fysisk arbetsmiljö, psykosocial arbetsmiljö 
och decentraliseringens inverkan på arbetsmiljön. 
 
- Arbetsgivaren angiven på själva formuläret som ytterligare suggestion. 
 
- Frågorna på sid 1 verkar inte särskilt väl anpassade till barnomsorg. De 
verkar ha lånats från något standardformulär. Ett par intervjuer med 
nyckelinformanter kanske hade gett en delvis annorlunda uppsättning. 
Exempelvis kan tänkas att oordning, damm, förkylda barn m.m. skulle 
kunna finnas med. Svarsskalorna är mycket grova och första kolumnen 
gäller enbart närvaro/frånvaro, inte graden av frekvens eller intensitet. 
Även andra kolumnen har samma karaktär av närvaro/frånvaro utan 
graderingsmöjlighet. Finns inte möjlighet att svara "Tveksam, vet inte" – så 
blir det ja eller nej från den gruppen av okänd storlek? Bra med 
kommentarmöjlighet, men lite utrymme? 
 
- Betr. 27 frågor om psykosocial arbetsmiljö på sid. 2-4, så används 
begreppen barn resp. förälder i 2 av dessa. Så liten roll spelar väl ändå inte 
barn och föräldrar i den psykosociala arbetsmiljön? Frågorna är starkt 
personalfokuserade på ett allmänt sätt. Jag förmodar att en hel del av 
frågorna har lånats från annat håll. De flesta är relativt välformulerade 
bortsett från den diskutabla definition av mobbning som står som påstående 
samt mobbningsfrågorna. Det framgår inte alls vad för slag av mobbning 
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som frågorna gäller (personal-personal, chef-personal, personal-barn, 
personal-förälder, barn-barn m.fl. kombinationer). Svaren blir svårtolkade.  
Svarsskalan är logiskt problematisk på flera sätt. Den blandar ihop valens 
(nej/ja) med frekvens (aldrig/ofta/sällan).  Vid den fjärde kolumnen står 
enbart "Ja", vilket logiskt innefattar olika grader av ja, t ex tredje 
kolumnens "Ja, ofta". Dessutom är kravet på subjektivt ungefär lika 
intervall i skalan starkt åsidosatt. Det föreligger ett stort subjektivt hopp 
mellan "Nej, sällan" och "Ja, ofta" jämfört med det subjektivt korta 
avståndet mellan "Nej, aldrig" och "Nej, sällan".   Det är inte möjligt att 
svara "Vet inte, tveksam" - en inställning som förekommer. Det är svårt att 
se att frågan om utvecklingssamtal kan hanteras med den befintliga 
svarsskalan.   
 
- Svarsskalan högst upp på sid. 4 är också tveksam logiskt. Uppmaning och 
utrymme att skriva egna kommentarer kommer först här - inget utrymme 
finns på sid. 2 och 3. Borde åtminstone funnits på varje sida.  
 
- På sid. 4 startar avsnittet om hur decentraliseringen påverkat arbetsmiljön. 
Rubriken med två frågor skapar sannolikt förvirring för de svarande. Det är 
inga öppna frågor som närmast följer - i rubriken finns två öppna frågor. 
Sedan följer en suggestion: "Ett av syftena med decentraliseringen är att 
den ska leda till en god arbetsmiljö". Betydelsen av tio "förändringar" för 
arbetsmiljön skall bedömas. Vad gäller samtliga tio 
organisationsförändringar verkar i frågorna förutsättas att de uppfattas som 
genomförda, dvs. att idealläge råder. Exempelvis skulle det kunna vara så 
att några av förändringarna inte alls eller bara delvis har genomförts på en 
del arbetsplatser. Om vi t.ex. tar första förändringen med "tydlig 
ansvarsfördelning" skulle det förvåna mig om alla svarande anser denna 
vara genomförd till 100 procent. En första kolumn, där den svarande först 
får svara med t.ex. en procentsiffra (0-100%) beträffande i vilken 
utsträckning förändringen bedöms genomförd verkar vara på sin plats. 
Beträffande svarsskalan finns till skillnad från tidigare ett mittläge (varken 
eller). Dock är det ett logiskt problem att t.ex. "Negativ betydelse" 
innefattar olika grader av negativ betydelse, bl.a. "viss negativ betydelse".  
 
- Det är tio förändringar(som enkätkonstruktören ansett viktiga?) som 
presenteras för bedömning. De svarande får föga chans att i egna termer 
tala om hur de anser att decentraliseringen påverkat arbetsmiljön. Kanske 
skulle andra faktorer ha dykt upp då? 
 
- Givet de tio förändringarna så får de svarande knappast någon chans ange 
på vad sätt förändringen fått en negativ/positiv betydelse. Frågan är hur 
mycket klokare vi blir av en viss svarsfördelning utan komplettering med 
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kvalitativ information. Det bör vara viktigare att förstå hur förändringen 
verkar snarare än att få diffusa skattningar. 
 
- Överst på sid. 6 står frågan: 
"Bedömer Du att ansvaret och befogenheterna kan och bör ändras eller 
utökas i några i några avseenden?" (liksom en del andra frågor innehåller 
den slarvfel) 
 
Här ges ledordet "utökas" efter ordet "ändras". Däremot ges inte det 
logiska komplementet "minskas". Detta betyder att frågan är starkt 
ledande. I stället kunde det stått t ex "ändras (minskas/utökas)".  
 
 Enkäter om den decentraliserade barnomsorgen 1994-04-11 
Följebrev 
Omfattande suggestioner ges i början. I andra stycket används också ordet 
"positivt bidragit" i stället för t.ex. ett mer förutsättningslöst uttryck som 
"bidragit till eller motverkat". Tidsperioden som svaren skall gälla anges 
inte. 
 
Enkät till samtlig barnomsorgspersonal (B), 8 sidor 
- Arbetsgivarens huvud finns även på enkätformuläret, dvs. beroendet 
framhävs.  
- Enkäten täcker följande teman: 
    - Decentraliserat ansvar och befogenheter   
    - Rollfördelningen 
    - Kvalitet och service 
    - Ekonomisk effektivitet 
-  Tre veckor tidigare har enkäten om arbetsmiljö med ett tiotal påståenden 
om vilka organisationsförändringar som genomförts kommit personalen 
tillhanda. Dessa påståenden kan påverka svaren på denna enkät, t.ex. 
svaren på sid. 1. 
 
- På sid. 1 saknas svarsskala; kolumnerna har inga svarsrubriker - omöjligt 
att använda om inte de svarande själva skriver t.ex. ja resp. nej ovanför.  
- Samtliga sju frågor på sid. 1 bedömer jag som klart ledande. Exempelvis 
frågar man inte "Utnyttjas resurserna på ett effektivt sätt?"  (ledande) utan 
snarare "Hur utnyttjas resurserna?".  
 
- På fråga 2, sid. 2 görs ett suggererande uttalande i frågan med 
propagandistiska ord som "rätt" och "bra". 
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- Det vore lämpligare att fråga om för- resp. nackdelar med de nuvarande 
föreståndarområdenas omfattning. Situationen kan vara komplex och den 
använda skalan kan lätt leda till diffusa generaliseringar. 
 
- På ett antal frågor på sid. 2-4 förekommer inte möjligheten att svara 
"Tveksam, vet inte" i svarsskalorna. 
 
- På sid. 3 innehåller frågan om rollfördelningen en ideologisk, kategorisk 
suggestion i början. 
 
- I avsnittet "Kvalitet och service" anknyts till flera av målen i 
"Kommunala riktlinjer". Uppsättningen av frågor bedömer jag som klart 
ledande. Den enkla svarsskalan utan gradering kan också bidra till en stark 
pluseffekt i svaren. Ta t.ex. frågan "Får föräldrarna möjlighet till 
inflytande och delaktighet?" "Ja/Nej". Vad svarar t.ex. de som uppfattar att 
föräldrarna har ett litet inflytande? - logiskt sett "Ja". Eller vad svarar de 
som uppfattar en "möjlighet", men inget faktiskt inflytande? Eller vad 
svarar de som inte anser sig kunna bedöma? Jfr en fråga av typ "Hur 
mycket inflytande har föräldrarna?" - "Inget, Något, En del, Mycket" 
kompletterad med "Kan inte bedöma".  
 
- På sid. 4 är fråga 4 närmast att anse som flera frågor i en (omsorg, 
pedagogiskt innehåll, individuell utveckling, social gemenskap) och det går 
inte att säga vad ett ja eller nej betyder. T ex kan någon ha uppfattningen 
"ja" om omsorg och "nej" om pedagogiskt innehåll.  
 
- På sid. 6 finns en mycket svår och abstrakt fråga om olika faktorers 
betydelse för barnomsorgens kvalitet. Frågan är om detta slag av 
bedömningar ger särskilt mycket, bl.a. därför att de svarande kan definiera 
kvalitet på olika sätt och därför att bedömningarna är mycket svåra att 
göra. Det vore rimligare att ta reda på hur de svarande konkret uppfattar 
effekterna av förändringarna.  
 
- På sid. 6 görs i inledningen av avsnittet om ekonomisk effektivitet ett inte 
helt okontroversiellt påstående om "bra hushållning" - olämpligt i detta 
sammanhang.  
 
- De använda fyrstegsskalorna i avsnittet om ekonomisk effektivitet saknar 
ett "Kan inte bedöma"-alternativ. Om många helst skulle svarat detta så 
sprids svaren på ett okänt sätt över de befintliga alternativen. Detta innebär 
att svarsfördelningen kan ha en mycket svag saklig grund och påverkas 
allmänna attityder, känslor etc.  
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- Frågan på sid. 8 bedömer jag som mycket svår och abstrakt och det vore 
mer givande att efterfråga konkret information om hur faktorerna inverkar 
på ekonomin. Eller något i stil med "Vilka besparingar har följande 
förändringar medfört?" "Inga, Små, En del, Stora" - "Kan inte bedöma". 
 
Övriga enkäter 
Mina bedömningar av de två formulären till barnomsorgspersonalen 
antyder den vetenskapliga standarden hos enkäterna. Även de övriga 
enkäterna uppvisar liknande brister, t ex avsaknad av angivna 
bedömningsperioder, suggestioner i formulären, ledande frågor, avsaknad 
av "Kan inte bedöma"-alternativ. Jag kommer bara att ta några enstaka 
exempel ur de övriga enkäterna. 
 
- Exempelvis  P7 fråga 5a har först en ledande ingress om stabens uppgifter 
och sedan följer en förutsättande fråga av typen "Hur ofta slår du din fru?". 
frågan lyder: "På vilket sätt och i vilka former stödjer staben 
verksamheterna?" Här förutsätts att staben "stödjer" verksamheterna. 
Logiskt kan det också tänkas vara så att staben är likgiltig eller rentav 
hindrar verksamheterna - det är upp till de svarande, inte konstruktören av 
enkäten, att avgöra. Frågorna 5b och 5c har samma logiska problem. 
Samtliga frågor 6abcd är också förutsättande vad gäller stödet. 
 
- De ledande frågorna på sid. P9 och P10 har dessutom en underlig 
formulering på uppföljningsfrågan ("Om Nej, i vilket avseende?") Det bästa 
vore här att be den svarande "Motivera!" såväl ja- som nej-svar.  
 
- P10, fråga 7 har karaktär av en allmän attitydfråga om kommunens 
barnomsorg till politikerna. Det intressanta är rimligen att få fram konkreta 
uppgifter om vad politikerna anser vara dåligt/bra, inte svårtolkade svar på 
allmänna attitydfrågor.  
- På P12 fråga 2 är det självklart att ett "vet inte"-alternativ borde finnas. 
- På P12 fråga 3 finns också allmänna attitydpåståenden som jag bedömer 
som föga meningsfulla. Det viktiga för bl.a förändring är att få konkreta  
bedömningar.  
 
- K-formuläret är fullt med konstigheter, t. ex.  1 med suggestioner, 
ledande frågor, tveksam svarsskala. På K2 fråga 2b är svarsskalan inte 
logiskt acceptabel, t.ex. kan en roll samtidigt vara tydlig eller otydlig i 
olika avseenden, ett stort subjektivt hopp föreligger mellan de två mitt-
alternativen och ett "Kan inte bedöma"-alternativ saknas. K3 är starkt 
suggererande, ledande och förutsättande. Staben skall självfallet svara på 
vilka uppgifter den anser sig ha utan att först få föreskrivet vilka de är. Det 
hela ger intryck av att enkätkonstruktören är angelägen om att staben skall 
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ge "rätt" svar. I frågorna 4abcd förutsätts logiskt att stödet förekommer. 
Först bör den svarande få svara på om stöd förekommer eller inte och först 
därefter bedöma hur det fungerar.  
 
- A-enkäten riktar sig tydligen med sina 12 sidor till en enda person, vilket 
naturligtvis är möjligt. Konstruktionen av denna torde resursmässigt svara 
mot t.ex. konstruktion och insamling av ett antal enkla föräldraenkäter. 
Invändningarna mot de ingående frågorna har redovisats tidigare.   
Kanske är tanken bakom enkäterna till kommunstab och avdelningschef att 
jämföra svaren på liknande frågor. Det bör observeras att detta förutsätter 
att de svarande definierar begreppen likartat och bedömer samma 
tidsperiod mm. Detta är inte känt. Jag bedömer allmänt sett intervjuer med 
möjlighet till långtgående uppföljningsfrågor som en effektivare 
undersökningsmetod vad gäller nyckelinformanter. Enkäterna ger ett 
mycket stereotypt intryck, dvs. liknande frågor (och samma misstag) hela 
tiden.  
 
Det finns fler detaljer att diskutera vad gäller enkättekniken, men jag 
bedömer att ovanstående bör räcka för uppdragsgivarens behov.  
 
Sammanfattande bedömningar 
 
1. Två delvis olika syften anges i ansökan om bidrag. Inget av dem fullföljs 
på ett acceptabelt sätt, speciellt inte syftet som anges på sid. 3 i ansökan. 
Då föräldrar och barn finns med i de angivna målen för verksamheten och 
även är s.k. "berörda" måste de tillfrågas i en utvärdering och 
utvecklingsarbete oavsett vilket av de två angivna syftena som betonas. Så 
har inte skett i enkäterna jag fått ta del av i vart fall. Föräldrar och barn 
intar även en mycket marginell roll i personalenkäterna. Detta är mycket 
anmärkningsvärt även med tanke på den betydelse som sedan några år även 
i lagstiftningen (samrådsparagrafer) tillskrivs brukarintressena. Den 
underliggande demokratiuppfattningen i utvärderingen bör nog partiernas  
kommunavdelningar fundera noga över.  
 
2. Vad gäller uppsättningen av frågeställningar i ansökan, så fullföljer den i 
vart fall inte syftet omedelbart innan på sid. 3. Frågeställningarna är starkt 
inriktade mot organisationsförhållanden och föga mot brukarna. Utan att ha 
jämfört varenda fråga i enkäterna med frågeställningarna är det mitt intryck 
att de i mycket, åtminstone på ett allmänt sätt, handlar om de angivna 
frågeställningarna. En helt annan sak är om enkäterna med sina 
suggestioner, ledande frågor, tekniska ofullkomligheter etc. kan ge 
tillförlitliga svar. Det ter sig dock föga rimligt att hävda att frågorna 1 resp. 
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6 skulle kunna besvaras utan tillgång till information från barn och 
föräldrar.  
 
3. Vad gäller val av projektledare, så står det klart att olämpliga bindningar 
föreligger då projektledaren nyligen varit socialchef och är ledamot i den 
aktuella nämnden. I de av mig granskade enkäterna har inte heller 
demonstrerats en för genomförande av sådana här projekt erforderlig 
kompetens. Två andra alternativ kan generellt sett vara värda att tänka på: 
en forskarutbildad (fil dr) projektledare från ämnena pedagogik, sociologi 
eller psykologi alternativt en person med högskole-examen (med 60p-
kompetens i något av de nämnda ämnena) som handleds av en erfaren 
forskare. En sådan här studie är en utmaning även för mig som varit 
disputerad i 20 år och producerat mycket forskning. Kunskap i 
genomförande av undersökningar kan inte ersättas med självförtroende 
eller t.ex. administrativ erfarenhet. En del av problemet är att man måste ha 
kunskapen för att förstå att den krävs - den som inte har kunskapen kan lätt 
tro sig ha den. 
 
4. Den metodik som används för att undersöka syftena och 
frågeställningarna framstår som synnerligen stereotyp och fantasilös. Detta 
är enligt min bedömning en förlegad form av undersökning, t.ex. uttalade 
sig en samling ledande internationella utvärderare redan 1972 i Cambridge-
manifestet mot hela denna metodfilosofi.  
 
5. Vad gäller enkätformulärens mättekniska standard - så är den på grund 
av suggestioner, ledande och förutsättande frågor, logiska brister i 
svarsskalor och risker för sakligt ogrundade svar på allmänna frågor - 
mycket bristfällig. I en hel del avseenden är enkätformulären undermåliga. 
Det bästa i dem är de öppna frågorna. Formulären ligger under den nivå på 
formulär som oerfarna elever på högskolan ibland visar upp som utkast. 
Suggestionerna är ett så amatörmässigt inslag att jag har aldrig sett någon 
motsvarighet till detta förfaringssätt tidigare. De bättre eleverna gör aldrig 
ens utkast på denna nivå.  
 
6. Ytterst är användningen av eventuella resultat en politisk fråga, men den 
politiska användningen kan underlättas av vissa rationella överväganden 
och kritiskt tänkande. Vad gäller resultatens potentiella användbarhet så 
blir den i stor utsträckning beroende på vad de tillfrågade svarar, t ex kritik 
och idéer. De redovisade resultaten måste givetvis betraktas med kritisk 
blick utifrån sannolikheten av snedvridningar genom metodiken - 
formulären är i stor utsträckning suggererande och ledande samt har 
tillställts människor i beroendeställning och med upplevd  identifieringsrisk 
sannolikt. En del svarsfördelningar torde bli svårtolkade, då vi inte vet hur 
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de svarande definierat centrala begrepp i frågorna, t.ex. begreppet kvalitet 
eller uttrycken i svarsskalorna. 
 
Antagligen är det bästa materialet de svarandes egna kommentarer och svar 
på öppna frågor, men inte ens detta är opåverkat av de faktorer jag nämnde, 
t.ex. beroendeställningen och suggestionerna.  
 
Undersökningen kunde antagligen gett mycket bättre underlag för förslag 
och politiska beslut om brukarsynpunkter tagits med. Den kunde också 
sannolikt gett bättre underlag om den delats upp i en sökande intervjufas 
och först därefter en mer systematisk enkätfas med de viktigaste frågorna. 
Undersökningen hade sannolikt gett bättre underlag om s.k. triangulering, 
dvs. parallell användning av olika metoder/källor  förelegat. Olika metoder 
kommer åt olika saker och kan bekräfta varandra. 
 
Jag vill varna vetenskaplig otränade lekmän för resultaten och ännu mer för 
eventuella tolkningar utifrån de här granskade enkätformulären.  
En typ av möjlig användning bör dock vara hypotesgenerering, dvs att 
använda enkätresultaten som idéunderlag och sedan gå ut och pröva 
idéerna mot annan information - för resp. emot med lika ansträngning. 
Dvs. inte inställningen "Det är så här" utan inställningen "Kan det vara så 
här? - Hur tar vi reda på det?"  
 
Allmän reflektion 
Projektet innebär naturligtvis genom sin brist på teoretisk genomtänkthet, 
stereotypa och starkt styrande tillvägagångssätt samt mättekniska brister ett 
anmärkningsvärt slöseri med samhällets medel. Tyvärr är det inte första 
gången enligt min erfarenhet. Konsulters kunskaper är allmänt sett ofta inte 
i nivå med självförtroendet och retoriken och vi ser här ett fall av uppenbar 
amatörism.  
  
Jag känner inte till exakt vilka avtal kommunen eller andra finansiärer har 
med projektledaren, men det kan kanske finnas skäl att fundera över om 
inte ersättningen bör omförhandlas när bristerna i utförandet är så 
uppenbara och grova. Den entreprenör som bygger ett hus, vilket faller 
ihop eller inte klarar inspektionen, lär inte få betalt. Det bästa är dock att 
kontrollera om entreprenören verkligen kan bygga hus innan han anlitas.  
 
Jag är naturligtvis beredd att inför uppdragsgivaren förtydliga mig och 
besvara frågor i anslutning till mina bedömningar. Det kan inte heller 
uteslutas att jag fattat något fel eller gjort något skrivfel etc.   
 
1994-06-12  
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