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ABSTRACT 

 

The purpose of this paper has been to follow how a decision made has developed within an 
organization. We have intended to find underlying causes for the development in order to 
contribute to the understanding of the lifecycle of decisions. The decision we have chosen is 
Gröna Skolgårdar (Green School Yards) within the city of Västerås. This project has aimed to 
make the school yards in Västerås more green, more beautiful and more useful for teaching. 

We have used Grounded Theory Method as our foundation, complemented with decision 

making theory. 

The work with this paper has led to the conclusion that Gröna Skolgårdar changed over time, 
and did not turn out as first intended. This has had several couses such as how resources was 
distributed, political changes, and different views of the project. 

We have learned that over time a decision can take unexpected paths, and we have 
contributed with an example of how this can happen. 
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1. INLEDNING 

 

1.1 BAKGRUND 

Beslut är något som fattas dagligen, både omedvetet och medvetet och olika beslut kräver 
olika grad av analys innan de kan fattas. Inom en organisation fattas de flesta besluten 
rutinmässigt medan vissa beslut kräver en djupare eftertanke innan det blir klart. När vi ställs 
inför nya situationer där beslut ska fattas är det därför viktigt att se över för och nackdelar 
med de olika beslutsalternativen. Enligt författaren till boken Beslutsmodeller är detta för att 
utfallet ska bli så bra som möjligt.1 

När man får en förståelse för vilka steg en individ eller en organisation genomgår när ett 
beslut fattas, kan man finna orsakerna till varför ett beslut följs upp eller inte följs upp och 
varför inte alla beslut lever kvar i en organisation. Därmed kan man genom kännedom om 
beslutsprocessen gå in aktivt och arbeta för att beslut verkligen följs upp och lever kvar.2 
Exempelvis, som kommer att visas i denna uppsats, är det möjligt att förutse om ett beslut 
kommer att efterlevas genom att analysera vem som är mottagare och utförare av beslutet och 
vad dessa har för inställning till det. 

Inom företagsekonomin har beslut studerats ur många aspekter. Herbert Simon, författaren 
bakom boken Administrative Behavior, ger i sin bok en tidig förklaring till hur organisationer 
bör fatta sina beslut genom att få en förståelse för de begränsningar beslutsfattaren står inför. 
Han menar att det bör göras en åtskillnad mellan rationella beslutssituationer där 
informationen står i fokus, och ickerationella beslutssituationer som inte har den relevanta 
informationen klar. Besluten bär påverkan av den person som står ansvarig för att fatta 
besluten. Ett optimalt beslut är enligt Herbert nästintill omöjligt att fatta då beslutsfattaren 
enligt honom bör känna till alla förutsättningar för det. I bästa fall menar han på att beslut kan 
bli tillfredsställande (satisfying). Detta arbete ledde vidare från teorin om rationella beslut till 
teorier om begränsat rationella beslut.3 

Två andra tongivande forskare som behandlar beslutsteorin är James March och Johan Olsen . 
År 1976 publicerade de en teori om beslut som skulle komma att kallas för soptunnemodellen. 
Modellen innebär att när beslut fattas, förekommer det en grad av osäkerhet vilket innebär att 
beslut ofta utesluter viktig fakta. De menar att när beslut fattas är det mer avancerat än i det 
traditionella tänket som innebär att ett problem upptäcks, alternativ ses över och slutligen 
komma fram till ett beslut. De menar på att det finns fyra grundstenar när beslut fattas. Dessa 
går ut på att finna lösningar på tidigare problem som uppstått, lösa dem och därmed komma 
fram till ett beslut.4 
                                                             
1 Edlund, P-O & Högberg, O (1993). Beslutsmodeller. Lund: Studentlitteratur. 

2 Park J. E & Bunn D.M (2003). Organizational Memory: A New Perspective on the Organizational Buying Process. Journal 
of Business & Industrial Marketing, volym 18:3. 

3 Herbert Simon (1976). Administrative Behavior. The Free Press: New York. 

4 Eriksson Zetterquist, Ulla, Kalling, Tomas & Styhre, Alexander (2005). Organisation och Organisering. Malmö: Liber. 
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Arbetet med beslut har därefter gått vidare inom den akademiska världen. Vi vet idag att det 
inte är givet att ett beslut följs eller förverkligas även om de väl fattats. Brunsson (2006) talar 
om att det finns en skillnad mellan kommunikation, beslut och handling. Frågan om vad som 
händer med ett fattat beslut är öppen. Det kan genomföras, inte genomföras, förändras eller 
förvanskas under resans gång. Trots dessa teoretiska insikter är det inte givet att vi har 
empirisk kunskap om vad som egentligen händer med fattade beslut i organisationer.  I den 
här uppsatsen ska vi fördjupa oss genom att titta närmare på ett beslut som fattats inom 
Västerås Stad. Vi följer det från början till slut för att se vad som händer med beslutet längs 
vägen och för att se hur beslutsfattare och mottagare uppfattar det. 

 

1.2. CASEBESKRIVNING 

Västerås Stad och deras pedagogiska nämnder har under åren fattat en lång rad olika beslut. 
Dessa nämnder har under åren bytt såväl namn som organisationsstruktur. Idag finns det två 
pedagogiska nämnder som heter Barn- och Ungdomsnämnden (nedan BUN) och Utbildnings- 

och Arbetsmarknadsnämnden (UAN). 

Från politiskt håll såväl som från 
tjänstemän inom Västerås Stad har det 
framkommit önskemål om att dessa beslut 
från de båda nämnderna borde 
sammanställas och redovisas. Några 
nyckelpersoner inom Västerås Stad har 
därför tagit initiativ till en undersökning 

och sammanställning. Därefter har de via annonsering eftersökt studenter med intresse av 
organisation och ledarskap för genomförande av studien. Uppdraget tillföll oss och har lett 
fram både till denna uppsats, och en rapport till uppdragsgivarna. 

I början av uppsatsarbetet stod det klart att kunskaper om orsakerna till varför beslut efterlevs 
eller inte saknades inom Västerås Stad. En önskan var därför att bidra till att öka kunskapen 
om detta i organisationen. Det bör vara av stort praktiskt intresse för Västerås Stad att förstå 
mekanismerna bakom den egna beslutsapparaten, med BUN och UAN som grund. 

I uppsatsen har ett beslut följts, som har fattats inom Västerås Stad, från början till slut för att 
se bakomliggande orsaker till att det följts upp eller inte inom organisationen. Valet av beslut 
blev Gröna Skolgårdar, som varit ett återkommande beslut vilket påverkade många skolor 
inom Västerås Stad. Intentionen är att kunna se beslutet ur olika synvinklar och se hur flera 
olika inblandade uppfattade det. 

Arbetet har delats in i två delar, varav ena halvan mynnat ut i denna uppsats. En del är en 
rapport till Västerås Stad med mer praktisk än akademisk inriktning. Arbetet med frågor som 
är viktiga för Västerås Stad kommer att sammanfattas i en enskild rapport för 
uppdragsgivaren. Här kommer dock att fokuseras på alla de aspekter av empirin som har att 
göra med varför ett beslut levt vidare eller glömts bort. 

Den 5 mars 2009 beslutades det om projektet Gröna Skolgårdar. Syftet var att avsätta 1 miljon 
kronor till att göra skolornas skolgårdar mer attraktiva och grönare för att kunna användas i 
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Vi måste använda viss terminologi som hör hemma inom 
kommuner och organisationen Västerås Stad. Därför samlar 
vi några av de vanligaste termerna och förkortningarna här: 
BaUN Barn- och Ungdomsnämnden 
FSN Förskolenämnden 
GSN Grundskolenämnden 
UAN Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
Nämnd Tillsätts av fullmäktige för att utföra 

uppgift kommunen ansvarar för (KomL 3 
kap 3 §, SSF1991:900) 

 



 undervisningen. En modell har skapats av den ansvariga staben för hur bidraget ska fördelas. 

För att få bidraget krävdes det att skolorna i en skrivelse förklarade vad de vill få ut av 
projektet, hur de ska arbeta för att få de önskade resultatet, och den pedagogiska idén bakom 
för skolgårdens utveckling. När skolorna genomfört arbetet är motprestationen att ge den 
ansvariga staben en rapport av vad slutsatsen av projektet blev. 

Under år 2009 fick sammanlagt 17 skolor del på 1 miljon kronor att använda till projektet 
Gröna Skolgårdar. Året efter 2010 var det 6 skolor på våren och 10 skolor på hösten som fick 
dela på 1 miljon till projektet Gröna Skolgårdar. 

Erfarenheterna som den ansvariga staben har haft av projektet visar att skolorna har varit 
mycket intresserade av att utveckla och göra skolgårdarna till en mer attraktiv pedagogisk 
plats för lärande. Flertalet av skolorna beskriver att de involverat så väl lärare som elever och 
föräldrar i projektet och att det har uppskattats av alla att få vara med under hela processen. 
Det har visat sig att det trots många involverade är få drivande personer som aktivt drivit 
projektet framåt, och det kan göra att utvecklingen av skolgårdarna hänger på dessa personer. 
Vilket också resulterat i att utvecklingen av skolgårdar är ojämnt fördelade mellan skolorna. 

Ett av kraven från stabens håll är att projektet Gröna Skolgårdar inte får ersätta den dagliga 
skötseln av skolgårdarna. Den modell som används idag för hur skolgårdarna ska skötas har 
inte varit helt problemfri. De hårda ytorna på skolgårdarna sköts av fastighetskontoret som är 
hyresvärd. De resterande delarna av skolgårdarna ska skötas av skolorna själva. Skolorna har 
beställt minimalt med skötsel vilket resulterar i att skötseln är undermålig. Staben har noterat 
att detta kan vara en bidragande orsak till att många skolor i skrivelserna uttrycker en önskan 
om utökat underhåll och inte önskan om att utveckla de pedagogiska utemiljöerna som 
projektet syftar till. 

Problemet med hur skolgårdarnas underhåll har tagits upp i en utredning av Västerås Stads 
modell för internhyra. I utredningen har förslag kommit upp att all typ av skötsel och 
underhåll ska ingå i den hyra skolorna betalar och att fastighetskontoret ska utföra underhållet 
eller någon annan som de anlitar i sin tur. Sedan hösten 2010 är utredningen vilande och det 
är oklart när utredningen kommer att fortsätta. För år 2011 för Gröna Skolgårdar föreslår 
staben att BaUN ska avvakta med bidragen tills det att utredningen om internhyre-modellen 
ska visa på en långsiktig lösning för hur underhållet och utvecklingen av skolgårdarna ska 
skötas i framtiden. 

Eftersom utredningen är i vilande fas kan det ta lång tid innan beslut tas i den frågan. 
Förslaget är nu att låta årets ansökningsomgång fortsätta enligt planeringen och att staben har 
som uppdrag att se över om bidragsansökan kan överlåtas till en annan enhet inom Västerås 
Stad. 

 

1.3 PROBLEMDISKUSSION 

Från uppdragsgivarna bakom uppsatsen som arbetar i Västerås Stad har det framkommit en 
klar uppfattning att inte alla fattade beslut lever kvar i organisationen/organisationerna i 
Västerås Stad. Vissa beslut kanske är formellt giltiga men efterlevs inte ändå. Andra kan vara 
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 utdaterade eller aldrig genomförda i realiteten. Åter en del av besluten är antagligen fullt 
verksamma. För uppsatsen väckte detta tidigt frågor som ifall detta stämmer, och i så fall 
varför besluten fått olika utfall? 

Till möjliga orsaker att beslut inte efterlevs kan till exempel räknas förändringsmotstånd, det 
vill säga att besluten ska leda till någon form av förändring som medarbetarna i 
organisationen upplever som negativa och därför motarbetar. Det kan vara brist på 
uppföljning, vilket i så fall kan vara kopplat till ledarskapets kontrollerande roll. 
Kommunikation och organisationsstrukturen är två möjliga orsaker med beröringspunkter till 
varandra. Finns det till exempel kontaktytor i organisationsstrukturen där beslutsfattare och 
medarbetare möts och kommunikation kan ske? Detta är exempel på frågor att ställa i 
inledningen av arbetet. Oklarheterna kring vad som egentligen hänt med besluten i just 
Västerås Stad kan summeras i fyra punkter: 

• Det är oklart vilka beslut som har fattats. 

• Det är oklart vilka beslut som ännu är giltiga. 

• Det är oklart vilka beslut som efterlevs. 

• Det är oklart varför de efterlevs eller inte. 

Vilka beslut som redan har fattats tycks vara oklart eftersom de drunknar i en mängd beslut i 
hundratals nämndprotokoll. En tidig del av vårt arbete har varit att söka igenom de 
protokollen. Om besluten ännu är giltiga beror sedan på hur de har formulerats och om andra 
beslut med annan verkan har fattats vid ett senare tillfälle. Vilka beslut som efterlevs eller inte 
är en annan sak än deras giltighet. Beslut som borde efterlevts kan mycket väl ha glömts bort, 
och beslut som borde varit tidsbegränsade kan ha fått ett eget liv i organisationen. Men för 
den här uppsatsens del är den sista frågan den allra viktigaste. Varför efterlevs vissa beslut 
och andra inte? 

Svaret eller svaren på frågan bör gå att finna genom att undersöka vad som egentligen hänt 
med ett enskilt beslut. Som minst kommer en sådan studie att ge ledtrådar till en mer generellt 
gällande bild. Genom att genomföra intervjuer, granska beslutsprotokoll och besöka platser 
som berörts av ett beslut går det att få en bred uppfattning om vad som skett på vägen. Där 
kommer undersökningen bakom denna uppsats in. 

Denna uppsats avser följa beslutet Gröna Skolgårdar väg från ax till limpa. Den som 
bestämmer om att ett projekt som Gröna Skolgårdar ska initieras måste haft en orsak. Den 
som beslutar att delta i projektet likaså. Om det finns skillnader i hur projektet var tänkt att 
fungera och hur det blev så måste det finnas orsaker. 

Det finns en lång rad frågor att besvara, och det leder till en bred undersökning där det är 
viktigt att förhålla sig öppen för vilka svar som går att hitta. Den här uppsatsen avser använda 
en metodik som betonar ett öppet sinne. Det kommer inte att förekomma någon analytisk 
prövning mot befintlig teori, och ingen snävt avgränsad fråga som omöjliggör andra svar än 
det som den direkta frågan leder till. Detta är dock en balansgång där viss styrning måste 
förekomma, varför relativt öppna frågor utifrån syftet har valts. 
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1.4 SYFTE & FRÅGESTÄLLNING 

Uppsatsarbete fokuserar kring en fallstudie av Gröna Skolgårdar, ett fattat beslut som går att 
följa i verksamheten genom protokoll och intervjuer. Uppsatsens syfte uttrycks som: 

Beskriva hur ett utvalt beslut utvecklas inom en viss verksamhet och identifiera 

bakomliggande orsaker till utvecklingen, för att bidra till förståelsen av ett besluts livscykel. 

Syftet kan ytterligare konkretiseras genom två frågeställningar och en kompletterande punkt 
att arbeta med ytterligare: 

• Vilka faktorer har inverkat på beslutets utveckling eller utfall? 

• Vilka faktorer har påverkat om beslutet efterlevs eller inte? 

• Förtydliga beslutets väg från början till slut. 

Dessa frågor är relativt öppna och ger inga ja- eller nej-svar. Det är avsiktligt eftersom vald 
metod i undersökningen understryker att forskaren ska gå in i arbetet med så öppna ögon som 
möjligt, inom ramarna för forskningsläget inom området i stort. 

 

1.5 BIDRAG 

Det är över sju decennier efter att Simon5 började arbeta med teorier om rationellt och 
begränsat rationellt beslutsfattande. Men en genomgång av de större teorierna inom området 
lämnar oss otillfredsställda. Det är svårt att hitta en allmängiltig och vedertagen förklaring till 
ett besluts väg från frö till utförande alternativt att det överges. 

Bidraget som ska ges här är att genom en fallstudie av ett beslut och med hjälp av Grounded 
Theory öka förståelsen för ett besluts väg från idé till genomförande och uppföljning. Oavsett 
om vårt arbete kan anses applicerbart på alla eller bara några få typer av beslut så avser den 
ändå bidra med förståelse för hur beslut tillkommer och utvecklas. 

Arbetet leder även till ett mer praktiskt inriktat bidrag vid sidan om uppsatsen. 
Uppdragsgivaren Västerås Stad kommer att få en rapport om ärendet att använda för deras 
förståelse av interna processer i den egna organisationen. Dels kommer rapporten att innehålla 
en sammanställning av vilka beslut som fattats i de så kallade pedagogiska nämnderna de 
senaste två decennierna. Besluten framkommer via protokoll som varit nödvändiga att 
granska för att hitta all relevant information om Gröna Skolgårdar. Dels kommer slutsatserna i 
denna uppsats att ligga till grund för presentationen av fallstudien Gröna Skolgårdar åt 
Västerås Stad, där de enkelt kan se hur ett beslut rör sig i deras egen organisation. 

 

                                                             
5 Simon, Herbert (1976). Administrative Behavior. The Free Press: New York. 
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2. GROUNDED THEORY OCH BESLUTSTEORI 

 

2.1 GROUNDED THEORY METHOD 

Arbetet med uppsatsen bygger kring och vilar tungt på så kallad Grounded Theory Method6 
vilket inte i förväg begränsar arbetet utifrån tidigare organisationsteorier. Metoden eller teorin 
Grounded Theory växte fram som en motreaktion mot falsifiering eller testande av hypoteser 
som primära forskningsmetoder, och riktar istället in sig på studien av vad som händer i 
verkligheten. Den landar i en kompromiss mellan vetenskapligt strukturerad metodik och fri 
tolkning av data.7 Den har sedan den tillkom haft en mycket stor inverkan på den ökade 
acceptansen för kvalitativ forskning.8 

Grounded Theory är en systematisk forskningsmetod. Metoden syftar till att forskaren ska 
generera en teori som förklarar mönster i det iakttagna. Det är alltså ett system för att 
upptäcka en förklaringsmodell eller teori till objektet, exempelvis en organisation.9 I detta fall 
är organisationen de pedagogiska nämnderna i Västerås Stad tillsammans med deras stab och 
en del av de berörda skolorna. 

Grounded Theory som teoretisk referensram grundar sig i att kunskapen kommer ifrån 
iakttagelser av verkligheten som betydelsefullt ursprung för vetskap.10 Teorin eller metoden 
kan användas i såväl kvalitativa som kvantitativa undersökningar. Syftet är att genom 
observationer av verkligheten komma fram till en gemensam nämnare, en ”kärnvariabel”, när 
man fullföljer kodningen av urvalet, och på så vis komma fram till en ny modell utifrån det 
undersökta urvalet. I Grounded Theory är en kärnpunkt att man inte ska utgå från redan 
existerande teorier eller kunskaper, för det kan ha stor påverkan på empirin. Därför kommer 
den här uppsatsen att genom observationer visa om det finns en gemensam nämnare som kan 
besvara våra forskningsfrågor kring vad som är orsaken till att beslut efterföljs eller inte, vilka 
beslut som är giltiga, och oklarheter kring vilka beslut som har fattats. En grundlig 
undersökning av dokumentation rörande studieobjektet (beslutet Gröna Skolgårdar), såväl 
som intervjuer med aktörer (personer inblandade i objektet) och besök på en av de platser som 
arbetet berört ingår. Tillsammans ger det en mer komplett bild av vad som skett. 

Ett särskiljande drag i Grounded Theory jämfört med andra teorier är att urval görs ett antal 
gånger under en undersökningsperiod, och att urvalet bestäms av de teoretiska idéer som 
uppkommer under den tidsperiod som undersökningen genomförs. Teorin innebär stor 
                                                             
6 Glaser, Barney G & Strauss, Anselm L (1967). The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research. 
Aldine de Gruyter: New York. 

7 Suddaby, Roy (2006). What Grounded Theory is Not. Academy of Management, volym 49:4, ss.633-634. 

8 Thomas, Gary & James, David (2006). Reinventing Grounded Theory. British Educational Research Journal, volym 32:6, 
s.767. 

9 Stillman, Susan (2006). Grounded Theory and Grounded Action: Rooted in Systems Theory. The Journal of Global 
Education, volym 62:7, s.498-504. 

10 Bryant, Antony & Charmaz, Katy (2006). The Sage Handbook of Grounded Theory. Sage Publications Ltd: London, s1-11. 
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valfrihet i valet av metod för att få fram en ny teori. Vilket innebär att det inte finns några 
regelverk eller bestämmelser för val av metod eller, vad data skall bestå av. Att använda 
Grounded Theory som metod har sammanfattats med att definiera ett forskningsproblem, 
samla in relevant data och söka förklaringar till verkligheten genom att kategorisera (koda) 
insamlad data.11 

Hela processen i användning av Grounded Theory kan beskrivas i följande steg: 

1. Välj ett område att studera. En enda forskningsfråga används som startpunkt när data 
ska samlas in genom exempelvis intervjuer eller specifika grupper som fokus ligger på 
i undersökningen. Det viktiga i detta steg är att den som intervjuar ställer så öppna 
frågor som möjligt, och att ”ja eller nej-frågor” undviks om möjligt.12 

Här kommer den delen att ske genom öppna intervjuer. 

2. Data samlas in från intervjuerna eller de specifika grupperna. Hur många personer som 
väljs ut är något som forskaren får ta ställning till själv.13 

I sammanhanget har det framstått som lagom omfattande att intervjua sex personer 
med koppling till det undersökta beslutet. 

3. Data kodas och delas in i kategorier. Kodningen utgör en viktig del av arbetet. 
Intervjumaterialet och eventuella anteckningar utgör underlag för data som sedan ska 
analyseras. Kvalitativ kodning eller kategorisering av data är en typ av analys eftersom 
dessa delar kan kvantifieras.14 När datamaterialet läses igenom skall fokus läggas på 
att hitta eventuella mönster och teman i materialet - en viktig del i teoribildningen.15 

4. Skriv ned eventuella mönster och teman som observerats i materialet. Detta är en hjälp 
i processen att formulera nya idéer och mönster som iakttagits i materialet. Detta steg 
kan fungera som inspirationskälla till att granska ytterligare grupper, att genomföra 
djupare undersökningar eller samla ytterligare material.16 Arbetet styrs av en sakta 
framväxande teori eller modell, som visar sig tydligare i nästa steg. När ny data inte 
längre leder till nya kategorier har en teoretisk mättnad (saturation) uppnåtts och detta 
steg i arbetet är komplett.17 

                                                             
11  Binder, Mario & Edwards, John (2010). Using Grounded Theory Method for Theory Building in Operations Management 

Research. International Journal of Operations and Production Management, vol. 30:3. 

12 Glaser, Barney G & Strauss, Anselm L (1967). The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research. 
Aldine de Gruyter: New York, ss.1-5, 21-24.  

13 Ibid 

14 Ibid 

15 O´Reilly, Keller, Paper, David & Marx, Sherry (2012). Demystifying Grounded Theory for Business Research. 
Organizational Research Methods, vol. 15:2. 

16 Glaser, Barney G & Strauss, Anselm L (1967). The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research. 
Aldine de Gruyter: New York, ss.1-5, 21-24. 

17 O´Reilly, Keller, Paper, David & Marx, Sherry (2012). Demystifying Grounded Theory for Business Research. 
Organizational Research Methods, vol. 15:2. 
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Gröna Skolgårdar har undersökts först via protokoll som redogör för beslutet och dess 
utveckling. Därefter har vi gått vidare med intervjuer med en handfull berörda 
personer. Det inledande beslutet att begränsa oss till sex personer att intervjua visade 
sig tillräckligt. 

5. Dela upp anteckningar och formulera ett grunddrag som förekommer i materialet. I 
detta steg kommer teorin som samlats in från observationer av verkligheten att komma 
fram.18 

6. Skriv en rapport som innehåller en analys av den nya teorin eller modellen som växt 
fram. Visa hur det passar med verkligheten teorin beskriver, och en förklaring till 
varför ämnet undersökts. En bra teori är en teori som väl förklarar ett verkligt fenomen 
så verklighetstroget som möjligt.19 

Inom Grounded Theory nämns ett begrepp kallat teoretisk känslighet. För teoretisk känslighet 
krävs att den inledande processen i en undersökningsperiod i så stor utsträckning som möjligt 
är fri från i förväg väntade resultat. Det vill säga att forskaren bör hålla sig fri från för tidigt 
skapade uppfattningar om vilka resultat som är att förvänta sig.20 Här tillämpas det genom att 
öppenhet för vilken relevant data som samlas in och fri tolkning av den datan. Befintlig 
beslutsteori ligger endast med som en bakgrund till arbetet, en utgångspunkt och inte en 
destination. 

För att skapa så bra teoretisk känslighet som det är möjligt finns det tre grundläggande 
principer att titta på. Multimetodprincipen innebär att flertalet metoder används för att samla 
in data till undersökningen. Det finns ett värde i att exempelvis både utföra intervjuer och 
själv iaktta verkligheten.21 Inom ramarna för Gröna Skolgårdar har uppsatsarbetet bestått av 
att granska beslutsprotokoll och beslutsdokument, att intervjua både beslutsfattare och 
mottagare av beslutet, och att besöka en av de berörda skolgårdarna. 

Multisinnesprincipen innebär att använda sig av alla möjliga sinnen när data samlas in, 
exempelvis lyssna och iaktta.22 Denna princip är möjligen enklare att tillämpa i andra 
forskningssituationer eller forskningsgrenar, men här har det kommit med fått både visuella 
iakttagelser och intervjuer. Det avser att ge ett mervärde till arbetet. 

Principen om estetisk distans innebär att den som observerar inte skall vara alltför nära eller 
långt ifrån det objekt som observeras. Samtidigt som det är viktigt att komma nära nog för att 
lära känna studieobjektet, är det lika viktigt att inte komma för nära och riskera att tappa i 
objektivitet.23 Under den tid som arbetet fortskridit har det etablerats kontakt med ett flertal 

                                                             
18 Glaser, Barney G & Strauss, Anselm L (1967). The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research. 
Aldine de Gruyter: New York, ss.1-5, 21-24. 

19 Ibid 

20 Ibid 

21 Ibid 

22 Ibid 

23 Ibid 
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berörda personer och lästs igenom en stor mängd data. Men det har varit viktigt att behålla 
både en distans och en arbetsstruktur avsedd att förhindra förutfattade meningar. 

Ett sätt att samla in data är att triangulera. Om syftet är att förstå en process, exempelvis att 
följa ett beslut, så är det lämpligt att söka olika perspektiv. Olika perspektiv kan uppnås 
genom att söka olika insamlingsmetoder som intervjuer, fokusgrupper eller frågeformulär. För 
att uppnå relevans i insamlad data är det viktigt att prata med personer som har god kännedom 
om studieobjektet.24 Här använda angreppsvägar eller perspektiv bygger på 
multimetodprincipen och på att se båda sidor av en fråga. Olika nyttjade metoder - dokument 
och intervjuer och besök - kan ge olika perspektiv. Intervjuer både med personer som varit 
med att fatta beslutet Gröna Skolgårdar, personer som drivit igenom det administrativt och 
personer som varit på mottagaränden av beslutet är kompletterande varandra. 

 

2.2 GROUNDED THEORY I DENNA UPPSATS 

Grounded Theory, har framgått under arbetets gång, är inte helt enkelt att applicera eller att 
sätta sig in i. Det är till exempel inte ens uppenbart om det rör sig om en teori i ordets rätta 
bemärkelse, eller om det är en metod. Därav att Grounded Theory kan användas både med 
och utan tillägget Method. Det finns ett flertal strömningar bland anhängarna av Grounded 
Theory. Den här uppsatsen är inte avsedd att vidareutveckla metoden, och det är inte en del av 
uppgiften att avgöra vem som har rätt och fel. Men det behöver klargöras en grundläggande 
utgångspunkt för att inte famlande använda ett begrepp med oklar mening. 

Glaser och Strauss skapade Grounded Theory på 60-talet, men ganska snart uppstod en 
splittring mellan dem om hur teorin skulle tolkas och användas. Grounded Theory är tänkt att 
gynna både flexibilitet och kreativitet, men även att erbjuda struktur och systematik. Ganska 
snart började de båda forskarna sträva i olika riktning, där Glaser föredrog större inslag av 
kreativitet och öppenhet. Strauss förordade mer strukturerad design för att tolka data. Under 
de decennier som metoden använts för att skapa teorier har dess utförande varierat kraftigt 
från ett arbete till ett annat. Det finns även fler än två skolor eller inriktningar att utgå ifrån 
som växt fram över åren.25 Utan att strikt välja en viss inriktning föredras här att låta öppenhet 
och flexibilitet prägla metoden. 

En svårighet med att använda Grounded Theory är att det finns olika spår och skolor, olika 
åsikter om hur metoden ska appliceras. Till exempel har grundarna Strauss och Glaser gått åt 
olika håll i sina tolkningar av Grounded Theory. En del användare lutar mer åt Strauss och 
hans kollega Corbin, andra mot Glaser. En del utgår från ursprungstexten och ytterligare 
några gör sig egna hybrider.26 

                                                             
24 Binder, Mario & Edwards, John S (2010). Using Grounded Theory Method for Theory Building in Operations 

Management Research. International Journal of Operations & Production Management, volym 30:3, ss.232-259. 

25 O´Reilly, Kelley, Paper, David & Marx, Sherry (2012). Demystifying Grounded Theory for Business Research. 
Organizational Research Methods. Organizational Research Methods, volym 15:2, ss.247-262. 

26 Alberti-Alhtaybat, Larissa von & Al-Htaybat, Khaldoon (2010). Qualitative Accounting Research: An Account of Glaser´s 

Grounded Theory. Qualitative Research in Accounting and Management, volym 7:10. 
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I ljuset av att tekniken i grunden är användbar utan att reda ut vilken skola som är lämpligast 
eller ta ställning till om den ena är bättre än den andra, så det kan anses vetenskapligt 
gångbart att här avstå från det ställningstagandet. Den metod som användts i uppsatsen är 
Grounded Theory, men här kommer inte i detalj göras försök att efterlikna någon annan 
forskares metodik. Istället anpasss metoden inom givna ramar för att den ska fungera så väl 
som möjligt i arbetet. 

Några fallgropar att undvika i bruket av Grounded Theory presenteras av Suddaby27, som 
pekar på flera vanliga misstolkningar. 

Den första är att användaren av teorin tenderar att ignorera existerande litteratur i ämnet. 
Forskaren måste ha förkunskaper inom sitt fält, och kan inte ignorera redan existerade 
förkunskaper. Att attackera ämnet som ett helt blankt blad är därför varken möjligt eller 
önskvärt.28 

I detta fall har förkunskaper om beslut och organisationer varit en anledning till att valet av 
Grounded Theory. I de tidigaste versionerna av detta arbete avsågs användning av större 
mängd befintlig teori, men det framkom snart att befintlig teori var för splittrad eller för 
ospecifik för att vara applicerbar. Därför är det ett medvetet val att gå efter en metod som 
tillåter fritt arbete, men utan att förneka existerande organisationsteori och beslutsteori. 

Vidare används rådata ofta som ett öppet och otolkat material, helt utan att särskilja vad som 
är intressant för undersökningen. Det är i sig en metod som förespråkas av vissa, men inte av 
anhängare av Grounded Theory. Här måste data tolkas innan den används, så att relevant data 
lyfts fram i empirin.29 

Det är inte heller ovanligt att användaren av denna metod faller tillbaka på någon form av test 
av tidigare teorier. Fokus bör istället ligga på att beskriva hur inblandade aktörer tolkar 
verkligheten runt omkring dem, och hur verkligheten ser ut.30 Kvalitativ metod handlar ofta 
om djupare förståelse för det problem som vi studerar genom att försöka att förklara 
fenomenet.31 

En fjärde fallgrop består i att data inte ska tolkas rutinmässigt eller i efterhand, utan 
kontinuerligt och med inriktning på den ursprungliga frågeställningen under arbetets gång. 
Om data tolkas efter insamling som i många andra metoder kommer inte Grounded Theory att 
ha kommit till sin rätt i slutändan. Istället ska ny data leda till nästa steg i undersökningen och 
bidra till insikter.32 Den tolkning av data som skett här har gått via beslutsprotokoll och 
inledande intervjuer till senare intervjuer och besök på aktuella platser. 

                                                             
27 Suddaby, Roy. (2006). What Grounded Theory is Not. Academy of Management Journal, volym 49:4, ss.633-642. 

28 Ibid 

29 Ibid 

30 Ibid 

31 Winter, J. (1982). Problemformulering, Undersökning och Rapport. Liber Läromedel: Lund. 

32 Suddaby, Roy. (2006). What Grounded Theory is Not. Academy of Management Journal, volym 49:4, ss.637-638. 
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2.3 BESLUTSTEORI 

Eftersom vårt område till stora delar handlar om beslut är det av vikt att ha en utgångspunkt i 
det området. Vår avsikt med att använda Grounded Theory är att beskriva en verklighet 
snarare än att jämföra empiri med gammal teori. Men för att kunna göra det måste det först 
finnas en bra bild av läget idag, och närmast detta undersökningsområde ligger möjligen 
beslutsteori. 

Herbert A. Simon beskrev hur beslutsteorier i decennier varit ett område tillhörande 
ekonomisk forskning. Det har lett till att beslut betraktats ur ett affärsperspektiv, där det ena 
alternativet kan anses mer ekonomist gynnsamt än ett annat. Det gav Rationell beslutsteori, 
vilket förutsätter rationella beslutsfattare. Men i samma artikel beskrivs en situation där 
mätbarheten och beslutsfattarnas omdöme inte styrs av beräkningar av marginell vinst och 
största nytta, i det fallet gällande lekplatser utomhus i Milwaukee.33 

Han frågade sig: 

”How can human beings make rational decisions in circumstances like these? How are they 

to apply the marginal calculus? Or, if it does not apply, what do they substitute for it?”34 

Frågan är valid än idag då den i stort står obesvarad. Rationella beslut bygger som Simon 
själv kom fram till på att beslutsfattare har verktygen, tiden, kunskapen med mera att 
identifiera ett problem och dess lösningar, bedöma det optimala valet, implementera det och 
utvärdera resultatet. Det är sällan rimligt vilket ledde till en teori om begränsad rationalitet, 
med hänsyn tagen till beslutsfattarens begränsade förmåga.35 

Beslut kan ses som en situation där det förekommer ett eller flera alternativ, och där den som 
ska ta beslutet söker det bästa möjliga alternativet. Detta kan göras genom att samla in 
information om varje alternativ, för att slutligen sätta dem mot varandra och komma fram till 
vilket alternativ som är bäst lämpat. När det kommer till beslut går de att dela in i två typer. 
Dels rutinmässiga och del komplexa beslut. Rutinmässiga beslut går att förutspå hur 
slutresultatet kommer att bli, och komplexa beslut är de unika beslut där inte går att förutspå 
resultatet. Därmed pågår beslutsprocessen därför ofta under flera omgångar, och kräver därför 
mer av beslutfattaren.36 

March är en forskare som gör åtskiljnad mellan den person som fattar besluten 
”beslutsfattaren” och den som löser problemet ”problemlösaren”. Problemlösningsprocessen 
går enligt honom till så att det första den enskilde gör är att söka efter frågor som behöver 
belysas och vilka olika tillvägagångssätt det finns. Problemet beskriver han som skillnaden 

                                                             
33 Simon, Herbert A (1979). Rational Decision Making in Business Organizations. The American Review, volym 69:4, 
ss.493-513. 

34 Ibid, s.500. 

35 Kutschera, Ida & Ryan, Mike H. (2009). Implications of Intuition for Strategic Thinking: Practical Recommendations for 

Gut Thinkers. S.A.M. Advanced Management Journal, volym 74:3, ss.12-19. 

36 Browne, Mairéad (1993). Organizational Decision Making and Information. Ablex Pub: New Jersey. 
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mellan det önskade och nutida tillståndet. Processen att lösa ett problem är en betydelsefull 
del i beslutsfattandet.37 

En beslutsprocess är det arbete som till slut resulterar i att ett beslut tas. Browne38 skiljer 
mellan fyra olika synsätt som handlar om beslutsfattande - det normativa, det deskriptiva, det 
analytiska och det behavioristiska synsättet. Sedan kan dessa i sin tur delas in i olika typer av 
beslutsfattarmodeller; Den klassiska beslutsfattarmodellen, som baseras på normer om hur 
beslutsprocessen skall vara; Den politiska beslutsprocessen fokuserar på att komma fram till 
en lösning som alla blir nöjda med; Slutligen har vi den neoklassiska modellen som är 
beskrivande till sin natur. Den förklarar hur en beslutsprocess går till i en organisation utan 
kännedom om alla handlingalternativ, och därför inte heller kännedom om konsekvenserna av 
alla alternativ. Här är inriktningen huvudsakligen att arbeta mot en beskrivning av en 
beslutsprocess. 

                                                             
37 March, J (1994). A Primer on Decision Making: How Decisions Happen. Free Press: New York. 

38 Browne, Mairéad (1993). Organizational Decision Making and Information. Ablex Pub: New Jersey. 
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3. METOD 

 

3.1 METODANSATS 

När valet av metodansats görs finns det olika varianter på angreppssätt. En metodik är det 
induktiva angreppssättet som innebär att forskaren utgår från ett problem som denne vill söka 
svaret på. Därefter samlas materialet in och utgör ett stöd för teorin, för att sedan kunna 
sammanfattas i en slutsats. I denna uppsats utgås det från det induktiva angreppssättet med 
utgångspunkt i frågor att söka svar på genom att samla in data från intervjuer till stöd för 
senare slutsatser. Dessa slutsatser är inte bestämda från start utan får växa fram längs arbetets 
gång, eftersom Grounded Theory ligger i grunden som utgångspunkt och tillvägagångssätt.39 

 

3.2 UNDERSÖKNINGSMETOD 

Det kan vara en fördel att arbeta öppet och tillåta svaren att komma till undersökaren. Detta 
präglar den kvalitativa undersökningsmetoden.40 41 Inför valet av undersökningsmetod 
eftresträvades den metodansats som bäst skulle svara mot uppsatsens syfte, och då föll valet 
på en kvalitativ metod. Det innebär här att gå in djupare och mer detaljerat på ett fåtal 
personer som varit med i Gröna Skolgårdar. I den kvalitativa metoden är frågorna av öppen 
karaktär och det har gett möjligheten att observera hur personerna reagerar och svarar på 
frågorna. 

I denna uppsats används en huvudsakligen kvalitativ metod i form av Grounded Theory. En 
mycket viktig del är intervjuer från båda sidorna av beslutet, det vill säga både 
mottagarna/brukarna och beslutsfattarna/utförarna bakom beslutet. 

Studien har skett i olika faser med olika metodik. Den första delen av arbetet har främst skett 
med hjälp av underlag i diarier från BUN och UAN tillgängliga för allmänheten via internet 
och Västerås Stads hemsida. Efter en genomgång av vilka typer av beslut som finns, vilken 
omfattning det empiriska materialet tycks ha och en grov arbetsplan för resten av arbetet har 
nästa fas bestått av att mer noggrant kartlägga ytterligare beslut i såväl diarier som finns att 
tillgå på internet som i Västerås stadsarkiv. 

Det sista är en stor del av arbetet tidsmässigt med huvudsakligen kvantitativ inriktning, och 
har lett till att hitta beslutet Gröna Skolgårdar. Det beslutet levde upp till ett antal nödvändiga 
kriterier som gjorde det möjligt för oss att arbeta med: 

                                                             
39 Eriksson, Lars Torsten & Wiedersheim, Paul Finn (1997). Att Utreda, Forska och Rapportera. Liber Ekonomi: Lund, 
ss.50-70. 

40 Bjereld, U, Demker, M & Hinnfors, J (2002). Varför Vetenskap? Studentlitteratur: Lund. 

41 Solvang, Bernt, Krohn, Holme & Idar, Magne (1997). Forskningsmetodik. Studentlitteratur: Lund, ss.51-57. 
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• Beslutet har haft stor omfattning och påverkat flera delar av organisationen. 

• Beslutet är gammalt nog att ha genomförts, men inte äldre än att många inblandade 
finns kvar på samma poster. 

• Beslutet har haft en giltighet som sträcker sig längre än en enskild åtgärd. 

Med den sista punkten menas att beslutet dels haft för avsikt att verka över lång tid. Dels har 
följderna av beslutet haft möjligheten att leva kvar och påverka organisationen över längre tid 
än själva genomförandefasen. Beslutets räckvidd går längre än det som påverkas omedelbart. 

I nästa skede räckte inte längre en granskning av dokument för att komma vidare då det inte 
längre framkom mer relevant information den vägen. I det skedet övergick undersökningen 
till en kvalitativ metodik med intervjuer som främsta medel. Endast en sammanställning av 
beslut är otillräckligt. Det är även nödvändigt veta vad som har hänt efteråt. För detta behövs 
intervjuer med personer i de verksamheter som berörs av besluten. I denna fas eftersöktes en 
uppfattning om hur det gått med ett beslut, med fokus på Gröna Skolgårdar. 

 

3.3 INSAMLING AV DATA 

Det förekommer att data delas in i två olika typer. Den ena är primärdata och betyder att det är 
data som inte funnits sedan tidigare. Det kan exempelvis vara data som insamlats genom egna 
intervjuer, enkäter och så vidare.42 

Sedan finns det även sekundärdata. Det innebär att datan samlats in redan förut och finns 
sedan tidigare i form av protokoll, statistik med mera. Sekundärdata kan i sin tur delas in i 
processdata, bokföringsdata samt forskningsdata. Processdata är hämtat från samhället så som 
tidningsartiklar, brev och så vidare. Bokföringsdata kommer från årsredovisningar, register, 
redovisningar från företag och andra organisationer, samt forskningsdata som andra forskare 
har samlat in till sin undersökning. Det är även vanligt att forskaren använder en mix av både 
primär och sekundärdata.43 

Den insamling av data som skett med kvalitativ metod här kommer till stor del att bestå av 
primärdata från intervjuer med beslutsfattare och mottagare av beslutet. Sekundärdata består 
av data från kommunens diarier med beslut fattade inom de två nämnderna. Processdata har 
hämtats från vetenskapliga artiklar på internet, böcker med mera. Forskningsdata har samlats 
in från att titta på tidigare forskning inom området för att få en uppfattning av vad som 
undersökts sedan tidigare. Bokföringsdata har samlats in genom att granska 
sammanträdesprotokoll och tillhörande bilagor till Gröna Skolgårdar. Kort sagt har det 
samlats data från en rad olika typer av källor, vilket ligger väl i linje med 
multimetodprincipen i Grounded Theory. 

                                                             
42 Halvorsen,  K (1992). Samhällsvetenskaplig Metod. Studentlitteratur: Lund. 

43 Ibid 
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När information samlas in finns det tre aspekter som man bör ta hänsyn till. De är kvalitet, 
kostnad och tidsåtgång. Det är möjligt att få högre kvalitet genom att använda sig av mer 
resurser som exempelvis mer kapital. Tiden har även det en betydande roll eftersom det 
påverkar slutresultatet hur mycket tid man lägger ned på en studie. Genom att lägga ner mer 
tid kan man komma fram till mer utförligare slutresultat. Sammanfattningsvis kan mer kapital 
och tid generera högre kvalitet på studien.44 Här har ett aktivt val tagits att lägga en tonvikt på 
insamling av data, och att investera mycket tid i den delen av arbetet. 

Det inledande arbetet gjordes genom sekundärdata från sammanträdesprotokollen på Västerås 
Stads hemsida och i Västerås Stads stadsarkiv . Detta genomfördes för att finna ett beslut som 
skulle vara möjligt och lämpligt att följa upp under hela beslutsprocessen. 

 

3.4 TROVÄRDIGHET, VALIDITET OCH REABILITET 

När validiteten skulle säkras i studien används här endast det som var relevant för att söka 
svar på våra forskningsfrågor och ingenting annat. Därför valdes bort att att inte ta med hela 
intervjuerna i analysen utan enbart de delar som vi ansåg relevanta för just denna studie. 
Resterande information finns i bilagor vilket bidrar till att göra uppsatsen både lättläst, och 
möjlig att fördjupa sig ytterligare i via intervjuerna. 

Reabiliteten säkerställdes genom att ställa öppna intervjufrågor för att få öppna svar, för att 
inte omedvetet styra in de som intervjuades på ett specifikt spår. Därmed kunde mer 
trovärdiga svar som inte var färgade av intervjuarna erhållas. 

De som intervjuats har fått erbjudande att intervjuerna ska behandlas anonymt. Det är för att 
få ut så trovärdiga svar som möjligt, utan att de av rädsla för att avslöja sin identitet inte vågar 
vara öppna i svaren. Därmed kan intervjuobjekten besvara frågorna utan rädsla för att deras 
åsikter avslöjas till allmänheten. Ingen har tackat ja till erbjudandet. 

 

3.5 KÄLLKRITIK 

I uppsatsen används till stor del vetenskapliga artiklar som var granskade med så kallad peer 

review av orsaken att boklitteratur inte granskas vetenskapligt enligt samma metod. Ett 
genomgående förhållningssätt genom hela arbetsprocessen har varit ett kritiskt 
förhållningssätt där källorna granskats, för att sedan enbart spara de källor som upplevts som 
trovärdiga. 

Källorna vid insamling av data har varit bland annat protokoll och intervjuer. I båda fallen är 
det nödvändigt att vara uppmärksamma på eventuella fel direkt vid källan. En intervju i en 
fråga som Gröna Skolgårdar skulle kunna färgas av att den intervjuade inte vill tala helt öppet. 
Och ett protokoll är på ett liknande sätt kanske skrivet för att tåla en extern granskning, vilket 
inte alltid behöver vara detsamma som att spegla sanningen. Metodvalet som gjorts, 

                                                             
44 Solvang, Bernt, Krohn, Holme & Idar, Magne (1997). Forskningsmetodik. Studentlitteratur: Lund, ss.51-57. 
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Grounded Theory, ger verktygen att undvika dessa möjliga brister i stor utsträckning. Genom 
att arbeta med flera olika typer av källor i samma fråga och väga all data likvärdigt ges en mer 
komplett bild. 

 

3.6 LITTERATURSÖKNING 

Inledningsvis söktes för uppsatsen lämplig litteratur via Örebro Universitetsbiblioteks 
sökmotor Summon™ med sökord Grounded Theory Method. Till det lades sedan sökval 
vetenskapliga, peer-reviewed engelskspråkiga artiklar i fulltext från tidsskrifter från de 
senaste 5 åren (2006 och senare). Detta gav nära 45 000 träffar, varför ett urval bland de 400 
mest exakta träffarna blev nödvändigt. Här fokuserads därför på artiklar som enligt ingressen 
handlar om att använda Grounded Theory i praktiken inom företrädesvis management-
forskning eller business. Därmed valdes ett stort antal artiklar bort som handlade om bland 
annat användandet av Grounded Theory inom vården, IT och språkforskning. 

Av de artiklar som återstod, totalt 32 artiklar, har efter granskning en handfull med 
anknytning till Grounded Theory valts ut för att bidra till en formulerering av metodiken i 
uppsatsen. De artiklarna har befunnits vara extra hjälpsamma i att förstå och använda 
Grounded Theory, och flera av dem hänvisas även till i andra artiklar vilket skulle kunna tyda 
på att de är av något större vikt. Informationsinsamlingen kompletterades sedan med enstaka 
tongivande böcker i ämnet. 

Eftersom arbetet som utförts även handlar om beslut inom organisationer har det genomförts 
en sökning, i samma databas och med samma metod, efter artiklar med sökordet ”decision 
making”. Av dessa har skett ett subjektivt urval där avgränsningsvalet har varit att avgränsa 
sökningen till enbart vissa ofta citerade författare och relaterade breda artiklar om 
beslutsfattande. Från att ha valt endast ett par bland 16 artiklar framstår det som att att de till 
sist utvalda artiklarna är relativt representativa för forskningsläget. Men det befanns likväl 
nödvändigt att göra omfattande kompletteringar med tryckta böcker. 

 

3.7 METODKRITIK 

Ett problem som upptäcktes en bit in i undersökningen var att vi ingen av intervjuerna var 
med någon som aktivt valt att inte delta i Gröna Skolgårdar. Om syftet är att granska en 
beslutsprocess är det naturligtvis en valmöjlighet som bör finnas med. Efter att ha övervägt 
denna möjlighet togs beslutet att detta inte är en uppsats om varför man väljer att delta eller 
inte i ett visst beslut, utan om vad som hänt med beslutet under arbetets gång. För att det ska 
vara relevant måste de som blir intervjuade alltså redan ha valt att delta i Gröna Skolgårdar, 
annars erhålls bara svar på frågan varför vissa inte valt att delta. 

För att resultatet skulle bli ännu mer trovärdigt hade det varit möjligt att utöka studien med att 
intervjua fler intervjuobjekt för att då kunna spegla verkligheten bättre genom ett större 
stickprov. Men här har gjorts ett aktivt valt att begränsa antalet intervjuer. Tidsfaktorn är alltid 
en begränsning, så det har inte gjorts fler intervjuer än vad som ansetts nödvändigt för att 
uppnå saturation. 
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Valet var att använda Grounded Theory med det induktiva angreppssättet, vilket innebär att 
datainsamlingen ska ske förutsättningslöst och med öppenhet. Vare sig datainsamlingen eller 
kodningen ska bygga på en redan existerande teori. Det är en del av grunden för Grounded 
Theory. Det vore nästintill en omöjlighet att vara helt öppna och utan förutfattade meningar.45 
Med detta i åtanke har arbetet riktats aktivt för att i största möjliga utsträckning undvika att 
förutfattade meningar påverkade analysen av data som framkom. Svårast kanske detta var 
efter första intervjun, då den kunde ha påverkat för mycket av resultaten i nästföljande 
intervjuer. Medvetenhetheten om den faran är en faktor som talar mot att det misstaget skulle 
ha skadat denna studies resultat. 

Syfte med intervjufrågorna var att göra dem öppna för att undvika att styra respondenterna åt 
något håll. Målet med öppna frågor var att få öppna svar. Detta kan dock innebära att 
bearbetningen av svaren blir mer tidskrävande än andra typer av intervjufrågor som varit 
fasta. Det ställs högre krav på att tolka svaren då de kan bli svårare att utläsa, och 
respondenterna ges mer utrymme att svara friare än med fasta svarsalternativ. 

 

3.8 FÖRSTUDIE 

Förstudien syftade till att hjälpa till att finna intressanta beslut och även ge en bättre bild av 
vilka typer av beslut som stod att finna. Den första delen gjordes genom att ta 12 stycken 
mötesprotokoll från de båda nämnderna UAN och BaUN, sex protokoll från UAN och sex 
protokoll från BaUN. Det gjordes för att få en överblick över vilka beslut som fattats. Det var 
även för att få en överblick över vilka olika typer av beslut eller beslut av vilken karaktär som 
fanns att tillgå i de annars ganska omfattande protokollen. 

Efter att ha genomfört den delen gick undersökningen vidare med en mer omfattande studie 
av protokollen. Totalt granskades samtliga protokoll från nämndsammanträden i de 
pedagogiska nämnderna från 1992 till början av 2012. Det rör sig om två nämnder, vissa år tre 
nämnder. Varje år och nämnd består av cirka 12 mötesprotokoll, så sammanlagt blev det flera 
hundra protokoll att gå igenom. Detta var ett tidskrävande arbete som medvetet gjordes större 
än nödvändigt, då det varit en del av det uppdrag som tilldelats av Västerås Stad. Men det bar 
även frukt då det hjälpte till hitta ett beslut som återkommit under flera års tid och som 
knappast hade upptäckts i undersäkningen annars. 

 

3.9 URVAL 

I urvalsfasen söktes aktivt efter ett beslut som varit omfattande nog att ha berört flera parter 
inom Västerås Stad. Detta för att kunna se processen ur flera synvinklar. De var även önskvärt 
att beslutet skulle löpa över en längre tidsperiod, det vill säga att det inte skulle ha enbart 
momentan effekt. För att göra det möjligt att följa upp vad som hänt fick inte beslutet vara 
mer än några år gammalt, men inte heller äldre än att det skulle vara möjligt att undersöka. Då 

                                                             
45 Starrin, B & Svensson, P-G (1994). Kvalitativ Metod och Vetenskapsteori. Studentlitteratur: Lund. 
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beslutet Gröna Skolgårdar återkom under flertal år inom flertal nämnder föll valet på att följa 
upp detta beslut. 

Djupintervjuer är användbara för att få ökad förståelse för ett ämne eller en fråga.46 För denna 
undersökning har djupintervjuer varit en naturlig och självklar del av arbetet av den 
anledningen. Därefter utreddes vilka som varit inblandande i att fatta beslut om Gröna 
Skolgårdar och vilka som var mottagare/brukare av det, alltså vem det var riktat mot. Kontakt 
etablerades sedan med ett urval av de personerna. Här har det funnit draghjälp av att ha 
kontaktpersoner inom Västerås Stad som redan visste vilka som varit aktiva och insatta i 
beslutet. Att ta med alla skulle vara alltför tidskrävande och därför valdes några av dem ut för 
en djupintervju. 

3.10 PROTOKOLL OCH DIARIER 

Sammanträdesprotokollen som granskades fanns delvis tillgängliga på Västerås Stads 
hemsida, och delvis på Västerås Stads stadsarkiv där de äldre sammanträdesprotokollen fanns 
att hitta. Ett val i studien var att rikta in den på sammanträdesprotokoll från 1992 till 2012 i de 
olika pedagogiska nämnderna: Barn- och Ungdomsnämnden samt Arbetsmarknads- och 
Utbildningsnämnden. De båda nämnderna har under ett flertal tillfällen bytt namn vilket 
försvårade arbetet. 

Eftersom det rört sig om två och tidvis tre olika nämnder, med upp till ett protokoll per månad 
i 20 års tid, så fick sammanlagt ett mycket stort antal protokoll gås igenom för att göra denna 
fas av undersökningen komplett. De beslut som sedan blev viktiga för den här uppsatsen var 
däremot inte lika många, utan begränsar sig till de som rör Gröna Skolgårdar. 

 

3.11 INTERVJUER MED MOTTAGARE OCH BESLUTSFATTARE 

Enligt författaren till boken Forskningshandboken: För Småskaliga Forskningsprojekt 
47

 finns 
det några för- och nackdelar som man bör beakta när det kommer till ljudinspelning. Fördelen 
är att man under studiens gång kan lyssna på intervjuerna igen, och på så sätt kan man få med 
allt som sagts under intervjuerna. Nackdelen med att använda sig av ljudinspelning är att 
intervjuobjekten kan uppfatta inspelningen som ett obehag eller ett störande moment. Dock 
kan de enligt författaren undvikas genom att genomföra intervjuerna varsamt. 

Genom att göra intervjuer kan även faktorer som annars inte går att uppfatta som 
kroppsspråket, tonläge hos den som blir intervjuad urskiljas.48 Detta är en fördel som bör 
vägas mot eventuella nackdelar. Här har gjorts bedömningen att fördelarna överväger 
nackdelarna och därför användes ljudinspelning under intervjuerna. Genom att meddela 

                                                             
46 Christensen, L (2001). Marknadsundersökning: En Handbok. Studentlitteratur: Lund. 

47 Denscombe, Martyn (2000). Forskningshandboken: För Småskaliga Forskningsprojekt Inom Samhällsvetenskaperna. 
Studentlitteratur: Lund. 

48 Wallén, Göran (1993). Vetenskapsteori och Forskningsmetodik. Studentlitteratur; Lund. 
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intervjuobjekten i förväg om att ljudinspelning kommer att ske var förhoppningen att de 
skulle känna mindre obehag. 

Intervjuerna inleddes med att informera om syftet med intervjun så att respondenterna skulle 
vara medvetna om vikten av deras medverkan. Därefter informerades om ungefärlig 
tidsåtgång för intervjun, samt att all data kan hanteras anonymt på respondentens (den 
intervjuades) begäran. Respondenterna fick även frågan om det var möjligt att få spela in 
intervjun för att intervjuaren i efterhand skulle kunna gå tillbaka och bearbeta svaren. 
Respondenterna informerades om att de skulle få ta del av arbetet och granska det innan 
uppsatsen publiceras på Diva. 

Därefter gavs respondenterna tid att ställa egna frågor om intervjun för att reda ut eventuella 
frågetecken. Intervjuaren gav respondenterna rätten att när som helst under intervjuns gång 
avbryta om det skulle kännas olustigt på något vis. Därefter påbörjades intervjuerna. 

När intervjuer används som metod ställs det höga krav på författarna, då det finns risk att egna 
upplevelser påverkar frågorna och svarens utformning. Det finns även en inneboende risk för 
att svar och frågor kan misstolkas av såväl författarna som intervjuobjekten. Att spela in 
intervjuerna har här motverkat dessa risker, då det möjliggjort granskning i efterhand av båda 
deltagare i arbetet med uppsatsen. 

När intervjuobjekten valdes ut föll valet på personer som varit med och fattat beslutet om 
Gröna Skolgårdar, som de benämns i sammanträdesprotokollet. Föär detta kontaktades dels 
beslutsfattarna men även mottagare som beslutet rörde för att få en bild ur båda synvinklarna 
av beslutet. 

I formuleringen av frågor valdes att använda en semi-strukturerad49 form av intervjufrågor. 
Det innebär att man i förväg bestämmer vilka frågor och teman som man ska ta upp men låter 
den som intervjuas svara öppet och diskutera kring ämnet ifråga. På så vis ges intervjuobjektet 
tillfälle att reflektera och eventuellt komma med nya synsätt och idéer. En fördel med denna 
typ av frågor är att de ger den som intervjuar möjligheten att ställa eventuella följdfrågor som 
kan dyka upp under intervjuns gång. 

 

3.12 AVGRÄNSNINGAR 

Grunden för studierna är protokoll av olika slag från nämnderna Barn- och Ungdomsnämnden 
(BaUN) och Arbetsmarknads- och Utbildningsnämnden (AUN). Tidigare bestod de 
pedagogiska nämnderna av UAN samt Grundskolenämnden (GSN) och Förskolenämnden 
(FSN). Därför måste även GSN och FSN ingå i studien. 

Djupet i undersökningen avgränsas av att alla beslut inte är möjliga att på begränsad tid följa 
upp i detalj. Därför kommer endast ett beslut att detaljstuderas i ett fåtal delar av 
verksamheten. Det är inte heller möjligt att intervjua alla som deltagit i eller påverkats av 
Gröna Skolgårdar. Tillgängligheten och behovet av viss mängd intervjuer har fått avgöra vilka 
                                                             
49 Denscombe, Martyn (2000). Forskningshandboken: För Småskaliga Forskningsprojekt Inom Samhällsvetenskaperna. 
Studentlitteratur: Lund. 
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som har intervjuats, och det arbetet har fortsatt endast tills det kan anses att det uppnått 
saturation. 

 

3.13 ANALYS AV DATA 

Den först insamlade datan var protokoll och dokument som berörde Gröna Skolgårdar. Denna 
del av de insamlade data var så pass begränsad att det snabbt kunde konstateras att ytterligare 
sökande efter dokument inte skulle ge någon mer information. Den delen av datainsamlingen 
avslutades och undersökningen gick vidare till nästa metod - intervjuer. 

De först transkriberade intervjuerna granskades för att plocka ut kontentan ur olika uttalanden. 
Denna tolkning av data har sedan följts upp med en kategorisering. I det arbetet har för 
undersökningen väsentlig data delats in i kategorier som relaterar till vad som kan ha påverkat 
processen bakom Gröna Skolgårdar. 

Kategorierna har sedan markerats med en bokstav (A, B, C och så vidare). Det underlättade i 
att se när denna fas i undersökningen uppnått saturation, det vill säga när inte fler nya 
kategorier dök upp genom att göra fler intervjuer. 

I ett sista skede vgenomfördes ett besök på en av de berörda skolgårdarna för att se om denna 
insamlingsmetod av data skulle ge ytterligare information om Gröna Skolgårdar. 
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4. INSAMLAD DATA 

 

4.1 GRÖNA SKOLGÅRDAR I DOKUMENT OCH PROTOKOLL 

Enligt BaUN sammanträdesprotokoll från 2011-03-16 så beslutade GSN i mars 2009 att 
avsätta 1 miljon kronor per år till projektet Gröna Skolgårdar. Den 16 mars 2011 beslutade 
BaUN att godta ansökningar om pengar från Gröna Skolgårdar inkomna senast den månaden. 
Men samtidigt stoppades ytterligare utbetalningar i avvaktan på utvärdering. Den 15 
december 2011 beslutade BaUN att Naturskolan skulle genomföra ett pilotprojekt under 
namnet Pedagogiska Skolgårdar. På så vis fortsätter projektet. 

Enligt en skrivelse från Pedagogiska Nämndernas Stab 2011-01-26 till BaUN hade 17 skolor 
2009 och 16 skolor 2010 delat på pengarna. Redovisningen för vad som gjorts med pengarna 
var vid det tillfället inte klar. Några problem som påpekades var att behov av underhåll 
snarare än utveckling ofta stod i ansökningarna om pengar. Däremot har det noterats ett stort 
intresse för projektet, och såväl engagemang som entusiasm i flera fall. 

Längre än så nådde inte analysen av Gröna Skolgårdar genom att läsa i dokument. Ytterligare 
dokument som granskades gav i stort sett samma uppgifter tillhanda. Därmed gick det att på 
ett mycket enkelt och okomplicerat sätt hävda att saturation uppnåtts för den delen av 
analysarbetet, och undersökningen gick vidare till intervjuer. 

 

4.2 INTERVJUER 

Sammanlagt har det genomförts 6 intervjuer med personer inom Västerås Stad. Intevjuerna 
har genomförts vid besök hos de olika intervjupersonerna. Det har varit ett medvetet val att 
intervjua personer som varit med att fatta beslut om Gröna Skolgårdar, personer som arbetat 
med dess genomförande och personer som varit i mottagarändan av bidragen som erbjudits. 

 

4.2.1 PRESENTATION AV RESPONDENTER 

Personerna som har deltagit i intervjuerna är (i nedanstående kronologiska ordning): 

1. Johan Wennhall. Direktör Pedagogiska Nämndernas stab. 2012-05-09. 

2. Eva Cederberg. Ställföreträdande Stabsdirektör Västerås Stad. 2012-05-11. 

3. Michael Damsgaard. Tidigare ordförande i Grundskolenämnden. 2012-05-11 

4. Inger Burström. Rektor Ormkärrskolan. 2012-05-14. 
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4. Anna Winblad Hermansson. Slöjdlärare Ormkärrskolan. 2012-05-14. 

5. Vicki-Skure Eriksson. Centerpartiet. 2012-05-14. 

Den första intervjun var med Johan Wennhall som är direktör för pedagogiska nämndernas 
stab och har suttit med när beslutet om Gröna Skolgårdar togs. Hans roll i beslutet var att vara 
ansvarig och ta emot beställningen, och se till att den hanteras på tjänstemannanivå. Med vid 
intervjutillfället var även Johans kollega vid staben Erik Wässing. 

Därefter intervjuades Eva Cederberg som är ställföreträdande stabsdirektör i Västerås Stad. 
Som tjänsteman blev hon involverad i Gröna Skolgårdar på grund av det politiska intresset 
och att hon själv som tjänsteman initierade den beslutsprocessen. 

Nästa person som intervjuades var Michael Damsgaard som var ordförande i 
Grundskolenämnden när beslutet fattades. Han satt med i kommunalrådsberedningen och 
kommunstyrelsen då beslutet togs och hans roll var att fundera kring hur de skulle ta sig an 
uppdraget. 

Från mottagarsidan intervjuades därefter rektorn för Ormkärrskolan Inger Burström som var 
med i projektet gröna skolgårdar och fick ta del av pengarna för att göra skolgårdarna 
attraktivare. Hennes roll var som rektor på skolan att redovisa vad pengarna användes till i en 
rapport som alla skolor som deltog skulle skriva. 

Anna Winblad Hermansson arbetar som slöjdlärare på Ormkärrskolan och såg en möjlighet 
att vara med och medverka i projektet, tillsammans med en kollega engagerade de sig i gröna 
skolgårdar för att ”försköna och förgröna skolan”. Vid det intervjutillfället fick Inger 
Burström sitta med efter att Anna Winblad Hermansson godkänt det. 

Sista personen som intervjuades var Vicki-Skure Eriksson som är aktiv i Centerpartiet. Hon 
har drivit frågan om Gröna Skolgårdar som kom upp som förslag redan i valet 1998. Sedan 
dess har Centerpartiet drivit frågan om Gröna Skolgårdar men det var inte förrän under 
mandatperioden 2006-2010 som de kunde driva igenom förslaget. 

 

4.2.2 INTERVJUER I SAMMANFATTNING 

Intervjuerna som har genomförts har haft olika karaktär beroende på positionen den som 
intervjuat innehaft. Vissa har varit involverade i Gröna Skolgårdar som beslutsfattare, vissa 
som tjäsntemän och vissa som mottagare av bidragen. Hela intervjusvaren och frågorna finns i 
bilagor till uppsatsen, där det även går att följa kategoriseringsprocessen, men nedan 
sammanfattas först några punkter som visar vilka sorters svar intervjuerna har gett. 
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Det har funnits en rad olika motiv till att Gröna Skolgårdar inleddes. Dels har det funnits en 
önskan om att betong ska bytas mot grönska av rent estetiska skäl. Dels har syftet varit att 
skolgårdarna skulle komma att användas mer i pedagogiken. Att barnen skulle må bättre, vilja 
vara ute mer och få ett intresse för naturen hör till. Och att det funnits ett uppdämt behov av 
att underhålla skolgårdarna. Det har även varit en demokratifråga och en fråga om 
medbestämmade. En tanke som funnits med är nämligen att barnen själva skulle delta i 
utformandet av skolgårdarna. Ambitionsnivån har varit hög sett till vilka belopp som först 
avsattes, och en viktig del har varit att pengarna är öronmärkta för nyproduktion och inte 
underhåll. 

Men dessa ambitioner har varit mest från beslutsfattarnas sida. Det är inte givet att brukare 
eller mottagare är av samma uppfattning. Där har funnits med en uttryckt önskan, och 
genomförande, att barnen och lärarna skulle vara delaktiga. Där har även funnits en önskan att 
försköna och skapa ytor för barnen. Men här har syftena med projektet varit mer varierande, 
och stämmer bara till vissa delar med vad beslutsfattarna från början avsåg. Många har tvärs 
emot avsikten med pengarna velat genomföra ordinarie underhåll av befintliga grönytor. 

En tydligt uttryckt ambition har varit att med en engångspeng som en sorts katalysator sätta 
igång en längre process, eller väcka ett intresse för grönare utemiljöer. Detta har delvis 
infriats eftersom projektet med Gröna Skolgårdar fortsätter i nya former (Pedagogiska 
Skolgårdar), men det verkar som om inga investeringar sker utanför själva projektets avsatta 
medel. 

Viss uppföljning av projektet har skett. Det är något oklart hur pass ingående detta varit 
eftersom det råder delade meningar i frågan beroende på vem man frågar. Det verkar som om 
det skett en fullgod uppföljning av projektets första år, men inte de senare. 

Det är intressant att där projektet genomförts och varit framgångsrikt verkar det som att det 
dels funnits eldsjälar bakom. Dels har lärare och elever, kanske även föräldrar, varit 
engagerade och involverade. Alltså inte bara rektor eller annan lokal beslutsfattare. Och en del 
skolor har återkommit flera gånger till projektet, även efter att det bytt namn till Pedagogiska 
Skolgårdar med delvis annat utförande. 

 

4.3 KATEGORIER SOM VÄXT FRAM 

Första intervjun ledde till ett större antal nya kategorier. Respondenten Johan Wennhall 
påpekade tidigt att projektet Gröna Skolgårdar utvecklats i omgångar (A. Flera arbetsfaser). 
Men hela tiden rörde det sig om att bidra med engångssummor för utveckling (B. 
Engångspeng). Arbetet har skett med en stark arbetsfördelning mellan politiker, tjänstemän 
och skolpersonal (C. Rollfördelning utförare och beslutsfattare). 

Politikerna som fattade beslutet hade ett antal orsaker till att vilja genomföra projektet, allt 
från pedagogik till ekologi (D. Mångfald orsaker till beslut). Detta har inte stämt helt och 
hållet med uppfattningen som andra inblandade har haft. Projektet har haft förebilder på andra 
orter (E. Förberedelsearbete). Men det finns tecken på att resultaten inte blivit som de först 
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 var planerade (G. Inte önskat resultat). Ute i skolorna har Gröna Skolgårdar inte varit en 
central fråga (F. Mindre viktigt hos mottagaren). Johan, som själv varit ansvarig för utförande 
i denna typ av projekt, har inte själv har varit aktiv i uppföljning (H. Uppföljning på oklart 
sätt). 

Michael Damsgaard har varit delaktig i både kommunen och i nämnden som fattade beslut i 
Gröna Skolgårdar.  Efter valet har han inte samma roll, men besluten lever vidare i nya former 
(I. Beslut kvar efter nya beslutsfattare tillträtt). Han tillägger en hel del som bekräftar och 
förstärker bilden av tidigare kategorier. Men projektet fördröjdes på tjänstemannanivå vilket 
Michael kopplar till att arbetsmetoden som krävdes var ny och krävde nya rutiner (J. Nya 
arbetsmetoder).  

Inger Burström var först ut som representant för en inblandad skola, Ormkärrskolan. Hon 
berättade mycket om hur elever, lärare och i förlängning även föräldrar varit involverade i 
genomförandet av projektet lokalt (K. Mottagare/brukare involverade). Hon nämnde även att 
det uppstått problem med skadegörelse där de gjort om på skolgården (L. Problem efter 
genomförande). Skolan har deltagit under mer än ett års tid (M. Projektet återkommer i nya 
omgångar). 

I intervjun med lärare Anna Winblad Hermansson framkom att ombyggnationen lett bland 
annat till att barnen hittat på nya lekar (N. Positiv respons mottagare/brukare). I övrigt 
bekräftar och förstärker intervjun mycket av det som tidigare intervjuer och delar av 
undersökningen redan har gett. 

Vicki Skure-Eriksson är aktiv i Centerpartiet i kommunen, som drivit frågan om Gröna 
Skolgårdar många år. I denna intervju tillkomm inga nya kategorier. Eva Cederberg från 
tjänstemannasidan gav samma resultat. 

 

4.4 SKOLGÅRDARNA 

För att göra arbetet komplett och använda såväl flera sinnen som av flera insamlingsmetoder 
beslöts att besöka en skolgård. Skolgården som besöktes var Ormkärrskolan som deltagit i 
Gröna Skolgårdar. Meningen var, i enlighet med multisinnesprincipen och 
multimetodprincipen, att skapa en egen uppfattning på plats om hur arbetet har sett ut. 

Ormkärrskolan är en skola för F-5 (från förskolebarn upp till och med femte klass). Totalt har 
skolan lite över 300 elever, och den är byggd 1981. Ett av områdena som skolan arbetar med i 
sin pedagogik är Hållbar utveckling/Miljö under namnet ”Grön Flagg”.50 

 

                                                             
50 www1.vasteras.se/ormkarsskolan 
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(Bilder ”Grön Flagg” och ”Ormkärrskolan” från www1.vasteras.se/ormkarrskolan) 

Anna, som arbetar som slöjdlärare, visade runt och berättade vad pengarna använts till. Och 
det märks att pengarna gjort skillnad samt att de använts till förnyelsearbete. Det fanns flera 
delar av skolgården som fått ett nytt och ”grönare” utseende. Dock så har ingen varit och 
besökt skolgården för att se hur resultatet blivit och att pengarna använts till det som de ansåg 
göra. 

         

(Bilder från besök på skolgården 2012-05-14) 
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5. ANALYS 

 

De som har intervjuats har haft olika roller inom projektet eller beslutet Gröna Skolgårdar. 
Medan Vicki-Skure Eriksson och Michael Damsgaard haft roller som politiska beslutsfattare, 
så har Eva Cederberg och Johan Wennhall haft uppgifter som verkställare av politiska beslut. 
Inger Burström och Anna Winblad Hermansson representerar mottagare eller brukare av 
projektet. 

 

5.1 KATEGORIER 

Efter varje intervju har det skett ett kategoriseringsarbete där några sammanfattande ledord 
plockats ut för att beskriva hur det som framkommit kan ha haft inverkan på projektet eller 
beslutet. Ett exempel är hur det återkommit att projektet drivits med engångspengar, och att 
det kan haft betydelse för utfallet. 

De nyckelord eller kategorier som har sorterats ut är: 

• Flera arbetsfaser 

• Engångspeng 

• Rollfördelning utförare och beslutsfattare 

• Mångfald orsaker till beslut 

• Förberedelsearbete 

• Mindre viktigt hos mottagaren 

• Inte önskat resultat 

• Uppföljning på oklart sätt 

• Beslut kvar efter nya beslutsfattare tillträtt 

• Nya arbetsmetoder 

• Mottagare/brukare involverade 

• Projektet återkommer i nya omgångar 

• Positiv respons mottagare/brukare 

• Problem efter genomförande 
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Dessa kategorier kräver en förklaring. Med fler arbetsfaser menas här att arbetet utförts i flera 
olika moment i en kronologisk ungefärlig ordning. Till exempel såg vi att skolor kunde söka 
pengar till Gröna Skolgårdar flera år i rad efter att beslutet klubbats igenom. Närbesläktat med 
detta är beslutet återkommer i flera omgångar, men där syftas mer på att det beslutats om 
förlängning men med nya arbetsformer. Dessa kategorier indikerar att det inte funnits en rak 
väg från förslag via beslut till utförande, utan samma fråga har återkommit i flera enskilda 
mindre beslutsprocesser. 

Engångspeng är en kategori som lagts till eftersom det från flera håll framommit att pengarna 
som tilldelats varit av engångskaraktär. Det utlovas alltså inga fler ekonomiska bistånd. Det 
kan hända att detta påverkat utfallet negativt, då en investering i nya skolgårdsmiljöer måste 
skötas efter att de kommit på plats. Det har inte tilldelats pengar till det. 

Att det funnits en stark rollfördelning mellan beslutsfattare och utförare, mottagare och 
brukare kan ha påverkat själva arbetsprocessen. Det har alltså funnits en distans mellan de 
som ursprungligen initierat arbetet och de som slutligen utfört det. Här skulle det kunna finnas 
en diskrepans mellan avsikt och utfall, delvis beroende på detta. 

Även att det funnits en mångfald orsaker till beslut kan ha haft den konsekvensen. Det kanske 
inte har framgått tydligt, eller ens gjorts några försök att kommunicera, exakt vilka syften 
projektet haft och vilka syften som ska väga tyngst. Åter kan det ha lett till att 
brukare/mottagare och utförare gjort egna tolkningar, avskilt från den avsikt beslutsfattarna en 
gång haft. 

Förberedelsearbete är det som gjorts innan beslutet fattats för att det skulle bli så bra som 
möjligt. I dessa intervjuer har det framkommit att studiebesök i bland annat Lund har hört till 
förberedelserna. Det är möjligt att detta har styrt förväntningar som sedan inte kunnat infrias, 
eller att det lett till att arbetet blivit bättre genom att vara genomarbetat från början. 

Med mindre viktigt hos mottagaren ska förstås att frågan om Gröna Skolgårdar inte har varit 
högt i prioritetsordning hos de skolor som fått söka pengar. Det kan ha lett till att projektet 
inte fått det genomslag som beslutsfattarna haft förhoppning om. Det har även framkommit att 
det flera gånger funnits en diskrepans mellan utfall och avsikt, alltså inte önskat resultat. 

Uppföljning på oklart sätt visar sig genom att flera respondenter sagt olika om i vilken grad 
uppföljning av arbetet har skett. Det kan även ha bidragit till att projektet inte levererat som 
planerat. Att Gröna Skolgårdar lever vidare, beslut kvar efter nya beslutsfattare tillträtt, 
verkar kunna vara både positivt och negativt. Det lever inte kvar i den form och volym som de 
ursprungliga beslutsfattarna tänkt sig. Men det har ändå i någon mån överlevt ett maktskifte 
och på så vis uppnått en viss acceptans i flera grupperingar av beslutsfattare. 

Att arbeta med Gröna Skolgårdar på det här sättet verkar vara ganska nytt för många. 
Projektformen, kraven på hur pengarna ska användas med mera är nya arbetsmetoder, och 
med sådana kan det finnas ovana i hur man ska arbeta. Det kan haft en negativ inverkan, men 
det kan även ha lett till positiva effekter av nyhetens behag. 
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Till olika positiva kategorier räknas även att mottagare/brukare är involverade, och positiv 
respons mottagare/brukare. Däremot har det i en enstaka intervju kommit fram negativ 
respons gällande problem efter genomförande. I det fallet rörde det sig om skadegörelse av de 
nya utemiljöerna. 

Efter att en intervju genomförts och gjort kategoriseringsarbetet för den intervjun blivit klart, 
så har granskning om ytterligade kategorier tillkommit. Då merparten av kategorierna tillkom 
i de första två intervjuerna, och i de sista fyra endast tillkom fyra nya kategorier sammanlagt, 
stod det klart att fler intervjuer inte väsentligen skulle ändra bilden av vad som hände med 
Gröna Skolgårdar. Undersökningen hade uppnått saturation. 

 

5.2 SKILLNADER I HUR UTFALLET AV GRÖNA SKOLGÅRDAR UPPFATTATS 

En annan observation har varit att beställarsidan har hävdat att uppföljning skett på samtliga 
satsningar. Under våra intervjuer med mottagarsidan har de en annan uppfattning. De 
intervjuade på Ormkärrskolan var av uppfattningen att uppföljning skett men endast under 
första etappen, och i andra etappen har ingen uppföljning i form av en rapport gjorts alls. 
Dessutom har det framkommit att ingen från beställarsidan har varit och besökt skolgården för 
att se att pengarna använts till rätt saker och inte gått till något annat. 

Det är svårt att skapa varaktighet om det sker genom engångsmedel eller under få år, menar 
beställarsidan. Det kan göra att skolorna använder pengarna till att försköna och förgröna 
skolgårdarna under de år de får medel tilldelade men att risken är att efter projektets gång 
fortsätter de inte i samma spår utan att de slutar satsa på skolgårdarna. 

En ny typ av arbetsmodell kan också göra att det blev svårt för tjänstemännen att hantera 
ärendena och att det inte gav det genomslag som beslutsfattarna hoppats på från början. 

Eftersom det varit tydligt att det funnits en rollfördelning mellan beslutsfattare, utförare, 
mottagare och brukare är det rimligt att luta sig mot March51 och peka på att det är skillnad 
mellan beslutsfattare och problemlösare. Men i det här fallet har det inte alls varit givet vem 
som i så fall intar rollen som problemlösare. Skulle det vara de tjänstemän som agerat 
utförare? Eller mottagare och brukare som presenterat sina förslag på hur pengarna i Gröna 
Skolgårdar ska användas. Verkligheten vi sett är mer komplex än så. 

 

5.3 HUR GRÖNA SKOLGÅRDAR FÖRÄNDRATS 

Beslutet Gröna Skolgårdar har förvandlats längs vägen och slutresultatet skiljer sig från det 
som var tänkt från början. Det kan ha att göra med att budgeten för gröna skolgårdar 
stramades åt och att skolorna därmed inte hade samma medel som det var tänkt från början, 
och därmed inte hade möjlighet att genomföra allt det skulle velat göra. Mindre medel kan 
därmed vara orsaken till att slutresultatet inte blev som önskades. Både när det gäller avsatta 

                                                             
51 March, J (1994). A Primer on Decision Making: How Decisions Happen. New York: Free Press. 
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medel i budgeten har de pengar skolorna fått varit mindre än som inledningsvis bestämdes att 
avsätta till projektet Gröna Skolgårdar. 

Mer övergripande är det troligt att det är individer som har haft inverkan på beslutet. Då 
beslutet tycks ha vandrat från de ursprungliga beslutsfattarna (nämnderna) till en utförare 
(staben), och sedan vidare till en mottagare eller brukare (skolorna) så har alla haft inverkan 
till hur beslutet utvecklats till det slutliga resultatet. Därefter har beslutet via utvärdering och 
uppföljning vandrat tillbaka till nämnderna. Enligt Simon52 har en beslutsfattare inverkan på 
beslutet genom sina egna begränsningar och åsikter, så kallad begränsad rationalitet. I detta 
fall har flera personer än bara de ursprungliga beslutsfattarna haft en motsvarande inverkan på 
beslutet genom sin delaktighet längre fram i processen. 

En annan observation har varit att projektet inledningsvis har varit av samma karaktär som det 
var tänkt. Men den satsning som nu pågår har en annan inriktning än tidigare. Det heter nu 
Pedagogiska Skolgårdar och är inriktat på att skapa ett pedagogiskt klassrum av skolgårdar så 
att de kan användas i undervisningen. Inledningsvis var Gröna Skolgårdars huvudsyfte att 
förgröna och försköna skolgårdar i Västerås med plantering, bygga fler lekredskap och tillika 
att skapa pedagogiska miljöer. Projektet har nu smalnat av till att fokusera enbart på den 
pedagogiska delen och använda skolgården som ett verktyg i undervisningen. 

En annan förändring under tidens gång är att de idag har anställda projektledare som har 
ansvar för projektet Pedagogiska Skolgårdar, någonting som inte fanns inledningsvis utan har 
växt fram under tiden. Någonstans längs vägen upptäcktes ett behov att ha någon som kunde 
vara ansvarig för projektet och allt som hör därtill med uppföljning, rapportering och så 
vidare. 

Dessa förändringar kan anses vara symptomatiska för ett komplext beslut, där det inte var 
givet från början var arbetet skulle landa. Förändringarna har skett i flera faser. Utförare av 
beslutet har inte haft samma intresse, insyn och ambitionsnivå som beslutsfattarna. Därmed 
har resultaten låtit vänta på sig. Mottagare och brukare av pengarna i Gröna Skolgårdar har 
inte haft samma syn på varför pengarna behövs som beslutsfattare eller utförare, och har 
därför valt sina egna inriktningar. Under arbetets gång har det även skett förändringar inom 
beslutsfattarnas led. Det har funnits oenighet politiskt, beloppen har korrigerats och 
uppföljningar har lett till nya beslutsprocesser i samma fråga. 

 

 

 

 

 

                                                             
52 Simon, Herbert A (1979). Rational Decision Making in Business Organizations. The American Review, volym 69:4. 
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6. UNDERSÖKNINGENS RESULTAT 

 

6.1 SLUTSATS 

Beslutet Gröna Skolgårdar, som är av karaktären komplext beslut, har förändrats flera gånger 
på vägen beroende på orsaker som: 

• Brister i hur beslutet var tänkt från början 

• Förändringar i gruppen beslutsfattare 

• Skillnader i hur beslutet uppfattats 

Det har funnits positiv respons till projektet, men det har även varit framträdande hur beslutet 
inte blivit som planerat. Vi kan skissa beslutets väg enligt nedanstående bild: 

 

(Figur 1. Egenutvecklad generell modell av beslutet Gröna Skolgårdar) 

Figur 1 visar med hjälp av stödord inspirerade från kategorier funna i genomförda intervjuer 
beslutets väg från ursprungliga beslutsfattare via andra inverkande personer och sist med 
uppföljning tillbaka till beslutsfattarna för ett nytt varv. Personerna som inverkat på beslutet 
är markerade med svarta rutor, beslutets rörelser i organisationen Västerås Stad med pilar, och 
händelser eller faktorer som påverkat beslutet på vägen står i blå rutor. 
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Gruppen beslutsfattare har tagit ett beslut så som det såg ut i sin ursprungliga form. Vid 
överföring till utförare har vi sett hur beslutet påverkats av dessa personers intresse eller 
kunskap i området. I detta fall ledde det till fördröjningar. Efter att det hindret passerats gick 
beslutet till en utförandefas där mottagare/brukare involverades. Men dessa hade i sin tur en 
egen agenda som delvis men inte helt stämde med beslutsfattarnas ursprungliga avsikter. När 
arbetet går till utförandefas igen är det alltså åter reviderat. Uppföljningen som sedan sker, 
och som återkopplas till beslutsfattaren, påverkar hur projektet ska följas upp. Tillsammans 
med förändringar i gruppen beslutsfattare (ändrade konstellationer eller ändrade åsikter till 
exempel) så har en ny version av det nya beslutet fattats. 

 

För att konkretisera mer för just detta fall så går det att byta texterna och få nedanstående 
figur: 

 

(Figur 2. Egenutvecklad specifik modell av beslutet Gröna Skolgårdar) 

Figur 2 är en vidareutveckling av figur 1, där de kategorier som omnämnts generellt har 
ersatts av mer specifika punkter som enbart gäller i fallet Gröna Skolgårdar och inte går att 
pröva vid annat tillfälle mot ett annat beslut. Här illustreras ännu tydligare vad som hänt med 
Gröna Skolgårdar från start till slut. 

Detta verkar visa mycket väl hur beslutet har utvecklats över tid, och även ger en hel del 
insikt i varför. Beskrivningen sammanfattar på ett enkelt sätt vad undersökningen kommit 
fram till, och illustrerar den på ett sätt användbart för att bygga en modell av förloppet. 

Som framgår av figurerna 1 och 2 passerar beslutet flera instanser som alla påverkar dess 
utgång. Dessa instanser bidrar till utfallet med sina egna idéer, åsikter, kunskaper eller 
prioriteringar. Enligt Simon53 är beslutsfattarnas kunskaper och begränsningar en 
                                                             
53 Simon, Herbert (1976). Administrative Behavior. The Free Press: New York. 
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inverkansfaktor i begränsat rationella beslut. Här visas att det även gäller de som deltar aktivt 
i beslutet i ett senare skede, vilken skapar en sorts dynamik mellan många olika faktorer och 
en ökad komplexitet i beslutet. 

Faktorer som inverkat på huruvida beslutet efterlevts eller inte har varit om deltagare i 
beslutet senare i processen har en uppfattning om vad resultatet ska bli som stämmer överens 
med de ursprungliga beslutsfattarnas. I detta fall har till exempel mottagarna eller skolorna 
haft önskemål om att få använda pengarna till ändamål mer lika underhåll än utveckling, 
vilket inte var avsikten från början. De har även visat tecken på att söka pengar flera år i rad 
vilket är om inte en motsats så i alla fall en avvikelse mot hur beslutet var tänkt. Det här 
stämmer väl med en så kallad neoklassisk beslutsmodell54, där organisationens kunskap om 
vad som inverkar på ett beslut är okänt. 

Sammanfattningsvis kan sägas att: 

• De faktorer som i störst utsträckning påverkat utfallet av det fattade beslutet har varit 
inställning, kunskap, engagemang och annan påverkan från personer som arbetat med 
beslutet i ett senare skede. 

• De som arbetar med beslutet efter att det tagits, samt uppföljning och styrning av 
beslutet längs vägen, har till stor del bidragit till att beslutet efterlevts eller inte. 

• Beslutets väg från början till slut passerar flera olika delaktiga beslutsfattare och 
personer som inverkat, och har sedan återkommit till sin startpunkt genom uppföljning 
och nya reviderade beslut. 

 

6.2 VIDARE FORSKNING 

Det är extra intressant att se hur det komplexa beslutet55 tagit egna oväntade vägar, men inte 
slumpmässigt utan snarare genom vilka medverkande personer som påverkat beslutet. Detta 
kan ses som en möjlig utvidgning av befintliga teorier om komplexa beslut. Vår 
fallbeskrivning skulle kunna tjäna som utgångspunkt i ett sådant arbete, kompletterat med fler 
exempel. 

Vidare forskning mer specifikt i detta fall, så som vi upplevt det under uppsatsarbetets gång, 
vore att med mer tid till förfogande utöka intervjuerna till fler personer på beställare- och 
mottagande sidan. På så vis skulle kanske ännu fler insikter kunnat nås. 

Det skulle även gå att arbeta om studiens material, men med en jämförande vinkling där 
klassisk organisationsteori jämförs med insamlad data. Detta är till stor del fortfarande fullt 
möjligt utan ytterligare datainsamling, då mycket material finns att tillgå inte minst i 
undersökningens intervjuer. Ytterligare en möjlighet skulle kunna vara att göra studien med 
kvantitativ metod istället för med kvalitativ. Möjligen i form av enkäter för att få en annan 

                                                             
54 Browne, Mairéad (1993). Organizational Decision Making and Information. Ablex Pub: New Jersey. 

55 Browne, Mairéad (1993). Organizational Decision Making and Information. Ablex Pub: New Jersey. 
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bild av problematiken. Vidare skulle en komparativ studie kunnat göras mellan hur 
beslutsprocessen går till i en kommun och i en privat organisation för att titta på möjliga 
skillnader hur beslut fattas. Det finns flertalet möjliga intressanta infallsvinklar som valts bort 
här men inte är uteslutna att utföra senare. 

En vidareutveckling kan även vara att se hur uppföljningen har skett på det nya projektet 
Pedagogiska Skolgårdar som pågår för närvarande, och göra en studie baserat på det. En 
sådan studie skulle eventuellt behöva bygga vidare direkt på denna, och skulle kunna bygga 
på samma metodik. 
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BILAGA 1. BREV TILL MEDVERKANDE  

Hej! 

Vi studerar vid Örebro Universitet och skriver masteruppsats i företagsekonomi. 

Vi har fått i uppdrag av Johan Wennhall, Pedagogiska nämndernas stabsdirektör, att för 
Västerås Stads räkning följa ett beslut från början till slut. Vi har valt ”Gröna Skolgårdar” och 
har fått ditt namn från Johan.  Nu vill vi träffa dig för en intervju. 

Vi vill veta mer om de bakomliggande orsakerna till beslutet Gröna Skolgårdar, hur det har 
tagits emot, och varför utfallet blivit eller inte blivit som tänkt. Din medverkan betyder 
mycket för vårt arbete. och givetvis kommer ni att få ta del av den färdiga uppsatsen om så 
önskas. 

Intervjun är öppen, och vi vill att du berättar kring frågorna vi bifogar nedan. Vi kommer att 
spela in intervjun för att i efterhand kunna gå tillbaka och lyssna på intervjun igen och se så 
att vi fått med allt du berättat. 

Du kan när som helst under intervjuns gång avbryta om ni inte vill göra klart den. Du får 
gärna ställa frågor både innan och efter intervjun om det skulle vara nånting du undrar över, 
och vi kan om du vill låta dig vara anonym i uppsatsen. 

Nu undrar vi om du har möjlighet att genomföra en intervju under de närmaste veckorna V18, 
V19 eller V20. Intervjun kommer att ta mellan 30-60 minuter. 

 

Ge egna förslag på luckor i kalendern för en möjlig intervju, så ska vi ordna så vi kan besöka 
er någon av de tiderna. 

 

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar; 

Emelie Wallström och Daniel Swidén 

Master-studerande Företagsekonomi Örebro Universitet. 

Vi kan nås på: 

emeliewallstrom@hotmail.com 

Tel Emelie: 073 4264159 

danielswiden@hotmail.com 

Tel Daniel: 073 5017285 



BILAGA 2. INTERVJUFRÅGOR OM BESLUTET GRÖNA SKOLGÅRDAR 

Version avsedd för beslutsfattare/stabstjänstemän: 

1. Vad var din roll i Gröna Skolgårdar? 

2. Vad var orsaken till att ni ville genomföra Gröna Skolgårdar? 

3. Vad var förhoppningen att Gröna Skolgårdar skulle få för resultat? 

4. Har Gröna Skolgårdar följts upp i efterhand och i så fall hur? 

5. Hur tycker du att utfallet har blivit av Gröna Skolgårdar jämfört med hur det var tänkt från 
början? 

6. Är Gröna Skolgårdar aktuellt fortfarande i verksamheten? 

 

Version avsedd för skolpersonal (mottagare/brukare): 

1. Vilken funktion har du haft som gjort att du kommit i kontakt med projektet Gröna 
Skolgårdar? 

2. Varför deltog ni i projektet Gröna Skolgårdar? 

3. Vad hade ni för förhoppningar om att Gröna Skolgårdar skulle få för resultat? 

4. Hur uppfattade ni avsikten från politiskt håll med Gröna Skolgårdar? 

5. Berätta om genomförandet av projektet hos er! 

6. Hur tycker du att utfallet har blivit av Gröna Skolgårdar jämfört med hur det var tänkt? 



BILAGA 3. KATEGORISERING/ANALYS AV INTERVJU MED JOHAN WENNHALL 

(Med i intervjun även Erik Wässing) 

 

SVAR/UTTALANDE KONTENTA/TOLKNING AV 

DATA 

KATEGORI 

Då måste jag fundera på det här sista. Vi 
hade ett tidigare utvecklingsarbete. Bara 

så jag svarar på rätt fråga. Men 
gissningsvis var det det som var 

kommunstyrelsen där man sa att man ville 
lägga en hel del pengar som en 

engångssatsning på Gröna Skolgårdar. 

Nämen, min roll i det här är mer att som 
förvaltningschef ta emot beställningen och 

se till att den hanteras på 
tjänstemannanivå. Det är i princip det som 

är min roll. Eftersom beslutet har tagits 
kommunstyrelsen och ska vidare och 

hanteras i de pedagogiska nämnderna så 
är det jag som ansvarar för att det sker en 
fördelning. Så min roll är att vara ansvarig. 

Jag ansvarar för beredningsprocessen. Och 
sen ansvarar jag för verkställighet av ett 
beslut. Och det beslutet kan se olika ut. 

Men jag är ansvarig för beredning av 
beslut och jag är ansvarig för effektuering 

av beslut inom vår organisation. Sen 
ibland så lämnar vi utanför vår 

organisation. Men det är jag fortfarande 
ansvarig för att vi gör. Att Erik skickar ut 
till exempel ett beslut så är jag ansvarig 

för att det sker. 

Alltså, min bedömning är och det får ni 
stämma av med de andra intervjuerna, att 

det är ett politiskt initiativ som har 
uppkommit på flera olika sätt och som 

uppfyller ett antal politiska 
ambitionsnivåer. Som handlar om både 
pedagogik och ekologi och allt det kan 
handla om. Men det är en fråga som i 
huvudsak tror jag kan besvaras med 

pedagogik. Sen är det naturligtvis så att ett 
perspektiv från 

tjänstemannaorganisationen är att 
skolgårdarna generellt sett i stan nog 

Funnits ett tidigare 
utvecklingsarbete 

 

Beslut om engångspengar till 
Gröna Skolgårdar 

 

Roll som tjänsteman och 
utförare av annans beslut 

 

 

Kommunstyrelsens beslut 
som pedagogiska nämnder 

utför 

 

 

 

Tjänstemanna-ansvar för 
beredning, effektuering och 

externa utförare 

 

 

Politiskt fattat beslut med 
flera bakomliggande orsaker 

 

Beslut med stöd från 
tjänstemannastaben på 

grund av eftersatt vård av 
skolgårdar 

 

A. Flera arbetsfaser 

 

 

B. Engångspeng 

 

C. Rollfördelning 
utförare och 

beslutsfattare 

 

C. Rollfördelning 
utförare och 

beslutsfattare 

 

 

 

C. Rollfördelning 
utförare och 

beslutsfattare 

 

D. Mångfald orsaker till 
beslut 

 

D. Mångfald orsaker till 
beslut 

 



skulle må väldigt bra av att man jobbade 
med. Det har varit ett eftersatt 

skolgårdsunderhåll under de senaste tio 
åren skulle jag säga generellt. Så det är ju 

inte någon motsättning utan det 
motsvarar ju ett behov. 

I den diskussionen som var och som blev 
vårt uppdrag att fundera på, det var att… 

Jag har bara begränsad inblick. Men en 
väldigt stor förhoppning var att man 

skulle kunna sätta igång processer med 
någon sorts engångsinsats som sen skulle 

kunna vara, liksom… Påverka 
verksamheten kontinuerligt. Kanske i 

termer av att man påverkade pedagogik 
eller organisation eller något annat som 
gör att man har det här som någon form 
av utvecklingsskjuts. Det tror jag det är 

något som politiken och Haidi kanske kan 
svara på, vad man ville uppnå mer 

momentant som jag kanske inte ska 
spekulera så mycket i. Men återigen 

kanske pedagogisk verksamhet, 
delaktighet utifrån elevperspektiv, ökad 

ekologisk medvetenhet, en del i 
miljökvalitetsarbetet miljöstyrningen. 

Men det har inte jag varit inblandad i den 
här diskussionen. 

Ja, det har skett någon typ av uppföljning 
på några olika typer av aktiviteter som har 

att göra med just den här frågan. Var de 
kommer i tid och med vilka pengar vet 

inte jag, men i alla såna här typer av 
projekt som man finansierar vill man få 

någon typ av återrapport av användning, 
framgångsfaktorer och hur det gått och så 
där. Och det har Haidi fått in olika typer av 
redovisningar för hur det här har använts, 

och jag tror också det har 
återrapporterats i våra nämnder. 

Ja. Det är ett… Om man säger så här att jag 
tror det har ett begränsat utfall sett till de 
ambitioner som har funnits med. Det finns 

väl en del kommuner i landet som har 
varit väldigt framgångsrika i de här 
delarna. Inte minst tror jag man har 

hämtat mycket information från Lund. Och 
det genomslaget tror jag inte man har fått, 
och det har inte heller blivit något, vad ska 

Huvudsaklig orsak 
pedagogisk, men inte enbart 

 

 

 

Engångsinsats som 
katalysator för långsiktig 

utveckling 

 

Påverkan på pedagogik och 
på organisationen 

 

Politiskt beslut med 
pedagogik, ekologi, 
elevdelaktighet och 

miljökvalitet som 
bakgrundsorsaker 

 

 

 

Återrapportering finansiellt 
och resultatmässigt till 

politiker 

 

Återrapportering i olika 
delprojekt vid olika tidpunkt 

 

 

 

 

Förebilder från andra delar 
av landet, främst Lund 

 

Ingen central fråga hos 
mottagarna kan ha lett till 

D. Mångfald orsaker till 
beslut 

 

 

 

B. Engångspeng 

 

D. Mångfald orsaker till 
beslut 

 

D. Mångfald orsaker till 
beslut 

 

 

 

 

C. Rollfördelning 
utförare och 

beslutsfattare 

 

A. Flera arbetsfaser 

 

 

 

 

 

E. Förberedelsearbete 

 

F. Mindre viktigt hos 
mottagaren 



man kalla det för, fråga som har fått någon 
större typ av centralitet. Om man tänker 

att det är nåt som folk pratar om eller blir 
aktuellt flera gånger och så vidare. Men 

min bedömning är begränsad framgång i 
förhållande till vad jag tror många skulle 

velat att det skulle vara. 

Jag tror att väldigt avgörande har varit, 
men du får stämma av att jag har rätt, men 
det är engångspengar. Alltså, det är väldigt 

svårt att skapa kontinuerlig verksamhet 
med hjälp av engångsinsatser. Särskilt när 

det gäller de här delarna som ligger 
väldigt nära, egentligen… att man tänker 

sig investeringar, när man går in i 
investeringar så ska ju faktiskt de skrivas 
av och de ska driftas framöver. Det gör att 

man blir lite rädd. Om nån kommer till 
mig och jag är rektor, och sen säger man 

”vi kan tänka oss att lägga en miljon på att 
fixa till din skolgård så den fungerar 

pedagogiskt” och med växter och vad det 
nu kan vara.  Så ska ju det skötas sen va? 

Det blir ju en extra belastning på 
ekonomin när de här första pengarna. Jag 
tror konstruktionen i engångsinsatser är 

knepig. Ibland kan det funka i vissa 
verksamheter.  Just här där man skapar 

nånting som ska vårdas så tror jag det är 
svårt. Det är lättare om man säger 

utbildningsinsatser. Där förhoppningsvis 
stannar kunskapen hos folk. Det ger större 

effekter. Jag tror det är en grej. 

Jag tror det, men jag vet inte. Jag vet inte. 
Jag har inte följt upp på sista tiden. Vet du 

det? 

 

Det kom ju upp ett ärende som heter 
pedagogiska skolgårdar. Och det tror jag 
är något som anspelar tidigare på gröna 

skolgårdar. 

Ja. Alltså, jag tror aldrig det hette riktigt 
gröna skolgårdar för att jag kommer ihåg 
att jag pratade om gröna skolgårdar. Och 
då rättade politikerna mig och sa ”nej, det 
är inte så vi kallar det här ärendet.” Utan 
de kallar det för pedagogiska skolgårdar 

eller nåt sånt där. Eller 

begränsad framgång 

 

 

 

 

 

Svårt att skapa kontinuerlig 
verksamhet med en 

engångspeng som kan leda 
till kostnader senare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansvarig för utförande har 
inte följt upp beslutet 

 

 

Ärendet återkommer i nya 
former 

 

Politiker och tjänstemän 
talar här om varandra som 

"vi och dem" 

 

G. Inte önskat resultat 

 

 

 

 

 

 

B. Engångspeng 

G. Inte önskat resultat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Rollfördelning 
utförare och 

beslutsfattare 

H. Uppföljning på 
oklart sätt 

A. Flera arbetsfaser 

 

C. Rollfördelning 
utförare och 

beslutsfattare 

 

 



skolgårdsutveckling. Så att det… 

I så fall så lever det ju vidare för det ska 
upp nu på juninämnden på kulturskolan 

som nåt slags återrapportering… 

Ja, för det var ju de som fick uppdraget. Så 
var det precis, ja men det är alldeles rätt. 
Det lever. Men som sagt var du kommer 

mycket närmare när du pratar med Haidi. 
Och kan du inte prata med Haidi så prata 
med Eva Cederberg. För Eva har ju varit 
rätt inblandad i den här diskussionen. 

Hon var ju med till Lund också. 

 

Ja, hon var med till Lund. 

 

 

Ärendet återkommer i nya 
former 

 

Flera politiker inblandade i 
beslutet. Tjänstemännen 

verkar inte uppleva sig som 
inblandade i själva beslutet. 

Flera politiker inblandade i 
förberedelsefasen 

Flera politiker inblandade i 
förberedelsefasen 

A. Flera arbetsfaser 

 

C. Rollfördelning 
utförare och 

beslutsfattare 

 

E. Förberedelsearbete 

 

 

E. Förberedelsearbete 

 



BILAGA 4. KATEGORISERING/ANALYS AV INTERVJU MED MICHAEL 
DAMSGAARD 

 

SVAR/UTTALANDE KONTENTA/TOLKNING AV 

DATA 

KATEGORI 

Eh, nej men det var ju en politisk satsning. 
Alltså förra mandatperioden så styrdes 
Västerås Stad av Västerås-alliansen som 

bestod av de 4 allianspartierna och 
Miljöpartiet. Och jag var ju då ordförande i 

Grundskolenämnden. Sen hade vi i vårt 
valmanifest, som vi gemensamt tagit fram 

inför valet 2006, så hade vi med en 
skrivning om att satsa på Gröna 

Skolgårdar. Och i ursprunget ett förslag 
från Centerpartiet faktiskt, där de hade 

skrivit motion och så vidare kring det här. 
Och jag tror att de hämtar sin inspiration 
från Lund framför allt som var duktiga på 

att jobba med de här frågorna. Och min 
roll var ju mycket att i budget 2008, eller 
2009 är lite osäker exakt vilket år... Det 

har jag inte hunnit kollat upp men det kan 
inte ha så stor betydelse. 

Då lyfte Västerås-alliansen fram det som 
en satsning som vi ville - och massa andra 

saker också naturligtvis - då gjordes en 
riktad satsning till Grundskolenämnden 

där man ökade ramen med 1 miljon 
kronor per år för att kunna jobba med 

Gröna Skolgårdar. Och det handlar ju inte 
då om att, 1 miljon kronor är inte så 

mycket om man ska göra de här 
grundinvesteringarna. 40 kommunala 

skolor i Västerås det är ingenting. 

Utan det här grundläggande underhållet 
investeringar i strukturen i skolgårdarna 

det är sånt som tas i en normal 
underhållsbudget, investeringsbudget och 
så. Däremot var det här för att lyfta fram 

gröna värden och kunna använda 
skolgårdarna bättre som ett pedagogisk 
verktyg i undervisning så det var ju mer, 
tanken var också så att skulle involvera 

elever och föräldrar och så där i att 
utveckla skolgården. Det var också en 

form av demokratiaspekt som låg i det och 

Politiskt initiativ före förra 

valet med flera partier som låg 

bakom. 

 

Lund som förebild till 

projektet. 

Politikers/beslutfattares roll 

att planera en budget. 

 

 

 

 

 

 

1 miljon tilläts som 

grundinvestering 

 

Politikerna i nämnden satte 

upp ekonomisk ram som 

skulle gälla för 40 kommunala 

skolor. 

 

Föräldrar och elever skulle 

involveras, pedagogiskt värde 

och demokratiaspekter. Inte 

tänkt som en utfyllnad i 

underhållsbudgeten. 

 

 

I. Beslut kvar efter nya 

beslutsfattare tillträtt 

 

 

E. Förberedelsearbete 

C. Rollfördelning 

utförare och 

beslutsfattare 

 

 

 

 

 

 

B. Engångspeng 

 

C. Rollfördelning 

utförare och 

beslutsfattare 

 

 

D. Mångfald orsaker till 

beslut 

 

 

 



det skulle inte bara komma in någon 
utifrån och göra om skolgården utan 

involvera alla. Det är jätteviktigt. Min roll i 
det kan väl vara, dels att jag är med i 

kommunalrådsberedningen och 
kommunstyrelsen när vi fattade det 

beslutet om att destinera, men också som 
ordförande i Grundskolenämnden där det 
handlade om att försöka klura ut, okej hur 
ska vi ta oss an det här uppdraget. Och då 
blev det faktiskt så att de första året kom 
det aldrig igång riktigt. Det försvann. Det 
var massa andra saker som pågick och så 
,så tjänstemännen tog sig inte riktigt... De 

tyckte att det var mest besvärligt 
egentligen på tjänstemannasidan. Och vi 

drev inte riktigt på och det innebär att det 
kom liksom inte igång. 

Nej, men alltså man tyckte det var lite 
besvärligt för det passade inte in i våra 
ordinarie modeller kring hur vi skickar 

medel till skolorna osv. Så att man såg inte 
riktigt hur man skulle hantera det. Och så 
är det ofta om det kommer in på sidan om 

och det inte passar in i mönstret, då blir 
det väldigt svårt att hantera för 

tjänstemännen. Så att det blev ju året efter 
vi tryckte på: Nu måste vi, vi har fått 
pengar för det här och vi ska nyttja 

pengarna och vi ska göra nåt bra av det. 
Och då hittade man en modell där vi, där 
skolorna, eh om det var 1 eller 2 gånger 
per år, fick ansöka om medel för att göra 

satsningar för sina skolgårdar och då 
handlade det ofta om små belopp. Det 

kanske är en skola som får 40 eller 50-60 
tusen. Det är inte några jättebelopp utan 

det handlar om att få startgas och lite 
hjälp i att kunna göra saker som utvecklar 

skolgården. Så att min roll var då som 
grundskolenämndsutförare var lite att 

försöka hjälpa till och hitta vägarna fram, 
hur kan vi hantera den här frågan. Och då 

blev det någon form av sökförfarande i det 
här. 

Förhoppningen var att det skulle bidra till 
att skapa gröna skolgårdar. Skolgårdar 

som då skulle vara mer använda och som 
också skulle kunna användas i 

undervisningen i större utsträckning. Sen 

Politkers beslut att genomföra 

projektet men utförandet blev 

fördröjt av att tjänstemännen 

inte var tillräckligt aktiva och 

politikerna inte drev projektet 

tillräckligt aktivt. 

 

 

 

 

 

 

 

Ny arbetsmodell som inte 

passade tidigare metoder 

gjorde det mer svårhanterat 

för tjänstemännen. 

Politikerna tryckte på för att få 

utförande året efter beslutet, 

och hjälpte till att hitta vägar 

framåt 

Betydligt lägre belopp än den 

miljon som var möjlig att söka 

när det väl började komma in 

ansökningar 

 

 

 

 

 

 

 

Förhoppning att kunna få 

grönare skolgårdar som även 

skulle användas mer i 

undervisningen med hjälp av 

ganska små 

 

C. Rollfördelning 

utförare och 

beslutsfattare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J. Nya arbetsmetoder 

 

C. Rollfördelning 

utförare och 

beslutsfattare 

G. Inte önskat resultat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Rollfördelning 

utförare och 

beslutsfattare 

B. Engångspeng 



var det ju som sagt inte så mycket pengar 
så det var... så att det skulle göra någon 

revolution helt plötsligt. Samtidigt vet vi 
med erfarenhet att ibland, kan relativt 

små medel ge ganska goda resultat om de 
används på rätt sätt och tas emot på ett 
bra sätt. Och den, just den här typen av, 

finns det exempel på kommer inte på nåt 
just nu, men det finns ett antal exempel på 

att relativt små medel har gjort som 
faktiskt gör skillnad på en skolgård och 

sådär. 

Ja absolut (på frågan "Var förhoppningen 
att involvera lärare,föräldrar och elever 

tillsammans i detta?"). Första hand elever 
men gärna, och lärarna är naturligtvis 
involverade i sitt uppdrag, men också 

gärna föräldrar. Och här tror jag att det 
kan i första hand elever och och personal 
är så klart involverade. Vi kom aldrig så 

långt att vi gjorde någon riktig... Det 
gjordes en utvärdering senare, men jag 

tror inte att föräldrarna generellt sätt varit 
jätteinvolverade i det så att säga, utan det 

kanske var mer, det är ju i första hand 
eleverna naturligtvis. Men tanken med att 
forma föräldraengagemang kan ju, det är 
ju också att man kan få föräldrarna också 
med att bidra på olika sätt. Det kan vara 
alltifrån att det är någon som har någon 
firma som kan tänka sig att hjälpa till att 

göra nånting till att det är att man kanske 
har någon form av dag på skolan där man 
hjälper, hjälps åt att göra nånting osv. Så 
det handlar väl om att få ett engagemang 
och så kring det. Men i första hand är det 

ju elevernas involvering som är viktig. 

Nu var det ett förslag som jag sade som 
Centerpartiet hade plockat fram och det 
var ju, dom hade ju inspirerats mycket 

från nedifrån Skåne, Lund i första hand. 
Där man hade jobbat med det här. 

Ja det gjordes ju en uppföljning. Ja, nu har 
inte jag riktigt koll. Men det gjordes en 

uppföljning här 2011, våren 2011. Det var 
ju nämligen så här att man plockade bort, 
och där var det ju politisk oenighet, men 

inför detaljbudgeten som togs i december 
2010, alltså 2011 års budget, så plockades 

grundinvesteringar. 

 

 

 

 

 

 

I första hand ville man från 

politikers håll involvera lärare 

och elever, men även 

föräldrar. 

Det har skett en utvärdering 

men ingen större uppföljning 

av resultatet 

Föräldars engagemang kan 

vara viktig på många sätt och 

det finns goda 

förebildsexempel. Men 

elevengagemang var en 

viktigare faktor. 

 

 

 

 

 

 

Inspiration hämtad från ett 

projekt i Lund 

 

Uppföljning utfördes efter att 

projektet hade lagts på is och 

redan varit aktivt några år. 

 

Politisk oenighet efter valet, 

och pengarna till projektet 

 

 

 

 

 

 

 

D. Mångfald orsaker till 

beslut 

 

H. Uppföljning på oklart 

sätt 

 

D. Mångfald orsaker till 

beslut 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Förberedelsearbete 

 

 

H. Uppföljning på oklart 

sätt 

 

I. Beslut kvar efter nya 

beslutsfattare tillträtt 



den här miljonen bort i budgeten. Och där 
var vi inte överens. Alliansen gick emot 

det, då var vi också jour efter valet. Och då 
hade de redan plockat bort den. Så det var 

ganska hård diskussion, och, men det 
slutade i alla fall nånstans att man frös de 
här medlen. Plockades kanske inte bort 
helt, man frös dem och sen gjordes det 

också en utvärdering kopplat till det, vad 
den lett till och vad. Det går ju att plocka 

fram givetvis så att du kan läsa den. 

Det är svårt att... Jag hade nog inte så 
jätteklar bild liksom hur utfallet skulle bli. 
Utan det var nog en sån här verksamhet. 

Som jag sa inledningsvis att man hade 
svårt att se hur det passar in i mönstret 

och så där. Så var det är ju ett litet försök, 
hur man kan arbeta på ett lite mer 

annorlunda sätt för att uppnå. För att vi 
såg att skolgårdarna var eftersatta man 

jobbade lite för lite med det och så. Och då 
såg vi att det här kunde vara en möjlighet. 
Men exakt vilket utfall, vilka engagemang 
och vilket mottagande hade jag inte någon 
riktig klar bild av. Men det man ändå kan 

konstatera är att när man varit ute på 
skolor och så där att, det är framförallt låg 

och mellanstadieskolor då, att det är 
många som faktiskt har använt sig och 

nyttjat det, eller hade börjat. Nu hann det 
ju inte vara igång så länge innan det 

avvecklades, den modellen. Eller hade 
tankar om att... Men vi planerar om att 

söka pengar för att vi vill göra det här och 
det här. Så det satt igång ett tankearbete 
på många skolor kring hur man faktiskt 

skulle kunna utveckla skolgården. Och det 
kanske är väl så viktigt. Sen om de här 
pengarna är startgas men om många 

gånger kan skolan se att de räcker inte 
fullt ut men vi kan kanske skjuta in lite 

egna pengar i det här också. Och kanske 
egna arbetsinsatser. Vaktmästaren kanske 
kan jobba lite mer. Men om man får ihop 

det på nåt sätt liksom, totalt sett. Så att jag 
tror att det satte igång en hel positivt 

tänkande kring hur man kan nyttja 
skolgården. Sen blev det lite lite, eh stopp 

på det där inför budget under 2011 sen 
inför valet 2012 så kom de med en ny 

frystes 

 

 

 

 

 

Nytt projekt ledde till att det 

inte var så tydligt vilka resultat 

som gick att vänta 

 

Eftersatta skolgårdar och en 

önskan att pengarna skulle ge 

"startgas" till ett mer 

långsiktigt arbete som skilda 

målbilder 

 

Många har använt sig av 

pengar och har kanske men 

inte säkert börjat arbeta på ett 

nytt sätt. 

 

Arbetsmodellen har stoppats, 

omarbetats och startats igen 

med nytt namn och nya 

belopp och lite annat 

arbetssätt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J. Nya arbetsmetoder 

 

 

D. Mångfald orsaker till 

beslut 

 

 

 

H. Uppföljning på oklart 

sätt 

 

 

I. Beslut kvar efter nya 

beslutsfattare tillträtt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



satsning, som hette Pedagogiska 
Skolgårdar. Som först var 4 miljoner sen 
blev det ett besparingsting och sen blev 

det 1 miljon kvar, 600 000 kvar som pågår 
nu under 2006 och då försöker man 

strukturera upp på lite annat sätt. Från 
början jobbar ju vi med liksom en modell 
där skolan får jobba rätt individuellt och 

där de får söka medel. Nu jobbar man med 
en modell som är, där man har en 

tydligare liksom en form av projektledare 
som jobbar med att hålla ihop det här och 

stötta skolorna i utvecklingen av sina 
skolgårdar. Så det blev en lite annan 

approach. Man var nere i Lund också och 
hämtade hem, nere på en resa ett antal. 

Både ett par politiker, och jag var inte med 
på den resan, men nämndens ordförande 
Vicki-Skure Eriksson som är centerpartist 

var nere tillsammans med några 
tjänstemän i Lund och Malmö och tittade 
på hur de hanterade frågan rent praktiskt 

och sådär. Och sen utifrån det har man 
pågår nu ett nytt arbete utveckla 

modellen. 

Ja, det är det fast på ett lite annat sätt än 
initialt. Men det är inte så heller att vi 

hade sagt att vi vill ha, vi gjorde nånstans 
kring 1 miljon till Gröna Skolgårdar. Det 
var inte alls så att vi var tvärsäkra exakt 
på att det här skulle göras, utan vi ville 

hitta en bra modell för att det skulle 
kunna utvecklas. 

 

Ja alltså den här satsningen som ligger nu i 
budgeten var en ettårs-satsning på 4 

miljoner som sen blev 600 000 kronor. 
Och eh... Min övertygelse är att den här 

typen av beslut går det inte att göra ettårs-
satsningar på egentligen. Alltså det blir, 

bygger upp en, man måste bygga upp 
någon form av verksamhet. Man måste 

bygga upp en... Det här... Oavsett om man 
jobbar med modellen där man har någon 

som jobbar med det som är lite av 
projektledare och sådär. Måste man kunna 
jobba kontinuerligt över tid. Man kan inte 
jobba med alla skolor samtidigt heller. Det 

blir för många skolor. Eller om man har 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet lever kvar fast med 

lite andra villkor än förut, inte 

som de ursprungliga 

beslutsfattarna tänkt sig. 

Det var oklart exakt vad som 

var att förvänta sig av 

projektet från början. 

 

Ny satsning på liknande 

grunder finns, men med andra 

belopp och som en satsning 

över ett år. 

 

Många skolor kan ha annan 

prioritet just nu, och kommer 

därför inte att delta i 

satsningen alls om den bara 

sker under ett år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Beslut kvar efter nya 

beslutsfattare tillträtt 

 

D. Mångfald orsaker till 

beslut 

 

I. Beslut kvar efter nya 

beslutsfattare tillträtt 

B. Engångspeng 

 

B. Engångspeng 

G. Inte önskat resultat 

F. Mindre viktigt hos 

mottagaren 

 



någon form av sökmodell, men då måste 
man, det kan inte vara så att alla skolor 

kan behöva söka just det här året utan att 
man ska kunna tänka att. Nej men just nu 
håller vi på med annat. Men nästa år eller 

kanske om 2 år så känner vi nog att det 
här är, att det börjar bli dags att vi ska 

göra satsning på skolgården. Men just nu 
håller vi på med det här istället. Det är det 
som är det olyckliga med det här att man 
bara kör ett år. Och så ska alla skolor in i 

det här och man ska ta del av det. Om 
skolor kanske befinner sig i ett annat 

utvecklingsarbete och som man kanske 
vill jobba med och kanske avsluta innan 
man hoppar på något nytt. Och då är det 
bättre om kontinuitet som är anpassade 

till det som kanske som var dem olika 
skolorna befinner sig. Att man kan gå in i 

den när det passar. Så att min förhoppning 
är väl även om det är engångsmedel, det 

är väl att vi kan avsätta permanenta medel 
i alla fall i storleksordning runt 1 miljon. 
För att bedriva en sådan här verksamhet. 

Sen kanske det inte behöver finnas för 
evigt men jag tror att det kanske behöver 
finnas under en i alla fall 3-5 år för att det 

liksom ska ge någon form av 
spridningeffekt och så. 

A, det tror jag. (på fråga "Tror du att det blir 

bättre resultat då om det fortlöper under 

flera år, jämfört med att ta det på 1 år?") 

 

Eventuellt vill politiker som var 

med i beslutet från början 

göra en uppföljning senare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tro på bättre resultat om 

beslutet är mer långsiktigt, 

och eventuellt är det en orsak 

till att resultat inte blivit som 

önskat 

 

I. Beslut kvar efter nya 

beslutsfattare tillträtt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Engångspeng 

G. Inte önskat resultat 

 

 



BILAGA 5. KATEGORISERING/ANALYS AV INTERVJU MED INGER BURSTRÖM 

 

SVAR/UTTALANDE KONTENTA/TOLKNING AV 

DATA 

KATEGORI 

Ja jag fick på mejlen, till min rektorsmejl 
då, att vi får ta del av Gröna Skolgårdar. 

Och jag pratade med dem som jobbar med 
grön flagg på våran skola, de lärare som 
jobbar med det. Och hörde hur vi skulle 
jobba med det och hur vi tänkte med de 

och de var på en gång hängde på. Och jag 
tycker själv att det är ett jättebra sätt att 

tänka utifrån att undervisa inte bara 
inomhus utan även utomhus och då jobbar 

vi då och kan göra gröna trevliga bra 
miljöer för barnen. 

Ja vi fick ansöka om pengarna. Vi fick 
skriva ned vad vi hade för idé om hur vi 
skulle jobba med det här och barnen var 

delaktiga i det här, tillsammans med 
pedagoger och lärare. 

Ja vi ville göra en bra utemiljö för våra 
elever. Vi tyckte att det var en möjlighet 

att utveckla skolgården, och även få in det 
här gröna perspektivet i det här. 

Det skulle bara bli bättre, alternativt 
tänkande. Vi har gjort uterum, vi har lagt 
ut stockar i skogen och vi har planterat 

lite olika växter och olika typ som bersåer 
eller vad man kan säga att det heter, sådan 

här tältaktigt. Nu är ju våra skolgårdar 
utsatta för mycket förstörelse, det är inte 

mycket allting finns kvar. Vi har haft 
mycket mycket bra saker som vi har fått 
och åstadkommit med de pengar vi fått. 

Odlingsbara, vad kallas det, som 
trädtrallar som står på ben där vi har 

planterat både kryddväxter och blommor 
och rabarber och hallon. Och inte hallon 

kanske men olika bärsorter, som ska vara 
bra för barnen så. Trevligt för barnen. 

Ja det var att förbättra barns utemiljöer. 
(på frågan "Hur uppfattar ni avsikten från 

politiskt håll med gröna skolgårdar?") 

Ja då skrev vi ned en ansökan om varför 

Rektorn för skolan involverade 

lärarna i beslutet från början. 

Skolan arbetade redan med 

vad de kallar grön flagg och 

såg detta som en möjlighet 

inom det arbetet. Avsåg ge bra 

gröna utomhusmiljöer med 

pedagogisk funktion. 

 

 

 

Involverade både lärare och 

barn i arbetet och ansökte om 

pengar. 

 

Ville skapa en bra utemiljö 

med fokus på eleverna. Både 

ett förbättringsarbete och ett 

grönt perspektiv. 

Gjorde miljöer som skulle vara 

trevliga för barnen. 

 

Utsatta för skadegörelse. 

 

 

 

 

 

Uppfattad avsikt att förbättra 

utomhusmiljöerna för barnen. 

J. Mottagare/brukare 

involverade 

D. Mångfald orsaker till 

beslut 

 

 

 

 

J. Mottagare/brukare 

involverade 

 

D. Mångfald orsaker till 

beslut 

 

D. Mångfald orsaker till 

beslut 

 

K. Problem efter 

genomförande 

 

 

 

 

D. Mångfald orsaker till 

beslut 



och vad vi ville göra. Tog reda på vad det 
skulle kosta, det vi ville göra. Eh, vart vi 
kunde beställa material, och skickade in 

det och vi fick i stort sett det vi hade 
önskat. Det var bräder, det var växter och 

det var sånt som barnen visste vart det 
skulle stå och hur de ville ha det. Mycket 

växter och bräder. 

Ja det var hur de tänkte. Elevrådet jobbade 
lite grann med hur vi skulle utforma det 

här. Det gick även till klassråden så 
klasserna var med och fick önska. 

Ne, föräldrarna var inte engagerade i det 
här därför att oftast är det så kort tid, och 
föräldraråden och de möjligheterna, där 

kan vi ju se att det finns en 
utvecklingspotential att snabbare ha med 
föräldrarna. Men det är en svårighet. Hur 
jobbar vi tillsammans på ett effektivt sätt 
med föräldrar också? Men eleverna var i 
alla fall med. Indirekt kanske föräldrarna 

var med för att kanske diskutera det 
hemma. 

Ja hos oss kan jag säga att det är jättebra. 
Vi har hört och läste om det i tidningen, 

jag läste om det i tidningen att det stod att 
det var mest det att bara rusta det som var 
dåligt men så har det inte varit hos oss. Vi 

har verkligen fått mer än vi hade förut. Det 
har inte vart att rusta nånting utan att 
göra mer. Och det har varit jätteroligt. 

Ja vi underhåller ju och nu har vi önskat 
att vi ska vara med i något som heter 

”Pedagogiska Skolgårdar”, så vi fortsätter 
att utveckla vår utemiljö. Så nu har vi 
skickat in pengar, det är nåt nytt som 

kommer att vi ska jobba mer pedagogiskt. 
Och en utav våra lärare har träffat det som 

är ansvarig för Pedagogiska Skolgårdar 
och har gått igenom hur man kan tänka 
med det här. Och sen har vi skickat in en 

ansökan som jag skrivit på. 

Oj det var… Vi har fått i 2 omgångar. 125 
000 kronor tror jag vi fick ett år och var 
det 75 000 kronor ett år så sammanlagt 

200 000 kronor. 

Ja, till det som vi önskade har det räckt. 

 

Barn och anställda involverade 

i planeringen och 

genomförandet 

 

 

Eleverna var involverade på 

flera sätt i genomförandet. 

 

 

Föräldrarna var inte 

involverade i någon större 

utsträckning, men eleverna 

kan ha involverat sina 

föräldrar indirekt. Önskemål 

att hitta snabbare 

samarbetsformer med 

föräldrarna. 

 

På denna skola har arbetet 

varit utvecklande, inte bara 

upprustning av gammalt. 

Enligt tidningen har det inte 

varit så på andra ställen. 

 

 

Skolan fortsätter arbetet 

genom att ansöka om pengar 

från nya projektet 

Pedagogiska Skolgårdar. 

 

 

 

Skolan har fått pengar i flera 

omgångar från Gröna 

Skolgårdar. 

 

 

J. Mottagare/brukare 

involverade 

 

 

J. Mottagare/brukare 

involverade 

 

 

J. Mottagare/brukare 

involverade 

 

 

 

 

G. Inte önskat resultat 

D. Mångfald orsaker till 

beslut 

 

 

I. Beslut kvar efter nya 

beslutsfattare tillträtt 

L. Projektet återkommer 

i nya omgångar 

 

 

L. Projektet återkommer 

i nya omgångar 

 



Sen räcker det ju aldrig, man kan alltid 
göra mer men utifrån det vi beräknat att 
det här skulle vi vilja göra och det kostar 
så mycket utifrån de önskemål eleverna 

har och vi som lärare har. 

Pengarna har varit tillräckliga 

för det som planerats men det 

finns mer att göra. 

 

B. Engångspeng 

 

 



BILAGA 6. KATEGORISERING/ANALYS AV INTERVJU MED ANNA WINBLAD 
HERMANSSON 

(Med i intervjun även Inger Burström) 

 

SVAR/UTTALANDE KONTENTA/TOLKNING AV 

DATA 

KATEGORI 

Det är jag och min kollega som har haft det 
(angående jobb med Gröna Skolgårdar). Vi 
jobbar som slöjdlärare båda två och i och 
med det att vi inte har klass med alla de 
funktioner som en klasslärare har, alltså 
med utvecklingssamtal, ja läxor och allt 
vad det må vara då. Så kände vi att där 

kunde vi göra en insats och när vi fick reda 
på att det gick att söka de här pengarna. 

Därför att vi hade en ganska tråkig 
skolgård och när vi tog upp det här med 

eleverna i elevrådet. För både jag och 
kollegan är med som ledare för elevrådet, 
så tyckte eleverna "men gud vad roligt nu 
har vi chansen att få någonting ordentligt 

utav skolgården". 

Att det skulle leda till mer aktivitet hos 
barnen i första hand, men också 

naturligtvis försköna och förgröna, kanske 
man får säga, skolan. 

Ja att man bidrog med pengar och 
avsikten, om jag får tänka efter, nej men, 
precis som jag sa tidigare att det skulle 

leda till ökad alltså lust för eleverna. Att få 
använda skolgården på mer än ett sätt. 

Innan var det mest bollrutor, man spelade 
bollruta på rasten. Det var vad man gjorde, 

möjligtvis fotbollsplan och använda den 
så. Men här vill vi ju då få in alla delar. Och 
här på skolan har vi ju särskolan och de är 

ju väldigt mån om att träna balans och 
sådär. 

Absolut. Det gör den. Om man hittar på 
lekar ihop med de här nya redskapen, så 
de har ju uppfunnit, jag vet inte om det är 
lokalt här men en lek som heter sura som 

är någon slags jaga i klätterställningar. 
Säger vi precis samma sak eller? (fråga till 

Lärare och elever medverkade 

i genomförandet av projektet. 

 

 

 

 

Lärare och elever medverkade 

i beslutet och i genomförande 

av projektet. 

Arbetet syftade till att 

utveckla och göra någonting 

mer med skolgården. 

Arbetet syftade till att aktivera 

barnen och att göra skolan 

vackrare. 

 

Uppfattning att politikerna 

avsett bidra med pengar för 

att barnen skulle få mer att 

göra på skolgården. Själva ville 

man på skolan nå flera 

fördelar. 

 

 

 

Skolgården används nu på fler 

sätt än tidigare, med en ny lek 

till exempel 

 

J. Mottagare/brukare 

involverade 

 

 

 

 

J. Mottagare/brukare 

involverade 

 

D. Mångfald orsaker till 

beslut 

D. Mångfald orsaker till 

beslut 

 

 

D. Mångfald orsaker till 

beslut 

 

 

 

 

 

D. Mångfald orsaker till 

beslut 

M. Positiv respons 

mottagare/brukare 



Inger Burström som svarar "Nej inte 
samma utan vi kompletterar kanske") 

Ja vad ska jag berätta. Ja vi har varit med i 
två omgångar. Där vi fick redovisa första 

omgången i en rapport och utvärdera. 
Men den andra omgången gjordes ingen 
uppföljning. I första svängen så var det 

mycket balansbanor med däck och 
sittplatser, dels samlingsplatser uppe i 

den här dungen som vi har och sen runt 
idrottsboden som vi kallar det för på 

baksidan där. Så att idrottsläraren kunde 
ha samling där inför en lektion till 

exempel. Eller för den delen en annan 
lärare också. Och sen så gjorde vi som sagt 
här på baksidan så gjorde vi balansgrejer 

med stockar och bildäck och så. Sen får jag 
fundera var det då vi gjorde pallkragarna 

också? (fråga till Inger Burström som 
svarade "Det var de här som jag försökte 

förklara. Det har ju varit i två år.") 

Ne, jag kommer inte ihåg vilken sväng det 
var vi gjorde det om det var första eller 

andra. Men ja det spelar ju ingen roll 
egentligen. Sen har vi planterat nåt 

äppelträd har vi gjort här också. Sen året 
därefter gjorde vi det här uteklassrummet 
som vi har på baksidan sen gjorde vi lite 
mer balansbanor fast med smala reglar 

istället där borta och sen gjorde vi den här 
som en böj av tuja. Barnen önskade sig 

nånstans där de kunde gömma sig. Så då 
sa vi det att vi köper vi tuja så får det växa 
till sig så blir det så småningom lite tätare. 

(Inger Burström inflikar "Det som går att 

utläsa mellan raderna var att barnen var 

med i det") 

Ja men precis alltså vi har hela tiden 
jobbat med ihop med elevrådet och sen 
elevrådet får bolla tillbaka till klasserna 

och sen vid nästa möte så kommer de 
tillbaka och berättar vad det sagt. Så det är 

hela tiden en fram och tillbaka. 

Ja absolut. (på frågan "Så eleverna är hela 
tiden engagerade i det här?") 

Ja helt och hållet, det är ju liksom när de 
(barnen) säger att de vill, vi vill ha 

 

 

Projektet har återkommit i 

omgångar på skolan. Första 

gången skedde uppföljning 

men andra gången inte. 

 

Det har tillkommit funktioner 

både för den pedagogiska 

verksamheten och 

undervisningen och för barnen 

själva. 

 

 

 

 

 

Pengarna har använts både till 

att uppfylla barnes önskemål 

och att göra ytor som kan 

användas till undervisningen. 

 

 

 

 

Barnen har varit involverade i 

flera skeden. 

 

Barnen har varit involverade i 

flera skeden. 

 

 

Barnen har varit involverade i 

flera skeden. 

 

 

L. Projektet återkommer 

i nya omgångar 

H. Uppföljning på oklart 

sätt 

 

D. Mångfald orsaker till 

beslut 

 

 

 

 

 

 

 

D. Mångfald orsaker till 

beslut 

 

 

 

 

 

J. Mottagare/brukare 

involverade 

 

J. Mottagare/brukare 

involverade 

 

 

J. Mottagare/brukare 

involverade 



nånstans att gömma oss, ja men hur ska vi 
kunna göra det? Ah och sen i huvudet ihop 

med dem då. Tyvärr så tar det ju ett litet 
tag innan tuja blir högt så än så länge är 

det inte så mycket gömställe. Har vi gjort 
något mer? Nej inte som jag kan komma 
på på rak arm. Man måste nästan gå runt 

och titta. 

För att det är ju det att, men gud vad har vi 
gjort för nånting? 

Vi är ju jättenöjda, det enda som vi är lite 
sådär att man har dålig koll på vad som är 
EU regler och vad som är direktiv. För när 

vi har velat ha nånting. Vi hade ju velat 
haft nånting lite mer avancerat för de här 

äldre barnen. För vi har alltså från 
förskoleklass och särskola då upp till 

femman. Och de här balansbanorna är ju 
inte jätteanpassade efter de äldre barnen, 

de blir ju inte så utmanade av det att 
springa runt på en stock som ligger på 

marken. Men så sa vi det att vi hade velat 
haft nånting högre i den här dungen, men 
det fick inte inte på grund av EU-regler. 

Men sen så pratade jag med en en annan 
kvinna på vad heter det, Naturskolan 

Askeviken, och då sa hon att sådana regler 
finns inte. Det är bara direktiv, alltså det 

får visst vara högre än 30 centimeter eller 
vad det var. Ja och då blir det så här ja. Så 
att tyvärr har vi känt oss lite begränsning 
där av utförandet. Utförandet blev ganska 
likvärdigt om man tänker på olika ställen 
på skolgården där man kanske har velat 
haft, där ska vi ha den typen och någon 

annanstans blir det lite lägre. Så man tar 
med sina barn till de olika platserna då. 

 

Barnen har varit involverade i 

flera skeden. 

 

 

 

Flera skeden i projektet. 

 

 

Förvirring om vad man får och 

inte får göra med hänsyn till 

EU-regler. Resultatet kunde ha 

blivit bättre om det inte varit 

för det. Flera olika syften 

eftersom det finns olika 

åldersgrupper på skolan. 

 

 

J. Mottagare/brukare 

involverade 

 

 

 

L. Projektet återkommer 

i nya omgångar 

 

 

D. Mångfald orsaker till 

beslut 

M. Positiv respons 

mottagare/brukare 

G. Inte önskat resultat 

 

 



BILAGA 7. KATEGORISERING/ANALYS AV INTERVJU MED VICKI SKURE-
ERIKSSON 

 

SVAR/UTTALANDE KONTENTA/TOLKNING AV 

DATA 

KATEGORI 

Vi i Centerpartiet har drivit frågan om 
grönare skolgårdar sedan valet 1998. Vi 

hade det bland annat med i vårt 
kommunala handlingsprogram och la en 
motion i frågan under 1999, när det var 
röd-grönt styre i Västerås. Satsningar på 
Gröna Skolgårdar har vi sedan haft med i 

våra oppositionsbudgetar under alla år för 
att sedan, under mandatperioden 2006-

2010 - när vi var med i den styrande 
majoriteten ihop med M, FP, KD och 

MP, faktiskt kunna driva igenom förslaget 
att lägga 1 miljon kronor per år på Gröna 
Skolgårdar, pengar som skolorna själva 

fick ansöka om. 

Vi såg att det finns ett stort behov av att 
även utveckla utemiljön på skolorna och 

låta skolgården bli ett levande 
pedagogiskt rum, som kan användas både 

till undervisning, praktisk demokrati (= 
eleverna får vara med och bestämma 

utformning) och praktisk odling (=större 
förståelse för djur och natur). Vår förebild 
var hur man jobbar med gröna skolgårdar 

i främst Lund. 

Att skolorna skulle få ett ökat engagemang 
för en levande och kreativ utemiljö, med 
hjälp av små medel, så att man skulle nå 

det jag beskrev i fråga 2. 

 

Ja, en tjänsteman på staben har gjort en 
uppföljning på hur pengarna användes 
2008-2010 som visade att skolorna var 

mycket positiva. 

Efter valet 2010 blev det en skiftande 
majoritet och det nuvarande styret (S, V, 

MP) har tyvärr inte samma fokus på 
skolgårdsfrågorna. Det första de gjorde 

var att spara in på den årliga 

Förslaget har återkommit 

många gånger över åren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolgårdarna var avsedda att 

involvera eleverna, bidra till 

pedagogik och demokrati. 

 

 

 

Skolgårdarna var avsedda att 

involvera eleverna och bidra 

till bättre utemiljö 

 

 

Uppföljning har skett för åren 

2008-2010 med positiv 

respons. 

 

Förslaget med Gröna 

Skolgårdar har återkommit 

men förändrats efter valet, 

och summan pengar som 

L. Projektet återkommer 

i nya omgångar 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Mångfald orsaker till 

beslut 

J. Mottagare/brukare 

involverade 

 

 

D. Mångfald orsaker till 

beslut 

J. Mottagare/brukare 

involverade 

 

M. Positiv respons 

mottagare/brukare 

 

 

L. Projektet återkommer 

i nya omgångar 



skolgårdsmiljonen, men efter 
budgetförhandlingar gick de med på en 

tillfällig satsning på Gröna Skolgårdar som 
tyvärr krympte från tänkta 5 miljoner till 
cirka 800 000 kronor. Det vi gjorde under 

hösten 2011 var att en politiker från de 
styrande (= nämndens ordförande) + en 

från oppositionen (=jag) + några 
tjänstemän besökte Malmö och Lund för 

att lära av deras arbete med Gröna 
Skolgårdar. Tanken är att barn- och 

ungdomsnämnden ska fatta beslut om en 
långsiktigt hållbar organisation för Gröna 

Skolgårdar, hur den ska organiseras 
etcetra. Förmodligen kommer det 

samordnas med Naturskolan och andra 
angränsade verksamheter. Jag hade 

naturligtvis hoppats att vi hade kommit 
längre idag 2012 än vad vi gjort. Vår 

urprungsidé har ju snart 15 år på nacken. 

Jajamensan! Vi i Västerås-alliansen (C, M, 
KD, FP) har precis lagt ett nytt 

budgetförslag för budget 2013 och har 
med en satsning på Gröna Skolgårdar. Sen 
får vi se hur långt det räcker och hur stort 
(eller litet) intresset är för de partier som 

styr idag. 

satsas har minskat. Det är 

fortfarande engångssummor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förslaget har lyfts igen av 

oppositionspartierna inför 

nästa år, 2013. 

 

B. Engångspeng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L. Projektet återkommer 

i nya omgångar 

 

 



BILAGA 8. KATEGORISERING/ANALYS AV INTERVJU MED EVA CEDERBERG 

 

SVAR/UTTALANDE KONTENTA/TOLKNING AV 

DATA 

KATEGORI 

Ja det kan man ju undra. Jag jobbar ju som 
ställföreträdande direktör här i staben, 

och det här började faktiskt för ett antal år 
sen när det var en av ordförandena i BaUN 
förra ordförande, som initierade det här. 
Vi diskuterade just det hur man använder 
skolgårdar. Vi diskuterade "usch, det här 

med asfalt och bärbrisbuskar det är ju 
liksom ingen höjdare". Vi började 

diskutera kring detta. Sen var jag iväg 
bland annat på en tjänsteresa till Nya 

Zeeland och såg hur man använde 
skolgårdarna på ett helt annat sätt, där 

man hade allt ifrån utematte till och andra 
ämnen, så att det blev ett pedagogiskt 

uterum så att säga. Och utifrån det har ju 
diskussionerna kommit och gått. Och då 

hände det att man avsatte en viss summa 
pengarna som jag inte minns exakt hur 
mycket det var för att försöka stimulera 

det här. Men om vi går lite grann, det 
började så, och nu har det tagits upp, och 
nu har ju politiken återigen sagt att de är 
intresserade av att skolorna ska försöka 

att se till att man får gröna skolgårdar. Då 
har man avsatt en viss summa pengar och 
nu blev det väl mindre än vad man hade 

tänkt sig beroende på på finanserna i 
kommunen. Men ändock så ville man inte 
ta bort hela summa man hade tänkt. Utan 
nu är det så att en projektledare är tillsatt 
och och jag kan säga att under tiden har 

man haft, jag tror, nu kommer jag inte ihåg 
för jag har inte den personen som är 

huvudansvarig för den här men... Då vill 
säga att man har haft en miljon och då har 

skolan kunnat söka och så har skolan 
kunnat göra lite små förändringar. Och de 
har sagt att det inte handlar om att köpa 

några gungor utan det ska vara till att man 
förändrar. Och dessutom har man nu sagt 

att man vill göra nånting bredare och 
större och då har man tillsatt en 
projektledare som undersöker 

Politikerna har blivit 

intresserade igen av att arbeta 

med projektet efter att det 

tillsatts pengar i omgångar, 

och det har tillkommit en 

projektledare i senaste 

omgången. 

 

 

Initiativet har varit både från 

politiker och från tjänstemän 

med syfte att göra trevligare 

utomhusmiljöer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L. Projektet återkommer 

i nya omgångar 

 

 

 

 

 

M. Mångfald orsaker till 

beslut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



möjligheterna och ser hur det ser ut och 
har fått ett rent uppdrag kring det här. 
Och sen kanske då sett till att man har 

någon projektgård om man ser till att man 
försöker på nåt ställe för att se hur det 

skulle kunna se ut va. På det sättet har jag 
blivit involverad som tjänsteman, på 
grund av politiska intresset och att vi 

själva som tjänstemän har initierat det här 
så det är lite ja. 

Det är det som jag sa initialt att det är ju 
en potentiellt klassrum som man inte 
använder sig av. Du har ju en jättestor 

betydelse för eleverna att kunna finnas på 
alla arenor, och alla skolor har ju 

skolgårdar och vad används de till kan 
man ju ställa frågan. Och är det då så att 

säga en yta som man inte gör det mesta av 
borde man kunna engagera sig och göra 
det för jag menar för många elever, man 

lär sig på olika sätt. Och det här har jag ju 
sett att det är många elever som behöver 
se hur många deciliter går det i en liter-
hink. Man kan stå ute och blaska och du 

vet så. Och att man också kan ha alltifrån 
naturrutor där man tittar vad sker från 

vår till höst till och så vidare. Det finns ju 
olika, jag är lärare själv i botten så många 
gånger jag tog ut mina elever och vi satt 

och hade svenska bland annat och satt och 
hade lektioner ute. En omväxling och och 

också tillfredsställa olika elevers lärostilar 
och så vidare. Jätteviktigt. 

Det är ju ungefär återigen det jag säger att 
man ska kunna använda sig av dels att det 

ska se trevligt ut och att det ska kunna 
vara mysigt för eleverna och att det ska 

finnas. Vi var nere i Malmö och Lund och 
tittade och där har man sett till att planera 
träd så att det finns skugga om det är för 
varmt. Och att man kan se till att man får 

små rum kan man säga där man kan få 
sitta och snacka lite ifred och så vidare. I 

stället för att stå på en asfaltplan va. Så det 
är liksom det som är meningen att kunna 
använda det för elevernas välbefinnande 
rent så. Och dessutom att kunna använda 
det ur så att säga undervisningssynpunkt 

också så att säga. 

 

 

 

 

 

 

 

Ett syfte med projektet var att 

skapa pedagogiskt funktionella 

skolgårdar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gröna Skolgårdar ska vara 

både för ökad trivsel och 

pedagogiskt syfte. 

 

 

 

 

 

Uppföljning har skett, men 

oklart formulerat hur. 

 

 

 

 

 

 

 

M. Mångfald orsaker till 

beslut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Mångfald orsaker till 

beslut 

 

 

 

 

 

M. Mångfald orsaker till 



Mm, nu är det ju så här att naturligtvis har 
man följt upp det här pengarna som jag 

talade om att man hade tidigare. Och sett 
hur har de använts och man har fått 

redovisa det va. Och det här nu som gör 
den här satsningen som görs nu kommer 
naturligtvis att följas och det är ju väldigt 
viktigt. När politikerna lägger ut pengar 
vill man ju veta hur, vilken nytta de har 

gjort. Så alla sådana här saker vi gör följs 
upp. Och där man tar lärdom till nästa 
steg. Om vi säger att man tittar jag hur 

många skolgårdar handlar det om i 
Västerås som kan vara aktuella. Handlar 

det om alla, för det handlar ju också om att 
personal och rektor och alla är 

intresserade av det för då får man ett 
bättre resultat. För man kan ju inte, hela 
skolan måste ju hjälpas åt kring det här. 
Och när vi tittar i Lund och Malmö så var 

det också många föräldrar som blev 
väldigt intresserade. Till och med på vissa 

ställen hade man då planterat både 
grönsaker, bär och så vidare va. Och när 
man tittar på Gröna Skolgårdar finns det 
ju också de lite mindre barnen, fanns det 

också därnere. Och då tänker våra 
politiker också kring att göra trevlig 

liknade miljö för de små. Där de får odla 
och se hur det växer och få, ja ha sin 

undervisning det de nu har så att säga. 
Och fostran där också att man kan vistas 

mycket ute och att man kan prata om 
problematiken att eleverna är inne för 

mycket. Ja men har du en attraktiv 
skolgård så kan du ju liksom ändra det på 
det viset att få dem att vara mer ute. Och 

för att svåra återigen på din fråga och 
komma tillbaka till den. Allt som vi gör 

följer vi naturligtvis upp. Och det är också 
en av anledningarna till att det fortsätter 
här nu. Den andra uppföljningen som vi 

haft nu. Uppföljningen vi hade på 
pengarna de fick söka. Det visar ju att det 
finns intresse vilket gör att man fortsätter 

att jobba på det här. 

Då gör man ju så här att vi här i staben har 
vi en utav våra strateger som har 

huvudansvaret för den här frågan. Och då 
håller hon i hela den här och sen då så får 

Skolgårdarna ska vara både för 

pedagogik och för trivsel, men 

även för att locka till vistelse 

utomhus och väcka intresse 

för miljö. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppföljning har skett på olika 

sätt - ekonomiskt, via 

eventuella projektledare och 

via de olika nämnderna. 

 

beslut 

H. Uppföljning på oklart 

sätt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H. Uppföljning på oklart 

sätt 

 

 



de som ute i verksamheten, projektledare 
och andra komma till nämnderna och 
presentera vad som har gjorts och så 
vidare. Sen har ju våra ekonomer och 

utförarnas ekonomer en dialog där man 
ser då var pengarna tagit vägen så att de 
följts upp och används till de som de ska 
användas till och inte används till något 

annat. Så det finns liksom inbyggda 
system där man kollar. Men framför allt 
att projektledare och de som har jobbat 

med det får komma och redovisa för 
politikerna, var är det vi har gjort, vad har 

det gett för effekt, vad föreslår vi 
framöver. Så att det blir liksom en helhet i 

det här tänket. 

Nu har vi ju som sagt gjort det i sån liten 
skala. Men det första utfallet om man 

säger med de här pengarna man fick söka. 
Har ju gjort att de blivit små förbättringar 

ute i verksamheten och att man har 
kunnat kanske planterat lite mer och 

kunnat gjort lite saker som man annars 
inte hade gjort. Så jag kan väl säga att 

utfallet på det här som vi håller på med 
nu. Du förstår hur jag menar? Det är 

liksom olika, där förväntar jag mig, där 
kan jag ju inte säga något eftersom att det 
inte är färdigt ännu. Men där förväntar jag 
mig en verklig så att säga effekt där man 
verkligen gör om hela skolgården. Jag såg 
som sagt i Malmö och där man man sett 

till att frakta dit mera jord och gjort kullar 
och satt träd, eller planterat träd och man 
har planterat andra växter och verkligen 

gjort om och inte bara gjort en liten 
plantering med några blommor, utan 
verkligen gjort om. Så att man fått ett 

pedagogiskt rum, och det är väl det som är 
min förväntan att det ska ske radikala 

saker. Och att skolan kommer att använda 
sig av det här på ett helt annat sätt som en 
undervisningsrum så att säga. Det är det 
de handlar om som jag tycker är viktigt. 

Och då kan jag som du förstår inte svar på 
din fråga för då måste vi ha resultatet nu 

när de är klara. Men jag kan ta ett exempel 
det finns nån skola som har gjort ganska 
så mycket mer, de har byggt en lite bro 

och de har gjort vattenspeglar och de har 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De flesta förändringarna har 

skett i liten skala, men en 

förväntan var att det skulle 

kunna göras stora 

förändringar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G. Inte önskat resultat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



verkligen jobbat. Ofta handlar det ju också 
om att det finns en eldskäl som verkligen 
är drivare på skolan. Så där kan man ju se 
där eleverna kan skörda det som de sått 
och där de använder de i skolmatsalen. 

Och det är nånting som jag också önskar 
att man ska kunna se att man har det från 
ax till limpa om du förstår att verkligen se 

från plantering och att se att man 
verkligen får det i skolmatsalen sen. Det är 
väl det ideala tycker jag. Och om man kan 

göra sådana saker också tycker jag. 

Och det kanske inte är görbart på en stor 
skola, utan på någon mindre enheterna 
och för de små barnen kanske så och de 

bitarna. Men som sagt att verkligen 
förvandla våra bärbris och asfaltsgårdar 
till en trevlig plats där man både kan få 
rast, ro och vila och en pedagogiskt, eh, 
hur ska vi säga bra undervisning, på ett 

annat ställe än i klassrummet. 

Ja ja i allra högsta grad. (på frågan "Som 
du sa var gröna skolgårdar fortfarande 

aktuellt?") 

Nu pågår ju det här projektet och när det 
är klar och de gör den här redovisningen 
som jag säger att man alltid gör. Så är det 

ju en politisk fråga och det handlar ju 
nästan alltid om pengar. Den politiska 

viljan finns men det är en monetär fråga 
om hur mycket pengar finns det. Och, men 

som jag tolkar den politiska viljan så vill 
man att det ska fortsätta naturligtvis, för 
annars så spelar ju det här ingen roll om 
man inte tar tag i det sen. Och tar tag i de 

resultat som man får sig redovisade. 

Men det gäller också att det görs i dialog 
med rektor och personal så att alla är 

aktiva med det här. Elever också för den 
delen. Att man kan få vara med. Som jag 
sa, i Skåne såg jag hur mycket dom har 

jobbat med... Till och med föräldrarna var 
med och snickrade och grejer. Och till 

hösten om allt går som det ska så ska nog 
politiken eller politikerna, vi åker alltid 

med politikerna på studieresor och 
England i Reading, jag vet inte hur det 

uttalas. Jag vet inte riktigt. Hur som helst 

 

 

 

 

 

 

 

 

Önskan att förändra trista 

skolgårdar och att de ska 

kunna ingå i undervisningen 

 

 

 

Frågan fortfarande aktuell. 

 

 

En vilja att projektet ska 

återkomma, och oklar 

formulering om redovisning. 

 

 

 

 

 

Önskan att involvera rektorer, 

lärare, elever, föräldrar, 

politiker och tjänstemän. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Mångfald orsaker till 

beslut 

 

 

 

L. Projektet återkommer 

i nya omgångar 

 

H. Uppföljning på oklart 

sätt 

L. Projektet återkommer 

i nya omgångar 

 

 

 

 

 

J. Mottagare/brukare 

involverade 

 

 

 

 



där har de, där är de väldigt kända för det 
här och och då hoppas jag att kunna åka 
och titta på och få ännu mer inspiration 
och tips hur man kan jobba och hur de 

jobbar. 

Ja, ja framförallt där. Som jag sade till dig 
har jag sett det i både Australien och läst 
om det i England bland annat. Där man 
har jobbat mycket så det finns. Och har 
utvecklats mycket mer. Det finns alltså 

ställen här i Sverige som har hunnit 
mycket längre, och jobbar med de här 

bitarna. 

 

 

 

 

Flera förebilder på olika 

ställen i landet och världen. 

 

 

 

 

M. Mångfald orsaker till 

beslut 

 


