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Ett ledarskap som främjar alla barns utveckling 
Förskolan ska främja alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Förskolans 
uppdrag fokuserar såväl på barnets behov som att verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik 
samt fungera som ett stöd till föräldrar. Vi vet att barn som gått i förskolan lyckas bättre i sin 
fortsatta skolgång och att av alla investeringar som görs i utbildning så ger de i förskolan bäst 
avkastning. Därför är det ofattbart att de beslut som skulle matcha uppdraget, och gynna såväl 
kvalitet som förutsättningar för förskolechefer att fullt ut ta sitt ansvar, lyser med sin frånvaro. 
 
En självklar drivkraft för förskolechefen är att skapa de bästa förutsättningarna för barnens 
lärande och utveckling. Det sker genom ett övergripande ansvar för medarbetare, organisation, 
planering, systematiskt kvalitetsarbete, handlingsprogram, verksamhetsutveckling och 
arbetsmiljö.  
 
Idag vittnar en majoritet av förskolecheferna, 6 av tio, att tiden måste läggas på arbetsuppgifter 
som inte har med det pedagogiska ledarskapet att göra. 75% av förskolecheferna efterfrågar 
avlastning på frågor som handlar om fastigheter och lokaler. De upplever att de får lägga mer tid 
på lokalfrågor än det som ska ske inom dessa lokaler. 97% av förskolecheferna har fler än 21 
medarbetare och 31% har fler än 41 medarbetare, att jämföra med den genomsnittliga svenska 
chefen som har 16 medarbetare. Det påverkar såklart i hög grad vilken verksamhet och 
ledarskap som blir möjligt och märks bland annat i en stor omsättning på förskolechefer och 
svårighet att rekrytera nya chefer. 
 
Obalansen mellan ansvar, krav, befogenheter och resurser är allvarlig och grundorsaken till 
höga sjuktal och lärarbrist. Förskolechefens största utmaning är att rekrytera förskollärare. Det 
är tydligt hur de bristande förutsättningarna att utöva ett pedagogiskt ledarskap och fullt ut ta 
ansvar för en god verksamhet blir en ond cirkel.       
 
En bra förskola gör stor skillnad och ett nära och tydligt ledarskap är en viktig nyckel till ett 
framgångsrikt lärarskap och en verksamhet av hög kvalitet. Idag hålls kvalitén uppe av drivna, 
engagerade och yrkesstolta ledare och lärare- men det är ett högt spel av huvudmännen som 
medarbetarna tvingas betala med sin egen hälsa. Det är hög tid att matcha uppdrag med 
resurser och förutsättningar om vi ska fortsätta ha en förskola som resten av världen ser som 
förebild. Ett bra sätt att ta ansvar är att lyssna till förskolechefernas krav på åtgärder.  
 
Lärarförbundet ställer följande krav: 
 

• Skollagen måste förstärkas så att det tydligt framgår att huvudmannen ska förvissa sig 
om att förskolechefer och rektorer har de förutsättningar som krävs för att uppnå sina 
mål. 

• En nationell riktlinje på ett genomsnitt på 20 medarbetare per chef måste införas. 
• Huvudmännen måste skapa effektiva stödorganisationer runt skolans chefer. 

 
 

 
 

 
Johanna Jaara Åstrand  Ann-Charlotte Gavelin Rydman 
Lärarförbundets förbundsordförande Ordförande för Lärarförbundet Skolledare 
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Inledning 
Lärarförbundet har tagit fram denna rapport om kommunala förskolechefer. Rapporten tittar på 
förskolechefens arbetsvillkor, krav i yrket, förutsättningar samt huvudmannens styrning och 
ledning.  
 
 År 2017 fanns det enligt Skolverkets statistik ungefär 4800 förskolechefer i Sverige. Bland dessa 
var knappt 300 män.  
 
Förskolechefer finns i både kommunal och fristående verksamhet. Det finns ungefär lika många 
förskolechefer i kommunal verksamhet som i privat. Denna rapport handlar om 
förskolecheferna som arbetar i den kommunala verksamheten.  
 
Den främsta anledningen till att denna rapport endast handlar om kommunen är att ungefär 80 
procent av barnen är inskrivna där1. Huvuddelen av förskolepersonalen jobbar också där. 
 
Kommunala och fristående organisationer skiljer sig åt. De kommunala förskolorna är mycket 
större än de fristående. Den ”vanlige” kommunala förskolechefen ansvarar för 3-5 gånger så 
många barn som sin fristående kollega. En annan skillnad gäller huvudmännen. För 
kommunala förskolechefer gäller alltid att de är en av flera, oftast en av många i huvudmannens 
organisation.  År 2017 fanns det 2573 kommunala förskolechefer fördelade på 290 kommuner2. 
För fristående förskolechefer gäller närmast motsatsen. År 2013 drev 93 procent av alla 
fristående huvudmän endast en förskola3. Den genomsnittlige fristående förskolechefen är alltså 
den enda chefen eller skolledaren i sin huvudmannaorganisation.  
 
Det är således svårt att jämföra kommunala och fristående verksamheter när det kommer till 
frågor om chefers arbetsvillkor, förutsättningar, organisation, styrning och ledning. Det är 
ytterligare en anledning till att denna rapport bara handlar om en typ av huvudman. I detta fall 
den kommunala. 
 
Skollagen säger att ”Som rektor eller förskolechef får bara den anställas som genom utbildning 
och erfarenhet har pedagogisk insikt.” Det betyder att förskolechefen ska ha förvärvat 
pedagogisk insikt, både genom utbildning och erfarenhet. Rörande utbildning betyder detta 
vanligen att förskolechefen genomgått en förskollärarutbildning. Fritidspedagog- eller 
lärarutbildning förekommer också. Även andra utbildningar kan bedömas ge pedagogisk insikt. 
Erfarenhet erhålls genom att jobba i, eller ansvara för, pedagogisk verksamhet.  
 
I skolförfattningarna står det att förskolechefen ska leda och samordna förskolans verksamhet. 
Chefen ansvarar för den inre organisationen och har därigenom möjlighet att delegera uppgifter 
till medarbetare. Enligt författningarna ansvarar förskolechefen också för förskolans kvalitet och 
för det systematiska kvalitetsarbetet. Inom ansvaret finns också exempelvis särskilt stöd, 
föräldrasamverkan och kompetensutveckling av personalen. 
 
 

                                                             
1 Skolverkets statistik för år 2017 
2 Skolverkets statistik för år 2017 
3 Privata aktörer inom förskola och skola (Skolverket, 2014) 
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Om rapporten 
Om inget annat sägs kommer data i denna rapport från två medlemsundersökningar som 
Lärarförbundet genomfört. En undersökning gjordes under våren 2017 där över 2500 
förskollärare, förskolechefer och specialpedagoger i förskolan besvarade en enkät. Sammanlagt 
541 kommunala förskolechefer besvarade enkäten. I rapporten lyfts även siffror från en enkät 
som besvarades av 419 kommunala förskolechefer hösten 2015.  
 
 
Krav i förskolechefers arbete 
Problem för förskolechefer 
På en av Lärarförbundets enkätfrågor, där mer än ett svar är möjligt, ger förskolecheferna 
följande svar. De mest valda alternativen ur enkäten visas nedan. 
 

Många förskolechefer ser rekrytering av förskollärare som en av de allra svåraste utmaningarna 
de brottas med. De kommunala förskolecheferna ansvarar vanligen för många arbetslag där det 
måste finnas förskollärare, och närmare 7 av 10 beskriver att rekrytering av dessa är ett av de 
största problemen som de har sina enheter. Som bakgrund till svårigheten med att rekrytera 
förskollärare finns en mycket stor förskollärarbrist. Bristen har varit allvarlig i många år, men 
har nu nått anmärkningsvärda nivåer; yrket har idag ett bristindex på 4,9 av 5 enligt 
Arbetsförmedlingens bedömning4.  
 
Mer än 6 av 10 förskolechefer tycker att det går åt för mycket tid till annat än pedagogiskt 
ledarskap. Det är också tidigare väl känt att skolledare i Sverige inte hinner ägna sig åt det 

                                                             
4 Var finns jobben? (Arbetsförmedlingen 2017) 
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pedagogiska ledarskapet på det sätt de själva bedömer vara rimligt utifrån skolförfattningarna. 
Lärarförbundet Skolledare beskriver kortfattat innebörden av det pedagogiska ledarskapet med 
orden ”Pedagogiskt ledarskap innebär att leda och ansvara för att den pedagogiska 
verksamheten håller hög kvalitet idag och ännu högre i morgon”. Det är olika i olika förskolor 
men när förskolechefer praktiskt bedriver pedagogiskt ledarskap kan det exempelvis handla om 
att de gör verksamhetsbesök, arbetar med personalens kompetensutveckling eller 
leder/organiserar pedagogiska diskussioner på enheterna. 
 
När förskollärare får frågan om var de största problemen i yrket finns är brist på pedagogisk 
utvecklingstid/planeringstid ett av de vanligaste svaren. Bemanningen är ofta så knapp att det 
är svårt att finna tid för planering och analys av den pedagogiska verksamheten. Här syns också 
att förskollärarnas chefer, de som ska leda och fördela arbetet så att målen nås, upplever samma 
problematik. För att få loss mer tid till planering, reflektion och utveckling av verksamheten 
krävs då insatser som ligger utanför vad en förskolechef kan åstadkomma inom ramen för sina 
resurser. 
 
Stora barngrupper är ett av förskolans uttalade problem och det är störst inom den kommunala 
sektorn. Det är ju också kommunen som ansvarar för platsgarantin gentemot föräldrarna och 
därför är trycket på de kommunala förskolecheferna högt. I Lärarförbundets undersökning 
svarar endast 14 % av de kommunala förskolecheferna att de inte känner någon alls press från 
huvudmannen att ta emot fler barn i barngrupperna än de själva bedömer lämpligt. Övriga 
kände press i stor (29 %) eller viss (57 %) omfattning. 
 
Det torde finnas få arbetsplatser i Sverige där chefen själv ansvarar för så många medarbetare 
som i förskolan. Att chefer leder stora arbetsgrupper är tyvärr signifikativt för 
kvinnodominerade yrken och det är något som också är vanligt där sjuktalen är höga. Allt detta 
stämmer beklagligtvis in på den kommunala förskolechefen och det är något som måste 
förändras. Lärarförbundet Skolledare har beskrivit detta ur ett skolledarperspektiv och tagit 
ställning för en nationell riktlinje på 20 medarbetare per chef5.  
 
Ett annat problem som är kopplat till rekryteringen av förskollärare är lönen. Nästan 3 av 10 
uppger lönerna som ett av de största problemen. Att inte kunna erbjuda konkurrenskraftiga 
löner som ett verktyg för att rekrytera och behålla förskollärare, är med andra ord ett stort 
problem för många förskolechefer.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Behov av stöd från huvudmannen 
Ett annat sätt att få grepp om förskolechefernas krav i arbetet är att fråga om vilka behov av stöd 
från de har av stöd från huvudmannen. Lärarförbundet har ställt frågor om några sådana 
förväntade områden: 

                                                             
5 https://www.lararforbundet.se/artikelsidor/vaart-maal-ar-20-medarbetare-per-chef 
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Här märks att förskolechefernas behov av stöd från huvudmannen i stor utsträckning gäller 
frågor som ligger vid sidan om den pedagogiska verksamheten, dvs fastigheter, HR, 
administration, budget och juridik. Det största behovet av hjälp gäller alltså andra frågor än 
sådant som mer direkt rör barnen och lärandet, det vill säga särskilt stöd, nyanlända eller 
modersmål.  
 
Sett till den kommunala organisationen är det förvånande att förskolecheferna vill ha mycket 
stöd kring fastigheter, utemiljö och lokaler, administration och budgetfrågor. Inom kommuner 
finns ju vanligen stöd- och servicefunktioner inom dessa områden. Dock är detta stöd generellt 
otillräckligt, vilket också framgår ur diagrammet. I många fall kan det till och med vara så att 
det som skulle vara stödfunktioner istället börjat belasta verksamheten och cheferna, 
exempelvis genom att kräva in data och olika former av rapporter. Det talas då om att 
stödfunktioner blivit till störfunktioner. Det finns aktuell forskning6 kring chefer i kommuner 
som belyser detta fenomen. 
 
Skolledarsnurren 
Det är stor omsättning på skolledare, vilket också gäller förskolechefer. Enligt en artikel i 
tidningen Chef och Ledarskap7 bytte 3 av 10 förskolechefer (då räknades både kommunala och 
fristående chefer) skolenehet mellan läsåren 2014/15 och 2015/16. De täta bytena av chefer är 

                                                             
6 Chefers organisatoriska förutsättningar i kommunerna (Corin, Björk, SNS, 2017) 
7 Artikel i Chef och Ledarskap 22 aug 2017 (chefochledarskap.se/var-tredje-chef-bytte-jobb/) 
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bekymmersamma då skolutvecklingen försvåras. Lärarförbundets enkätundersökningar visar 
också att de allra flesta lärare är negativa till chefsbyten. 
 
Medelådern för förskolechefer är förhållandevis hög. År 2016 var 41 procent av de kommunala 
förskolecheferna som tillhör Lärarförbundet över 55 år. I tabellen nedan visas siffror länsvis. 
Data är hämtade ur förbundets medlemsstatistik och gäller kommunal sektor. 
 

 
Andel medlemmar och 

förskolechefer äldre än 55 år 
Riket 41% 

  
Stockholms län 51% 
Uppsala län 32% 
Södermanlands län 35% 
Östergötlands län 34% 
Jönköpings län 33% 
Kronobergs län 44% 
Kalmar län 19% 
Gotlands län 36% 
Blekinge län 28% 
Skåne län 45% 
Hallands län 35% 
Västra Götalands län 40% 
Värmlands län 35% 
Örebro län 42% 
Västmanlands län 33% 
Dalarnas län 46% 
Gävleborgs län 52% 
Västernorrlands län 63% 
Jämtlands län 41% 
Västerbottens län 35% 
Norrbottens län 38% 

 
Det kan noteras att det ser bekymmersamt ut i ett stort län som Stockholm där varannan 
förskolechef har mindre än 10 år kvar till dess att de fyller 65 år. I Västernorrlands län är detta 
problem ännu större då hela 63 procent av förskolecheferna är över 55 år. 
 
Den stora omsättningen på förskolechefer är ett tecken på att deras arbetsmarknad är god sett 
till tillgången på jobb. Den andra sidan av saken är att det blivit svårare att få kvalificerade 
sökanden till förskolechefstjänster. Den stora bristen på förskollärare och betydande förväntade 
pensionsavgångar spär på detta problem. 
 
En annan faktor i sammanhanget är att skolledarjobbet är så tufft att det inte är ovanligt att 
cheferna funderar på om de ska orka ända fram till pensionen. Lärarförbundet har frågat 
förskolecheferna om detta: 
 



 
   9 [13] 

 
 

 
 

 

Nästan en tredjedel av de kommunala förskolecheferna tror alltså inte att de kommer att orka 
fram till pensionen. De som är mest säkra på att orka är de som är närmast pensionen eller allra 
längst ifrån den. De som är minst säkra finns i åldersgruppen 35-49 år, det vill säga kommande 
generations förskolechefer. Pensionsavgångar är bara är en del av problemet med 
skolledarsnurren.  

Kommunala förskolechefer ansvarar för många medarbetare 
Fackförbundet Vision har med hjälp av branschvis statistik från SCB räknat fram att den 
genomsnittlige svenske chefen ansvarar för ungefär 16 medarbetare. För förskolecheferna ser 
det dock annorlunda ut. De flesta kommunala förskolecheferna har minst dubbelt så många 
medarbetare att direkt ansvara för, medan de fristående cheferna generellt har färre. I tabellen 
nedan illustreras detta. 
 

Antal medarbetare 
per chef 

Kommunala rektorer 
i grundskolan 

Kommunala 
förskolechefer 

Fristående 
förskolechefer 

0 0 % 0 % 1 % 
1 - 10 3 % 1 % 70 % 
11 - 20 10 % 2 % 18 % 
21 - 30 25 % 23 % 5 % 
31 - 40 31 % 43 % 3 % 
41 - 50 19 % 21 % 1 % 
51-- 12 % 10 % 2 % 

 
 
 
De kommunala förskolecheferna har alltså generellt fler medarbetare än chefskollegorna i 
grundskolan medan det är förhållandevis ovanligt att fristående förskolechefer har fler än 20 
medarbetare. Som tidigare nämnts jobbar de fristående cheferna i betydligt mindre 
organisationer. 
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Medarbetargruppen storlek påverkar förskolechefens utrymme för att vara pedagogisk ledare. 
Verksamhetsbesök är exempelvis ett sätt för en chef att själv förvissa sig om att verksamhetens 
kvalitet är tillfredsställande och själv upptäcka sådant som behöver förbättras. Fler medarbetare 
gör det dock svårare att hinna med besök i barngrupperna.  
 
Tabellen nedan visar hur stor andel av de kommunala förskolecheferna som instämmer till liten 
del eller som inte alls instämmer i påståendet: ”Jag hinner göra verksamhetsbesök som jag 
bedömer vara tillfredsställande i förhållande till mitt personal- och kvalitetsansvar”. 
 

 
 
Vid fler än 30 medarbetare är det alltså mer än två tredjedelar av förskolecheferna som anger att 
de inte hinner med verksamhetsbesök på det sätt de skulle vilja. 
  
Lärarförbundet Skolledare har sammaställt forskning kring antal medarbetare per chef8. Stora 
personalgrupper under en chef får också andra konsekvenser. Det finns forskning som visar på 
högre personalomsättning och att medarbetarna oftare funderar över att sluta. Engagemanget 
minskar och det finns samband mellan många medarbetare per chef och att 
säkerhetsföreskrifter efterföljs i lägre omfattning. Det finns också statistik som visar att 
sjuktalen ökar med fler medarbetare per chef.  
 
För chefens del gäller att kommunikationen med medarbetarna försämras så att även chefer 
med stor social kompetens får svårare att understödja och bekräfta sin personal. Det blir svårare 
att vara en bra chef och lättare att vara en dålig. Chefers stress och arbetsbörda ökar också. 
 
Liksom sina kollegor i många kvinnodominerade yrken har förskolecheferna många 
medarbetare att ansvara för. Det måste ändå vara anmärkningsvärt att 73 procent av de 
kommunala förskolecheferna har fler än 30 medarbetare. Här krävs en genomgripande 
förändring. 
 
Huvudmannens styrning, ledning och resurstilldelning.  
                                                             
8 https://www.lararforbundet.se/artikelsidor/vaart-maal-ar-20-medarbetare-per-chef 
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Organisatoriska förutsättningar för det pedagogiska ledarskapet 
I det förra avsnittet framgick att det var ett stort problem för förskolecheferna att hinna med det 
pedagogiska ledarskapet. 
 
Detta är en fråga där huvudmannen har ett stort ansvar. De allmänna råden är Skolverkets 
tolkningar av Skolförfattningarna. Skolverkets Allmänna råd om måluppfyllelse i förskolan 
uttrycker särskilt huvudmannens skyldigheter att ge förskolechefen förutsättningar för att 
kunna fungera som pedagogisk ledare på sin eller sina enheter. Råden säger att ”huvudmannen 
bör ge förskolechefen organisatoriska förutsättningar att vara pedagogisk ledare på varje 
förskoleenhet som hon eller han ansvarar för.” 
 
Lärarförbundet har frågat förskolecheferna om detta: 
 

 

Bara 9 % ställer sig helt bakom påståendet, medan 43 % inte instämmer eller instämmer till 
liten del.   
 
En del av förklaringen torde gälla antalet medarbetare per chef, där den kommunala 
chefstätheten är som tidigare nämnts är mycket låg. Det innebär att förskolecheferna ofta har 
många medarbetare, men saknar underställda chefer som kan avlasta dem. Sådan avlastning 
kan exempelvis gälla personalansvar inklusive medarbetarsamtal och lönesamtal och 
rekrytering. En underställd eller biträdande chef kan naturligtvis också bistå med arbete kring 
föräldrasamtal, administration och lokalfrågor. Det är vanligare att det finns biträdande 
rektorer i skolan än att det finns biträdande förskolechefer i förskolan. 
 
Här ska också nämnas att Skolinspektionen finner9 ett mycket starkt samband mellan hur de 
bedömt att förskolechefer leder den pedagogiska verksamheten och de förutsättningar som 
förskolechefen fått från huvudmannen. Goda förutsättningar ger med stor sannolikhet bättre 
ledning enligt myndigheten. 
 

                                                             
9 Förskolechefens ledning (rapport från Skolinspektionen, 2016) 

9%

48%

30%

13%

0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Instämmer helt Instämmer till viss
del

Instämmer till
liten del

Instämmer inte
alls

Vet ej

Min huvudman ger mig organisatoriska 
förutsättningar för att jag ska kunna vara pedagogisk 

ledare på min/mina enheter

Kommunala förskolechefer



 
   12 [13] 

 
 

 
 
Enligt skollagen ska kommuner fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter barnens 
och elevernas olika förutsättningar och behov. Det betyder, menar Lärarförbundet, att 
kommunerna ska hålla sig informerade om verksamheten så att de kan ingripa om det behövs 
och då handlar det inte sällan om att resurser behöver omfördelas. 
 
Så här svarade förskolecheferna på frågan kring omfördelning av resurser: 
 

 

De flesta kommunala cheferna motsätter sig påståendet. Lärarförbundet känner väl till att 
kommunala huvudmän, utanför ordinarie tilldelning per barn, sällan tillför resurser till 
verksamheter under pågående verksamhetsår. Detta gäller ofta oavsett vilka behov som kommit 
till, exempelvis problem som gäller att lokaler behöver ändras efter att barngrupper blivit större 
eller oförutsedda stödbehov hos barn. Såtillvida är de kommunala förskolechefernas svar tyvärr 
ingen överraskning. 
 
Förutom att det är tveksamt huruvida huvudmännen uppfyller lagkraven i detta avseende ska 
huvudmännens agerande också ses i ett annat sammanhang. Forskning om kommunala chefer10 
visar att de som verkar inom skola och omsorg ofta saknar arenor för att diskutera mål och 
medel, exempelvis jämfört med dem som verkar inom tekniska verksamheter. Förskolechefens 
påse pengar, utdelade efter antalet barn, ska räcka utan vidare dialog. Däremot kan tekniska 
chefer prata med sina överordnade om att dra ned på ambitionen om inte pengarna räcker eller 
förändra målbilden om oförutsedda problem uppstår. I kvinnodominerade yrken saknas oftare 
dialog kring mål och medel, samtidigt som stödet till verksamheterna är sämre. 
 

                                                             
10 Chefers organisatoriska förutsättningar i kommunerna (Corin, Björk, SNS, 2017) 
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