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Sammanfattning 
 
I dagens samhälle förväntas människor göra en mängd val där det finns möjlighet att välja 
bland annat husläkare, pensionsavtal och abonnemang av olika slag. Även inom förskolan 
råder denna valfrihet, där föräldrar kan välja mellan olika förskoleformer. Valfrihet kan 
medföra konkurrens mellan förskolor, vilket i sin tur kan höja verksamhetens kvalitet. De 
fristående förskolorna har en betydelsefull roll, inte minst genom den mångfald av 
pedagogiska inriktningar som de representerar. Examensarbetets teoretiska utgångspunkter 
behandlar valfrihet och olika förskoleformer. 
 
Syftet med denna studie är att undersöka vilka motiv föräldrar kan ha idag för sitt val av 
förskoleform. Den övergripande frågeställningen är: Vilka motiv styr föräldrars val av 
förskoleform?  
 
För att få svar på frågeställningen i undersökningen har enkäter använts. Undersökningen har 
genomförts bland föräldrar/vårdnadshavare i sex olika förskolor som representeras av 
förskoleformerna kommunala förskolor, personal- och föräldrakooperativ. Svarsfrekvensen av 
undersökningen blev relativt god med 78 % och resultatet visar att förskolans personal och 
närhet till hemmet är två framträdande motiv för föräldrarna. Detta ligger i linje med tidigare 
forskning som också visar dessa faktorer som viktiga. Skillnaderna är inte så stora mellan de 
olika förskoleformerna vad gäller viktiga faktorer som styr föräldrars val. Det framkommer 
inte av resultatet att själva förskoleformen är av stor betydelse, endast två svaranden har 
angivit det som viktigt. Däremot styrs valen mer av vissa gemensamma faktorer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: förskola, förskoleformer, föräldrakooperativ, föräldrars val, kommunala förskolor, 
personalkooperativ, privat förskola, valfrihet 
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1 Inledning 
 
Det här examensarbetet handlar om föräldrars valfrihet att välja förskoleform till sina barn, 
om de väljer aktivt och vad de i så fall grundar sina val på. Det svenska samhället idag är 
uppbyggt av olika val som vi människor förväntas göra t.ex. husläkare, pensionsavtal och 
abonnemang av olika slag. Denna valfrihet gäller även inom förskolan, där föräldrar kan välja 
mellan olika alternativa förskolor. I dagsläget finns olika alternativ att välja på som 
till exempel föräldrakooperativa, personalkooperativa och kommunala förskolor vilka 
profilerar sig med olika inriktningar. En konsekvens av valfriheten kan innebära att 
konkurrensen blir större mellan de olika förskolorna och kraven på en bra verksamhet ökar då 
det finns många olika alternativ att välja mellan. Ett bolag, en förening eller en enskild individ 
som yrkesmässigt vill driva en förskola ska ha tillstånd till detta av den kommun där 
verksamheten ska bedrivas. De enskilda verksamheterna står under tillsyn av den kommun där 
verksamheterna bedrivs, kommunen har även rätt att inspektera verksamheten och få ta del av 
de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen (Skollagen). 
 
Intresset för valet av kunskapsområdet i detta examensarbete har väckts genom diskussioner i 
vår studiegrupp under vår utbildningstid, då våra partnerskolor representerar 
personalkooperativ, föräldrakooperativ och kommunala förskolor. Förskolorna är uppbyggda 
på olika sätt, men alla har samma mål och uppdrag att sträva mot. Förskolans uppgift är att 
påbörja ett livslångt lärande hos barnen där pedagogerna ska ge barnen både trygghet och 
lärande i deras vardag. Förskolan ska ha en verksamhet där lärande och omsorg går hand i 
hand, enligt förskolans läroplan (Lpfö-98). 
 
I en undersökning bland föräldrar till grundskoleelever visar det sig att en majoritet av de 
tillfrågade föräldrarna uttalar sitt stöd för just valfrihet, vilken de även utnyttjar. Cirka fyrtio 
procent av föräldrarna i undersökningen menar att de gjort ett aktivt val (Skolverket 2003). 
Det förefaller som att tidigare forskning som har behandlat föräldrars val av skolform framför 
allt fokuserat på grundskolan. Ett exempel på en sådan studie är Kjellman (2001) som belyser 
föräldrars valfrihet inför val av skola. Även Denesssen, Driessena och Sleegers (2005) har 
gjort en undersökning av vilka motiv som styr föräldrars val av skola. 
 
Fortfarande är den kommunala förskoleformen den vanligaste men de privata alternativen blir 
allt fler. Mot denna bakgrund menar vi att det är angeläget att genomföra en undersökning där 
valfrihet och förskola står i fokus.  
 

Syfte och övergripande fråga 
Detta examensarbete syftar till att undersöka vilka motiv föräldrar kan ha idag för sitt val av 
förskoleform. De alternativ vi har valt att undersöka i vår studie, är den kommunala förskolan 
samt privata förskolor som föräldrakooperativ respektive personalkooperativ. 
 
Den övergripande forskningsfrågan är: Vilka motiv styr föräldrars val av förskoleform? 
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Arbetets disposition 
Examensarbetet består av fem kapitel. Det första kapitlet innehåller inledning med syfte och 
övergripande fråga. I det andra kapitlet kommer en litteraturgenomgång att redovisas. Det 
tredje kapitlet behandlar val av metod, enkätens utformning, urval av förskolor, 
genomförande, bearbetning av data och studiens tillförlitlighet. I det fjärde kapitlet redovisas 
studiens resultat. Det femte och avslutande kapitlet innefattar en diskussion där resultatet 
diskuteras utifrån litteraturgenomgången, reflektion av metod samt förslag till vidare 
forskning. Avslutningsvis redovisas litteraturförteckning och bilagor. 
 
 

Begreppsförklaringar 
 
Föräldrakooperativ: En förskola som drivs i föräldrars regi med anställd personal. 
 
Personalkooperativ: En förskola som drivs i personalens egen regi. 
 
Kommunal förskola: En förskola som drivs i kommunens regi med anställd personal. 
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2 Litteraturgenomgång 
 

I följande kapitel redovisas en begränsad del av tidigare forskning och officiella dokument 
som vi funnit relevanta för detta examensarbete. I genomgången behandlas områden som 
barnomsorgen i ett historiskt perspektiv, valfrihet, kvalitet, inflytande och beskrivning av 
olika förskoleformer. Kapitlet avslutas med en sammanfattning. 
 

Barnomsorgen i ett historiskt perspektiv  
Enligt Martin Korpi (2006) uppkom barnomsorgen under mitten av 1800-talet och drevs på 
privata initiativ, men började allt eftersom att betraktas som samhällets uppgift. Staten och 
kommunerna finansierade barnomsorgen och den övergick successivt i kommunal regi. Det 
främsta skälet till kommunalisering var behovet av en sammanhållen kommunal planering, 
samt en bättre kvalitet på verksamheten och en stabilare finansiering. Författaren menar att 
även personal önskade kommunal verksamhet för att få tryggare arbetsförhållanden. 1941 
ansvarade kommunerna för 7 % av verksamheterna som då fanns. 1970 var 96 % av 
verksamheterna kommunala. 
 
Martin Korpi menar att under 1980-talet belyste den politiska debatten frågan om privata 
alternativ till den kommunala barnomsorgen. Kostnaderna för denna blev dyrare och de 
borgerliga partierna menade att de privata alternativen skulle bli både billigare och bättre. 
Eftersom barnomsorgen var den snabbast växande verksamheten i landet var den också 
intressant för det privata näringslivet. Vissa företag startade daghem för sina anställda – dock 
som föräldrakooperativ, för att kunna få statsbidrag. Den socialdemokratiska regeringen och 
de borgerliga ställde sig mot varandra. Socialdemokraterna såg en risk med privatiseringar att 
barnomsorgen skulle bli uppdelad i kategorier som låg och högprisvarianter och de menade att 
det inte skulle finnas några privata vinstintressen i barnomsorgen.  
 

Styrande motiv av föräldrars val inom skolan 
Kjellman (2001) menar att bakom tanken på valfrihet ligger idén att utbildning kan ses som en 
vara och att skolor skall konkurrera om föräldrarna dvs. kunderna. Föräldrarnas roll är av stor 
betydelse då de som konsumenter förväntas göra bra val i det utbud av skolor som finns. 
Vidare menar Kjellman att skolorna därmed blir tvungna att höja sin undervisningsstandard, i 
annat fall väljer föräldrarna förmodligen en annan skola. 
 
När det gäller valfrihet har Skolverket (2003) gjort en studie för att undersöka dess effekter i 
ett likvärdighetsperspektiv. Undersökningen behandlar innebörden av valfrihet men också hur 
den utnyttjas och hanteras, både på kommun- och individnivå. Den omfattar föräldrars och 
kommuners uppfattningar, attityder och policy när det gäller valfrihetsfrågor. Skolverket 
fokuserar på skolutveckling, inflytande och segregation i grundskolan. De menar att 
valfriheten på skolområdet har kommit för att stanna. Vidare i studien menar Skolverket att 
valfrihet har integrerats i skolpolitiken från och med slutet av 1980-talet och i början av 1990-
talet vidgades synsättet ytterligare. Föräldrar och elever skulle ges möjlighet att välja skola 
inom det kommunala skolväsendet i hemkommunen. Denessen, Driessena och Sleegers 
(2005) lyfter fram att Nederländerna har ett valsystem inom skolan som skiljer sig från andra 
länder. I Nederländerna är det total frihet att välja skola, med det menas att det är 
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obligatoriskt. Barnen tillhör inte automatiskt någon närliggande skola, utan alla föräldrar 
måste göra ett aktivt val i den frågan. 
 
Skolverkets (2003) rapport redovisar en kartläggning av attityder till valfrihet inom 
grundskolan. En central grupp i sammanhanget är givetvis föräldrar och därför har en 
föräldraundersökning genomförts. Omkring 50 % av föräldrarna uppger att de haft tillräcklig 
information för att kunna välja skola till sina barn. Högutbildade föräldrar och föräldrar som 
aktivt valt skola känner sig relativt välinformerade. I den grupp som uppger att de inte fått 
information är föräldrar som inte har högre än gymnasial utbildning och föräldrar från 
landsbygd överrepresenterade. Även de föräldrar som inte gjort något val av skola uppger, i 
högre grad än de som valt, att de inte fått information. Samtidigt uppger förhållandevis många 
föräldrar att de inte behövde information om skolval eftersom valmöjligheter saknades. En 
överväldigande majoritet av föräldrarna, mer än 90 %, håller med om att föräldrar och barn 
själva bör få välja vilken skola barnen ska gå i och drygt en tredjedel anser att det är bra med 
fler fristående skolor. Påståendet att det är bra att skolor konkurrerar med varandra håller mer 
än hälften av föräldrarna i studien med om. I Skolverkets rapport framgår att de grupper som i 
större utsträckning bejakar konkurrensen mellan skolor är föräldrar med eftergymnasial 
utbildning, föräldrar från storstadsområden samt de som aktivt valt en fristående skola för sina 
barn. 
 
Damgren (2002) menar att när föräldrar flyttar sina barn från en kommunal skola till en 
friskola är största orsaken oftast stökiga klasser och att föräldrarna tycker de har för lite 
inflytande. Att föräldrar redan från skolstart väljer friskola till sitt barn beror på att skolan har 
en speciell profil och i enstaka fall att skolan har hög status. Många föräldrar vill ha större 
inflytande över barnens skolgång och de är beredda att ta större ansvar. Författaren påstår att 
de eldsjälar bland föräldrar som är med och startar en friskola är aktiva och deltar praktiskt, 
vilket sedan avtar när deras egna barn slutar på skolan. De nya föräldrarna blir inte lika 
engagerade och de köper sig hellre fria från de tjänster som tidigare utfördes ideellt av 
föräldrar och detta medför att föräldrar med lägre inkomst avstår från att söka till dessa 
skolor. Damgren menar att många riksdagsbeslut som gjort det möjligt att starta fristående 
skolor, har haft som villkor att skolorna bidrar till skolutveckling i allmänhet.  Författaren 
lyfter vidare fram att med vissa undantag har dessa beslut inte följts upp, och det behövs 
ytterliggare forskning och kunskap om vilka faktorer hur de fristående skolorna skulle kunna 
vara till nytta för de kommunala. Det är viktigt att de privata skolorna inte bara upplevs som 
konkurrerande skolor utan att man tar vara på de möjligheter som de fristående skolornas 
olika inriktningar erbjuder.  
 
Kjellman (2001) refererar till en rapport som Skolverket publicerat (Skolverket 1992). I 
rapporten framgår att föräldrar i Sverige är mer intresserade av en skola som ger goda 
kunskaper, en trevlig social miljö samt att skolan tar hand om utsatta elever på ett bra sätt, än 
av om skolan har en speciell inriktning eller profil. Vidare refererar Kjellman (2001) till 
Lindvall och Olsson (1994) som genomfört en studie av två skolor i Stockholm, en med gott 
rykte och den andra med lite sämre rykte, där forskarna finner att det goda ryktet är den 
viktigaste orsaken till föräldrarnas val. Valet har inte så mycket att göra med skolans profil 
utan snarare tror föräldrarna att profilen drar till sig engagerade och kunniga lärare.  
 
Även Skolverket (2003) menar att det föräldrarna främst anser vara viktigt i fråga om deras 
barns skolgång rör den inre miljön – att skolan är lugn och stabil, att skolan tar väl hand om 
elever som har svårigheter, att skolan har bra lärare och att skolan har bra lokaler och 
utrustning för undervisning. Enligt Skolverket är de flesta föräldrarna nöjda med den skola 
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som deras barn går i och att skolan har infriat deras förväntningar. Framförallt gäller den 
positiva bedömningen dem som valt fristående skola. Det finns dock en liten andel föräldrar 
som uppger att de inte är nöjda med skolan. Det är i första hand de som inte valt skola. Olika 
anledningar som styr föräldrars val av skola, menar Denessen, Driessena och Sleegers (2005), 
är att skolan har ett gott rykte dvs. utbildade lärare, väluppfostrade elever och god kvalitet på 
undervisningen. Vidare menar författarna att närhet till hemmet, religion, social klass och 
etnicitet är motiv som styr föräldrarnas val av skola.  
 

Styrande motiv för föräldrars val inom förskolan 
Ståhle (1995) har genomfört en undersökning bland föräldrar där frågan om vad som styr 
deras val av förskola är central. I resultatet framkommer att motiv som påverkade föräldrars 
val av kommunal eller privat förskola i huvudsak vilade på gemensam grund. Motiv som att 
förskolan skulle ligga nära hemmet, påverkan av synpunkter från andra föräldrar, positivt 
intryck av personal vid besök av förskola bland annat var viktiga. Förskoleformen hade inte så 
stor vikt för föräldrarna i undersökningen. De hade oftast blivit erbjuden plats till skillnad från 
föräldrar som aktivt valde föräldrakooperativ. Andra motiv som styrde föräldrars val av 
förskola var bekanta som redan hade sina barn på förskolan eller att det fanns syskon där. 
Även utemiljön var viktig för föräldrar som valde kommunal eller privat förskola. Föräldrar i 
föräldrakooperativa förskolor prioriterade förskoleformen före närheten till förskolan samt 
relationer till personal och andra föräldrar högre än den fysiska miljön. Några motiv som 
däremot inte var viktiga för föräldrar i alla förskoleformer i Ståhles undersökning var 
barnomsorgsavgiften eller förskolans närhet till arbetsplatsen. Ståhle menar att föräldrars val 
av barnomsorg påverkas av den egna uppfattningen om den offentliga barnomsorgens 
förtjänster och brister samt föräldrarnas utbildning och yrkesmässiga status. Föräldrar med 
högre utbildning föredrog oftast offentlig barnomsorg. 
 
Frågan om betydelsen av vem som driver förskoleverksamheten diskuteras av Sundell och 
Bennet (1992). De menar att det inte spelade någon roll om förskolan var kommunal, 
kooperativ eller privat, det viktiga var om barnomsorgen var institutionell eller hemlik. I 
författarnas undersökning behandlades föräldrarnas val, om det påverkades av 
socialgruppstillhörighet, föräldrarnas egen barnomsorg under barndomen, vänners 
barnomsorg eller syn på barnuppfostran. Resultatet visar att alla fyra motiv spelade viss roll 
för föräldrars val. Sundell och Bennet hävdar att även om föräldrarna handlat rationellt i sitt 
val så behöver inte det innebära att det i slutändan gynnar deras barn. En fråga som behöver 
undersökas närmre är om föräldrar utgår från barnens behov i sina val av förskola, menar 
Sundell och Bennet.  
 

Förespråkares och motståndares argument 
Argument för och emot valfrihet är många och enligt Kjellman (2001) har valfrihetsreformen 
blivit debatterad både i Sverige och i andra länder. Detta beror på att skolorna blir 
segregerade. Några tydliga argument, enligt Skolverket (2003) är att valfriheten stimulerar 
föräldrar till ökat skolengagemang och att skolor och kommuner skapar större lyhördhet för 
elever och föräldrars önskemål. Ett annat argument är att valfriheten tillgodoser behovet av 
utbildningsvägar, pedagogiska metoder och profiler. Dessutom menar förespråkarna, enligt 
Kjellman (2001) att valfrihet är en viktig rättighet i ett fritt samhälle. 
 
Skolverket (2003) lyfter fram att valfrihet även gynnar skolutveckling. Därmed kan 
skolutveckling ses som en förväntad effekt. Med skolutveckling menar Skolverket profilering 
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och pedagogisk förnyelse när det gäller utbildningsvägar, innehåll, organisation och 
pedagogiska lösningar samt effektivitet. När det gäller skolutveckling bedömer något fler än 
hälften av kommunerna i Skolverkets studie att valfrihet gynnat pedagogisk utveckling. Den 
upplevda konkurrensen skulle därmed fungera som en sporre. Möjligheten att välja skola har 
lett till ökat konkurrenstänkande och uppfattas vara en drivkraft för förändring framför allt i 
kommuner där jämförelsevis många elever väljer skola.  
 
Till skillnad från förespråkarna menar motståndarna att skolor inte konkurrerar på lika villkor 
på grund av den sociala miljö där de är belägna (Kjellman 2001). Denessen, Driessena och 
Sleegers (2005) menar att en ökning av möjligheten att välja skola kan leda till ökad skillnad 
mellan olika utbildningar och segregation mellan samhällsgrupper. Det i sin tur kan leda till 
negativa konsekvenser för framför allt människor från lägre samhällsklasser. Även Rossana 
Dinamarca (2009), utbildningspolitisk talesperson för Vänsterpartiet, är kritisk till de privata 
alternativen och hävdar att det inte finns något som tyder på att fristående skolor skulle ha 
bättre kvalitet på undervisningen.  
 

Kvalitet i förskolan 
Det råder delade meningar om vad en bra förskola är. Enligt Fagerli, Lillemyr och Søbstad 
(2001) är viktiga faktorer förskolans fysiska miljö, sociala miljö och pedagogiska inställning. 
Vidare menar samma författare att allt arbete med förskolebarn måste bygga på samarbete 
med föräldrar eller målsmän. Grimlund (2008) menar att för att starta en förskola krävs inga 
sedvanliga upphandlingsregler, utan det råder fri etableringsrätt. Det innebär att den som vill 
kan starta en enskild förskola men om kommunen tydligt kan visa att det skulle skada den 
kommunala verksamheten kan de neka till en etablering. Att säga nej till etablering utifrån 
kvalitetskrav är svårt, för vem kan bedöma vad som är god kvalitet i en förskola? Vidare 
menar författaren att föräldrarnas nöjdhet skulle vara ett tillräckigt gott betyg, men föräldrar 
kan uppenbarligen vara nöjda trots brist på utbildad personal, stora barngrupper och hög 
personalomsättning. Detta kanske kan bero på föräldrars okunskap eller att de har svårt att 
acceptera att det aktiva valet av förskola de gjort inte var något bra val. Vem som ska få starta 
en förskola kan vara godtyckligt, enligt Grimlund och frågar sig om man kan man kalla det 
förskola om det inte finns en enda förskollärare? Om föräldrarna är nöjda och ägarna sägs 
följa läroplanen, men om barngruppen är stor och verksamheten verkar torftig, vem avgör då 
om kvaliteten på förskolan är otillfredsställande? Ett sätt att säkra förskolans kvalitet, menar 
författaren är att öka antalet utbildad personal för med utbildad personal blir det lättare att få 
en relevant kvalitetsredovisning av verksamheten. 
 
Enligt Teveborg (2000) svarar varje kommun för att barn som är bosatta i Sverige och som 
vistas i kommunen erbjuds förskoleverksamhet. Verksamheterna kan också anordnas av 
enskilda aktörer. Verksamheterna är frivilliga för föräldrarna men obligatoriska för 
kommunerna. Teveborg menar vidare att kommunen skall ta hänsyn till vårdnadshavarens 
önskemål om omsorgsform när de erbjuder plats inom barnomsorgen. Men plats inom 
förskoleverksamheten skall erbjudas så nära barnets hem som möjligt. Det ingår också i 
bedömningen att man effektivt ska utnyttja lokaler och andra resurser. Förskoleverksamheten 
skall utgå från varje barns behov, den ska tillhandahållas i den omfattning det behövs med 
hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete, studier eller barnets eget behov. Teveborg menar även 
att ett bolag, en förening, en stiftelse eller en enskild individ som yrkesmässigt driver en 
förskola skall ha tillstånd till detta av den kommun där verksamheten skall bedrivas. Ett 
tillstånd beviljas endast om verksamheten uppfyller kraven på god kvalitet och säkerhet. 
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Kommunen kan lämna bidrag till enskild förskoleverksamhet om verksamheten uppfyller de 
krav som anges i skollagen och avgifterna inte är oskäligt höga. 
 
Ståhle (1995) menar att den svenska barnomsorgen har gått från att förskolan skulle vara styrd 
av samhället, till att blivit mindre regelstyrd och mer varierad. Enskilda förskolor har getts 
bättre existensmöjligeter och får kommunala bidrag för att driva barnomsorg. 
Förhoppningarna har varit att förändringarna ska leda till ett bättre utnyttjande av resurser 
med bibehållen pedagogisk standard samt ökade valmöjligheter för föräldrar och personal. 
Ståhle menar vidare att förändringarna har väckt starka protester från både personal och 
föräldrar där farhågor uppstått som t ex att den pedagogiska standarden ska sjunka, att barn 
med särskilda behov ska komma i kläm, att vinstintresset i privata förskolor ska göra så att 
enskilda barn inte får det stöd de behöver eller att det blir en ökad segregering där den 
kommunala förskolan blir över för de mindre bemedlade. 
 

Olika förskoleformer  
Ett bolag, en förening, en stiftelse etc. som yrkesmässigt vill driva en förskola ha tillstånd till 
detta av den kommun där verksamheten ska bedrivas. Dessa verksamheter står under tillsyn 
av kommunen som har rätt att inspektera och ta del av de handlingar som behövs för tillsynen 
(Werner 2007). 
 
Ett kooperativs främsta uppgift är att ta till vara på sina medlemmars intressen. Ett 
personalkooperativs tjänster riktas mot en avgränsad brukargrupp, menar Stryjan (1996). 
Författaren hänvisar vidare till en föräldraenkät som visar att 72 % av de svarande anser att 
personalkooperativen är mer öppna för föräldrarnas önskemål än inom den kommunala 
barnomsorgen. Även personalens bedömning av relationerna med föräldrarna på 
personalkooperativen är övervägande positiv på samtliga tillfrågade förskolor, enligt Stryjan. 
Personalkooperativen har lyckats med att förena väsentliga framgångar, vad gäller ökat 
inflytande och tillfredsställelse för personalen, med effektiv organisation och förbättrad 
kontakt med brukarna. Personalkooperativen framstår som en framgångsrik och lovande 
organisation, menar Stryjan. Dock vill författaren inte påstå att personalkooperativen är 
felfria, de har sina brister liksom vilken företagspopulation som helst. 
 
Ericson, Heimdahl, Linderoth och Nilsmo (1992) menar att all barnomsorg styrs av lagar och 
förordningar oavsett vem som driver förskolan. Det är kommunen som har det yttersta 
ansvaret för att det finns en fungerande barnomsorg, men det innebär inte att kommunen 
behöver bedriva all verksamhet i egen regi. Enligt Ståhle (1995) är ett kooperativ en 
sammanslutning där det finns ett samarbete mellan medlemmarna. Det kan bedrivas som ett 
bolag, en förening eller en stiftelse. Föräldrakooperativen är en förening där föräldrar 
tillsammans bedriver barnomsorg för sina egna och för andras barn. De leds av en styrelse där 
föräldrar och ibland personal ingår. Den största skillnaden mellan föräldrakooperativa och 
kommunala förskolor är föräldramedverkan och föräldrainflytandet. Byggstenen för 
föräldrakooperativen är föräldrarnas aktiva medverkan. De har också fler roller än föräldrar i 
den kommunala förskolan. Föräldrar i föräldrakooperativa förskolor ska till exempel, förutom 
att samverka med personalen om det enskilda barnet, även delta i praktiska göromål, 
vikariera, vara arbetsgivare och svara för administrationen. Ericson, Heimdahl, Linderoth och 
Nilsmo (1992) menar vidare att ett personalkooperativ är en sammanslutning av personer som 
själva fortlöpande arbetar i barnomsorgen.  
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Även Nilsen Hellqvist (1995) belyser föräldrakooperativen och menar att dessa skiljer sig från 
de andra förskoleformerna. Hon menar att ett aktivt deltagande från föräldrarna är en 
förutsättning för verksamhetens drift. Ett aktivt deltagande förutsätter också att personalen vill 
samarbeta och att de bjuder in föräldrar att delta på olika sätt. För att få ett bra resultat måste 
personalen vara övertygad om att ett samarbete är nödvändigt för att i arbetet kunna utgå ifrån 
det individuella barnet. Vidare menar författaren att föräldrarna i föräldrakooperativen är mer 
nöjda med sin barnomsorg än vad föräldrar med kommunal och annan privat barnomsorg är. 
Det beror troligtvist på att föräldrarna i föräldrakooperativen får ett större inflytande och insyn 
genom ett aktivt deltagande. Förskolornas storlek har också betydelse. Ju mindre förskola 
desto nöjdare är föräldrarna med sin barnomsorg. Nilsen Hellqvist menar att det som kostar 
föräldrar i tid och engagemang får de tillbaks i en för dem kvalitetsmässig barnomsorg.  
 

Lika villkor 
Enligt Skolverket (2003) kan den ökade valfriheten öppna för pedagogisk förnyelse. 
Kommunens förhållningssätt och stöd till skolorna är betydelsefullt för att skolor skall få 
likvärdiga förutsättningar att utvecklas och för att möjliggöra skolutveckling.  
År 2007 fick Utbildningsdepartementet i uppdrag av regeringen att utse en särskild utredare 
som ska föreslå hur man på några områden ska ändra i lagstiftningen så att offentliga och 
fristående skolor ska kunna bedriva verksamhet på lika villkor (SOU 2008:122). I utredningen 
betonas att fristående skolor är en viktig del av det svenska skolväsendet och det i sin tur ökar 
valfriheten för alla elever. Rätten att välja skola är en demokratisk självklarhet i ett 
mångfaldigt samhälle. Fristående skolor medverkar till att stärka den pedagogiska 
utvecklingen och förnyelsen i svenskt skolväsende. För att fristående skolor skall få fullgoda 
förutsättningar att driva sin verksamhet behöver också kommunernas beräkningsunderlag för 
ersättning till fristående skolor bli mer enhetliga och transparenta. När Statens skolverk prövar 
ansökningar om godkännande respektive rätt till bidrag för fristående skolor, bedöms bl.a. 
huvudmannens förutsättningar att leva upp till kravet på långsiktighet och stabilitet. 
Verksamheten ska inte vara av tillfällig karaktär, utan eleverna och föräldrarna ska kunna 
räkna med en stadigvarande skolgång. Utredaren ska lämna förslag till hur ansöknings- och 
tillståndsförfarandet bör utformas så att det blir mer transparent och rättssäkert. Enligt 
skollagen ska en fristående skola som motsvarar grundskolan eller särskolan ha minst tjugo 
elever för att godkännas, om det inte finns särskilda skäl för ett lägre elevantal. 
Utbildningsdepartementet menar att det inte är givet att det finns en kritisk gräns vid just tjugo 
elever för att bedriva skolverksamhet av hög kvalitet. Det viktiga är att eleverna ges möjlighet 
till flexibla studiegrupper och till social fostran i olika grupperingar. Alla ansökningar ska 
prövas likvärdigt utifrån kvalitetskraven, oberoende av den ansökande skolans storlek. Det 
exakta elevantalet bör inte vara avgörande för om en skola ges tillstånd att verka. Utredaren 
ska pröva hur den nuvarande bestämmelsen, om krav på minst tjugo elever för godkännande 
av vissa fristående skolor, kan avskaffas. Riksdagen har beslutat att, om tillstånd finns och 
verksamheten är öppen för alla barn, ska kommunerna lämna bidrag till verksamheten. Här 
ska utredaren ha som utgångspunkt att kommunala och fristående förskolor, fritidshem, 
förskoleklasser och skolor ska ha likvärdiga ekonomiska villkor (SOU 2008:122).  
 

Föräldrainflytande 
Kjellman (2001) refererar till olika studier som Maktutredningen (1990:44) och Skolverket 
(1994:40) genomförde på 1990-talet visar att föräldrar önskade mer inflytande i skolan. 
Friskolereformen kan för en del föräldrar vara ett sätt att få ett större inflytande i sina barns 
skola. Föräldrar som valt en friskola till sina barn tycker att föräldrainflytande är mer 
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betydelsefullt än de föräldrar som valt en kommunal skola, menar Kjellman. Skolverket 
(2003) rapporterar att ökad valfrihet förväntas gynna föräldrarnas inflytande, och att 
majoriteten av föräldrarna i deras studie ser positivt på valfrihetens betydelse för inflytande. 
Valfriheten leder till mer engagemang från föräldrars sida och ökad lyhördhet från lärare och 
kommunala tjänstemän. Samtidigt hävdar Skolverket att det inte finns några starka belägg för 
att valfrihetsreformer ökat föräldrars eller elevers inflytande. Det finns ett antal goda skäl för 
valfrihet samtidigt som ett antal goda skäl kan resas mot valfrihet. Skolverket menar att en ny 
form av utanförskap i värsta fall kan framhävas i och med ökade inslag av valfrihet. Denna 
konsekvens måste noga vägas mot de fördelar som valfrihetsreformerna ger. 
 
Nilsen Hellqvist (1995) har genomfört en undersökning som visar att överlag är föräldrarna 
ganska nöjda med den barnomsorg som erbjuds oavsett vilken förskoleform de valt. 
Föräldrarna grundar sina bedömningar på de förutsättningar som finns och de anser att 
personalen utför ett bra jobb med de resurser som tillhandahålls. Undersökningen visar också 
att intresset bland föräldrarna att medverka i förskolans verksamhet är ganska stort, ca 50 %, 
och författaren menar att det är en ”dold” resurs som borde tas tillvara på av personalen. 
Frågan är vad som menas med samverkan, här råder olika uppfattningar mellan personalen 
och föräldrarna. Enligt läroplanen för förskolan ska föräldrarna ha möjlighet att vara med och 
påverka verksamheten i förskolan. Detta är en förutsättning för barnens och föräldrarnas 
möjligheter till inflytande (Lpfö 98). Här menar Fagerli, Lillemyr och Søbstad (2001) att 
samverkan med föräldrar i förskolan inte bara behöver betyda att man träffas och pratar och 
utbyter information, föräldrarna kan även göras delaktiga i planering och utvärdering av 
förskolverksamheten. Det i sin tur, enligt författarna, kan leda till ökad trygghet hos barnen, 
vara berikande för förskolan, främja barnets lärande och utveckling samt stärka de vuxna och 
därigenom barnen.  
 

Sammanfattning 
Sammanfattningsvis kan sägas, att driva barnomsorg på privata initiativ är ingen ny 
företeelse. Under tidens gång har det skett en samhällelig förändring där barnomsorgen från 
första början drevs i privat regi men började eftersom att betraktas som samhällets uppgift. 
1970 var 96 % av verksamheterna kommunala men på senare år har det återigen blivit allt 
vanligare med privata alternativ. Idag råder fri etableringsrätt för enskilda förskolor och 
skolor. Dock krävs ett godkännande från kommunen och att verksamheterna följer de lagar 
och förordningar som gäller. Kommunen har det yttersta ansvaret för de enskilda 
verksamheterna, enligt Ericson, Heimdahl, Linderoth och Nilsmo (1992). Vi är medvetna om 
att denna referens är sjutton år gammal men då denna information fortfarande är aktuell anser 
vi den vara relevant för litteraturgenomgången. 
  
Gemensamma aspekter som framkommit visar att de orsaker som främst styr föräldrars val är 
att skolan har ett gott rykte, närheten till hemmet samt föräldrars inflytande. Det finns både 
förespråkare och motståndare inför valfrihet inom skolan och förskolan. Förespråkarna menar 
att valfriheten stimulerar till ökat skolengagemang hos föräldrar, gynnar pedagogisk 
utveckling och att det är en viktig rättighet i ett fritt samhälle. Motståndarna däremot menar 
att valfrihet kan leda till ökad segregation och att skolorna inte konkurrerar på lika villkor på 
grund av den sociala miljö där de är belägna. Vår slutsats utifrån den litteratur vi funnit är att 
argumenten för valfrihet är fler än argumenten mot och vi finner valfrihet som en viktig del i 
ett demokratiskt samhälle. 
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3 Metod 
 
I detta kapitel redovisas valet av metod, enkätens utformning, urval av förskolor, 
genomförande, bearbetning av data och undersökningens tillförlitlighet. 
 
Tanken från början var att använda oss av enkäter för att få svar på undersökningens 
övergripande fråga. Anledningen var att en enkätundersökning ger möjlighet till att få kontakt 
med fler respondenter under en kort tidsperiod. Att komma fram till val av metod var inte ett 
lätt beslut då vi även diskuterade för- och nackdelar med att genomföra intervjuer. Enligt 
Stukát (2005) är användandet av enkäter den relevanta metoden om man vill nå fler 
människor än vad t.ex. intervjuer och observationer är. Stukát menar vidare att svar från en 
större grupp ger kraft åt resultaten och det ökar möjligheten att generalisera dessa mer än vid 
intervjuer med några få personer. Vi diskuterade för- och nackdelar mellan dessa två 
alternativ och bestämde oss till slut för en enkätundersökning.  
 

Enkätens utformning 
Enkäten (se bilaga 2) är uppbyggd i olika delar. En del är konstruerad för att belysa i vilken 
grad vårdnadshavarna instämmer i ett visst påstående. Vår tanke i urvalet av påståenden är att 
få en bred och rättvis fördelning av de olika alternativen för att förhindra en viss styrning av 
resultatet av undersökningen. Enkäten består av fasta svarsalternativ, detta för att underlätta 
bearbetningen av resultatet. Trost (1994) menar att öppna frågor är tidsödande och att 
svarsbortfallet på enstaka frågor kan bli mycket stort. Därför består enkäten endast av en 
öppen fråga där föräldrarna har möjlighet att själva nämna en viktig faktor för deras val av 
förskola. Enligt Stukát (2005) kan en enkät bestå av både ostrukturerade och strukturerade 
frågor. Han menar att enkäten kan bestå av en mängd frågor med fasta svarsalternativ samt 
någon eller några enstaka öppna frågor. De påståenden enkäten består av har vi kommit fram 
till bland annat genom att läsa tidigare forskning som behandlar föräldrars val av 
förskoleform. De svarsalternativ som finns är: Mycket viktigt, ganska viktigt, varken/eller, 
ganska oviktigt, helt oviktigt och vet ej. Avslutningsvis ombeds vårdnadshavarna att 
rangordna de tre viktigaste påståendena samt ange vilken utbildning de har. Stukát (2005) 
menar att man troligen kan få ut mer och rikare information om informanternas bakgrund 
korsas med undersökningsfrågorna.   
 

Urval av förskolor 
De olika förskoleformer vi valt i undersökningen är kommunala förskolor, personal- och 
föräldrakooperativ. För att få ett större underlag och förhoppningsvis större tillförlitlighet 
valde vi ut två förskolor inom varje förskoleform. Dessa förskolor ligger i olika områden av 
kommunen där flera förskoleformer finns att välja mellan. De kommunala förskolorna består 
av flera avdelningar, där endast en avdelning per förskola deltar i undersökningen. De privata 
förskolorna består av en avdelning. Det är 36 enkäter utdelade på personalkooperativen, 38 
enkäter på de kommunala förskolorna samt 35 enkäter på föräldrakooperativen. Vi har använt 
oss av två föräldrakooperativ varav det ena ligger i en annan kommun. Enkäterna riktade sig 
till sammanlagt 109 vårdnadshavare inom sex olika förskolor.  
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Genomförande 
Vi följer krav och rekommendationer enligt Vetenskapsrådets (2009) etikregler. 
Föräldrarna/vårdnadshavarna informeras om studiens syfte enligt informationskravet, samt att 
deltagandet sker frivilligt enligt samtyckeskravet och även enligt konfidentialitetskravet 
anonymt. Allt detta genom ett informationsbrev (se bilaga 1) som delas ut som en bilaga till 
enkäterna. 
 
Vi började med att kontakta personalen på respektive förskola för att informera om vårt 
examensarbete och be om ett godkännande för att få utföra en enkätundersökning bland 
föräldrarna på förskolan. På en av förskolorna erbjöd sig personalen att lämna ut enkäterna 
och låta föräldrarna svara på dem under utvecklingssamtal som de skulle ha under de följande 
veckorna. För att få in så många svar som möjligt valde vi att åka till de andra förskolorna och 
stanna där en eftermiddag för att erbjuda föräldrarna att stanna en stund och fylla i enkäten 
och lämna den direkt till oss i ett igenklistrat kuvert. De som valde att ta hem enkäten hade 
fem dagar på sig att svara. Anledningen till att vi valde att samla in svaren på kort tid var för 
att de inte skulle bli liggande och sedan bortglömda. Personalen erbjöd sig att under veckan 
påminna föräldrarna om enkäten. Genom kontakt med en studiekamrat, som arbetar på 
föräldrakooperativet i den andra kommunen, skickades enkäter och informationsbrev via 
posten till henne. Hon har sedan vidarebefordrat dessa till förskolan. Med i brevet låg också 
ett frankerat kuvert att skicka tillbaka enkätsvaren i efter utsatt senast datum. Anledningen till 
att vi inte besökte den förskolan personligen är det långa avståndet på tjugo mil tur och retur.  
Målet för enkätundersökningen var att få en svarsfrekvens på 85 %. Då vi inte kodat 
enkäterna hade vi ingen uppfattning om vilka som besvarat den och därför valde vi att inte 
skicka ut påminnelser. 
 
Trost (1994) menar att man får räkna med svarsfrekvenser på mellan 50 och 75 procent på 
många enkätundersökningar. Eftersom vi har fått något högre svarsfrekvens än 75 procent 
anser vi oss ha ett relevant underlag. 
 
Enkätundersökningens svarsfrekvensen blev 78 %, 85 svar (n= 85) av 109 utdelade enkäter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur1. Procentuell fördelning av enkätundersökningens svarsfrekvens. 
(n= föräldrakooperativ 22, personalkooperativ 30 och kommunal förskola 33) 

 
 
Som framgår av figur1 har de kommunala förskolorna den högsta svarsfrekvensen medan 
föräldrakooperativen har den lägsta. En tänkbar orsak till detta kan vara att till ett av 
föräldrakooperativen skickades enkäterna per post och enligt Bryman (2001) ökar risken för 
bortfall av svar vid postenkäter.  
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Bearbetning av data 
I denna undersökning är det omöjligt att identifiera de besvarade enkäterna till enskilda 
personer. Eftersom svaren är anonyma och dataunderlaget behandlas konfidentiellt uppfyller 
vi Vetenskapsrådets (2009) konfidentialitetskrav. Vi har genomfört en sammanställning av 
respektive förskoleform som redovisas i form av tabeller och diagram. För att lättare kunna 
tolka resultat menar Stukát (2005) att tabeller är ett bra hjälpmedel. Vidare menar han att man 
bör undvika för mycket information i tabellerna för att inte försvåra för läsaren. I 
redovisningen av resultat presenteras endast de tio mest framträdande faktorerna, detta för att 
undvika alltför mycket information och för att underlätta resultatbearbetningen. För att 
tydliggöra resultaten för läsaren redovisas svaren både i tabellform och som diagram, detta för 
att ge en tydligare överblick. 
 

Undersökningens tillförlitlighet 
Det går inte att dra några större slutsatser av resultatet då undersökningen endast genomförts i 
sex förskolor i två kommuner och under begränsad tid. Tillförlitligheten hade kunnat bli högre 
om undersökningen hade utförts under en längre tid, inom fler förskolor och inom fler 
kommuner. Syftet med undersökningen är att lyfta fram föräldrarnas motiv till valet av 
förskoleform. Vi är givetvis medvetna om att de enkätsvar föräldrarna angivit lika väl kan 
grundas på vad de anser vara viktigt just nu istället för vad de ansåg vara viktigt när de gjorde 
sina val.  
 

Sammanfattning 
Denna undersökning har genomförts med hjälp av enkäter som delades ut till föräldrar i sex 
olika förskolor, som består av förskoleformerna föräldrakooperativ, personalkooperativ och 
kommunala förskolor. Av 109 utdelade enkäter blev svarsfrekvensen relativt god med 85 
besvarade enkäter (n= 85). Responsen från föräldrar och personal på förskolorna var mycket 
god och de flesta ville gärna ta del av resultatet från undersökningen. Föräldrarna 
informerades om att undersökningen kommer att avrapporteras som ett examensarbete i 
didaktik inom ramen för lärarutbildningen. Resultatet av undersökningen kommer att 
redovisas i följande kapitel.
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4 Resultat 
 
I detta kapitel presenterar vi resultaten från enkätundersökningen. Redovisningarna visas i 
tabeller och figurer med tillhörande analyser. Vi kommer att redovisa föräldrars 
utbildningsnivå, styrande faktorer av föräldrars val, rangordning av faktorer och övriga 
faktorer som föräldrarna själva fått välja.  
 

Vårdnadshavarnas utbildningsnivå 
Vårdnadshavarna ombads att ange vilken utbildningsnivå de har. Detta för att se om det har 
någon betydelse för deras val av förskoleform. Som det framgår av tabell 1, har 5 % (n= 6) av 
vårdnadshavarna inte fyllt i något av utbildningsalternativen. Möjliga orsaker till bortfall kan 
vara att det endast finns en vårdnadshavare i familjen eller att vårdnadshavarna inte vill lämna 
uppgifter om deras utbildning. 
 
 
Tabell 1. Vårdnadshavarnas högsta utbildningsnivå, procentuell fördelning av angivna svar. 

 Föräldrakooperativ 
(n= 44) 

Personalkooperativ 
(n= 59) 

Kommunal förskola 
(n= 61) 

Grundskola 
 

7 % 3 % 5 % 

Gymnasium 
 

59 % 47 % 41 % 

Högskola 
 

34 % 48 % 50 % 

Bortfall 5 % (n= 6) 
 
 
Tabell 1 visar att den kommunala förskolan har flest högskoleutbildade vårdnadshavare och 
föräldrakooperativen har den lägsta andelen högskoleutbildade vårdnadshavare.  
 

Styrande faktorer av föräldrars val 
Föräldrarna ombads genom enkäten att ta ställning till i vilken grad ett visst påstående stämde 
in vid deras val av förskola. De för föräldrarna tio viktigaste faktorerna visas nedan i 
tabellform. Varje förskoleform redovisas var för sig. 
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Föräldrakooperativ: 
 
Tabell 2 visar att de tre viktigaste motiven för föräldrars val av föräldrakooperativ är i första 
hand förskolans personal följt av positivt intryck vid första besök och det tredje viktigaste 
motivet är personaltäthet. De kolumner som endast visar tecknet – betyder att ingen förälder 
kryssat för det alternativet. 
 
Tabell 2. Föräldrakooperativ, avrundad procentuell fördelning av angivna svar (n= 22). 
 Mycket 

viktig 
Ganska 
viktig 

Varken/ 
eller 

Ganska 
oviktigt 

Helt 
oviktig Vet ej 

 
Förskolans personal 96 % 5 % - - - - 
 
Positivt intryck vid första besök 86 % 14 % - - - - 
 
Personaltäthet 77 % 23 % - - - - 
Förskolans pedagogik och 
arbetssätt 68 % 32 % - - - - 
 
Utemiljön 64 % 32 % 5 % - - - 
 
Innemiljön 64 % 32 % 5 % - - - 
 
Förskolans goda rykte 64 % 32 % - - - 5 % 
 
Förskolans kost 64 % 32 % 5 % - - - 
 
Föräldrars inflytande 59 % 36 % - 5 % - - 
 
Närhet till hemmet 14 % 64 % 14 % 9 % - - 
 
 
Förskolans personal visar sig vara det viktigaste motivet för föräldrarna, då 96 procent (n=21) 
anser det vara mycket viktigt och 5 procent (n=1) ganska viktigt. Generellt är det en liten 
spridning av svaren bland motiven då de flesta svar anses vara mycket viktiga och ganska 
viktiga. Närhet till hemmet har den största spridningen bland svarsalternativen. Av resultatet 
framkommer även att föräldrars inflytande inte fick högre än 59 procent (n= 13) i kolumnen 
mycket viktigt, det anser vi vara anmärkningsvärt med tanke på att föräldrakooperativen ägs 
av föräldrarna. Av de motiv som redovisas i tabellen är närhet till hemmet minst viktig, 14 
procent (n= 3). 
 
De motiv som är minst framträdande och inte redovisas i tabellen är närhet till arbetsplatsen, 
syskon som går/har gått i förskolan, kände föräldrar med barn i förskolan, missnöje med 
tidigare förskola, förskolans marknadsföring, särskild profil eller inriktning och antal 
avdelningar på förskolan. Det minst viktiga motivet är förskolans marknadsföring. Nedan 
redovisas resultatet från personalkooperativen. 
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Personalkooperativ: 
 
Som det framgår av tabell 3 är det förskolans personal som är det viktigaste motivet när 
föräldrar ska göra sina val av förskola. Även positivt intryck vid första besök, utemiljön och 
personaltäthet är viktigt för föräldrarna. De kolumner som endast visar tecknet – betyder att 
ingen förälder kryssat för det alternativet. 
 
 
Tabell 3. Personalkooperativ, avrundad procentuell fördelning av angivna svar (n= 30). 

 
Mycket 
viktigt 

Ganska 
viktigt 

Varken/ 
eller 

Ganska 
oviktigt 

Helt 
oviktigt Vet ej 

 
Förskolans personal 

 
93 % 

 
3 % 

 
3 % 

 
- 

 
- 

 
- 

 
Positivt intryck vid första besök 

 
90 % 

 
10 % 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
Utemiljö 

 
73 % 

 
27 % 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
Personaltäthet 

 
73 % 

 
23 % 

 
3 % 

 
- 

 
- 

 
- 

 
Innemiljö 

 
60 % 

 
40 % 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
Förskolans kost 

 
53 % 

 
30 % 

 
17 % 

 
- 

 
- 

 
- 

Förskolans pedagogik och 
arbetssätt 

 
50 % 

 
50 % 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
Förskolans goda rykte 

 
50 % 

 
40 % 

 
3 % 

 
- 

 
- 

 
7 % 

 
Närhet till hemmet 

 
27 % 

 
67 % 

 
3 % 

 
3 % 

 
- 

 
- 

 
Särskild profil eller inriktning 

 
20 % 

 
53 % 

 
23 % 

 
3 % 

 
- 

 
- 

 
 
I likhet med föräldrakooperativen anser personalkooperativens föräldrar att förskolans 
personal är det viktigaste motivet till deras val. 93 procent (n= 28) anser det vara mycket 
viktigt, 3 procent (n= 1) anser det vara ganska viktigt och 3 procent (n= 1) anser det vara 
varken/eller. Resultatet visar även att det är kombinationen av flera motiv som är viktig för de 
flesta föräldrar. Förskolans miljö är viktig för många föräldrar, dock är utemiljön, 73 procent 
(n= 22) av något större vikt än innemiljön, 60 procent (n= 18). Av de motiv som redovisas i 
tabellen är särskild profil eller inriktning minst viktig, 20 procent (n=6).  
 
De motiv som är minst framträdande och inte redovisas i tabellen är närhet till arbetsplatsen, 
syskon som går/har gått i förskolan och kände föräldrar med barn i förskolan.  Vidare är 
missnöje med tidigare förskola, förskolans marknadsföring, föräldrars inflytande och antal 
avdelningar på förskolan inte bland de tio viktigaste motiven. Det minst viktiga motivet är 
kände föräldrar med barn i förskolan. Följande tabell visar resultatet från de kommunala 
förskolorna. 
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Kommunala förskolor: 
 
Tabell 4 visar att det viktigaste motivet för föräldrars val är närhet till hemmet följt av 
förskolans personal och positivt intryck vid besök. De kolumner som endast visar tecknet – 
betyder att ingen förälder kryssat för det alternativet. 
 
 
Tabell 4. Kommunala förskolor, avrundad procentuell fördelning av angivna svar (n= 33).  

 
Mycket 
viktig 

Ganska 
viktig 

Varken/ 
eller 

Helt 
oviktig 

Vet ej 

 
Närhet till hemmet 

 
70 % 

 
27 % 

 
3 % 

 
- 

 
- 

 
Förskolans personal 

 
61 % 

 
21 % 

 
18 % 

 
- 

 
- 

 
Positivt intryck vid besök 

 
58 % 

 
9 % 

 
27 % 

 
- 

 
6 % 

 
Utemiljön 

 
55 % 

 
30 %  

 
15 % 

 
- 

 
- 

 
Innemiljön 

 
42 % 

 
30 % 

 
27 % 

 
- 

 
- 

 
Förskolans pedagogik 

 
36 % 

 
33 % 

 
30 % 

 
- 

 
- 

 
Syskon som går/har gått i förskolan 

 
36 % 

 
27 % 

 
27 % 

 
6 % 

 
- 

 
Personaltäthet 

 
30 % 

 
39 % 

 
30 % 

 
- 

 
- 

 
Förskolans goda rykte 

 
21 % 

 
36 % 

 
39 % 

 
- 

 
- 

 
Föräldrars inflytande 

 
9 % 

 
52 % 

 
40 % 

 
- 

 
- 

 
 
Till skillnad från de privata förskolorna anser föräldrarna att närhet till hemmet, 70 procent 
(n=23) är viktigast, dock följt av förskolans personal, 61 procent ( n= 20) och positivt intryck 
vid besök, 58 procent (n= 19). Av de motiv som redovisas i tabellen är föräldrars inflytande 
minst viktig, 9 procent ( n= 3). De kommunala förskolorna har större spridning av svaren 
jämfört med de privata. 
 
De motiv som är minst framträdande och inte redovisas i tabellen ovan är närhet till 
arbetsplatsen, förskolans kost och kände föräldrar med barn i förskolan. Ytterligare faktorer 
som inte redovisas är missnöje med tidigare förskola, förskolans marknadsföring, särskild 
profil eller inriktning, och antal avdelningar på förskolan. Det minst viktiga motivet är 
missnöje med tidigare förskola. 
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Sammanfattning 
Vi har sammanställt resultaten från de olika förskoleformerna. Resultaten visar vilka motiv 
som styr föräldrars val av förskoleform. Förskolans personal är det viktigaste motivet för 
föräldrarna inom de båda privata förskolorna medan närhet till hemmet är viktigast för 
föräldrarna inom de kommunala förskolorna. Dessa motiv har även i tidigare undersökningar 
visat sig vara mycket viktiga. I övrigt är inte skillnaderna så stora mellan de olika 
förskoleformerna vad gäller viktiga motiv som styr föräldrars val. Vi kan inte se i resultatet av 
undersökningen att själva förskoleformen är av stor betydelse. Däremot styrs valen mer av 
vissa gemensamma motiv . Något som vi anser vara anmärkningsvärt är att det är så många 
olika motiv som föräldrarna ansåg vara mycket viktiga när de gjorde sina val. Tidigare 
forskning visar att motiv som påverkade föräldrars val av kommunal eller privat förskola 
vilade i huvudsak på gemensam grund men att förskoleformen inte hade så stor vikt för 
föräldrarna, vilket ligger i linje med denna undersökning. 
 

Föräldrarnas rangordning av de tre viktigaste faktorerna 
Föräldrarna ombads att rangordna de tre viktigaste faktorerna för deras val. I och med att 
rangordna alternativen förväntade vi oss ett tydligare resultat av undersökningen. Eftersom 
flera olika faktorer ansågs vara viktiga i den första delen av enkäten gjorde rangordningen det 
lättare att urskilja vad föräldrarna ansåg vara det allra viktigaste. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 
 
 
 
 

Figur5. Rangordning av de tre viktigaste faktorerna. 

 
Föräldrakooperativ 

 
1:a hand: 

• Förskolans pedagogik och arbetssätt 
 
2:a hand: 

• Förskolans personal, utemiljö  
 
3:e hand: 

• Förskolans personal, föräldrars 
inflytande och förskolans kost 

 
Personalkooperativ  

 
1:a hand: 

• Förskolans personal 
 
2:a hand: 

• Förskolans pedagogik och arbetssätt 
 
3:e hand: 

• Ute/innemiljö 

 
Kommunala förskolor 

 
1:a hand: 

• Närhet till hemmet 
 
2:a hand: 

• Förskolans personal 
 
3:e hand: 

• Förskolans personal 
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Vi började med att sammanställa alla förstahandsval och det visar sig att föräldrar i 
föräldrakooperativen anser att förskolans pedagogik och arbetssätt är viktigast. Föräldrar i 
personalkooperativen anser att förskolans personal är viktigast medan närhet till hemmet är 
viktigast för föräldrar i de kommunala förskolorna. Därefter sammanställde vi 
andrahandsvalen och där anser föräldrarna i föräldrakooperativen att förskolans personal och 
utemiljön är viktigast. I personalkooperativen anser föräldrarna att förskolans pedagogik och 
arbetssätt är viktigast. För föräldrarna i de kommunala förskolorna visar det sig att förskolans 
personal är viktigast både som andrahands- och tredjehandsval.  I tredjehandsvalet anser 
föräldrarna i föräldrakooperativen att förskolans personal, föräldrars inflytande och 
förskolans kost är viktigast medan föräldrarna i personalkooperativen anser att förskolans 
pedagogik och arbetssätt och ute- och innemiljön är viktigast. 
 
Sammanfattningsvis framgår det av rangordningen att förskolans personal är återkommande 
som ett viktigt motiv för alla tre förskoleformerna. Förstahandsvalet skiljer sig dock åt där 
föräldrakooperativen och de kommunala förskolorna har valt förskolans pedagogik och 
arbetssätt respektive närhet till hemmet som förstahandsval. I föräldrakooperativens tabell 
visar det sig att det motiv som flest föräldrar anser vara mycket viktig inte är samma motiv 
som är viktigast när de själva får rangordna dem.  Detta kan tolkas som att det är 
kombinationen av flera motiv som anses vara mycket viktiga.  
 

Övriga motiv som föräldrarna har nämnt 
Enkätens sista fråga lämnades öppen för övriga motiv som inte tidigare nämnts. Endast nio 
föräldrar valde att fylla i den och nedan redovisas övriga motiv inom respektive förskoleform. 
Dessa motiv representeras var och en för sig där små barngrupper, personalkooperativ och 
närhet till framtida skola representeras av två svaranden var. 
 
     
     
     

 
 
 
 
Figur 6. Övriga motiv (n= 9). 
 
Dessa motiv ansåg föräldrar vara mycket viktiga när de gjorde sina val av förskola. 
Anmärkningsvärt är att inte fler nämnde själva förskoleformen som ett viktigt motiv. En 
möjlig orsak till detta kan vara att förskoleformen var så självklar för dem att de inte tänkte på 
att nämna den som ett viktigt motiv. En annan orsak kan vara att själva förskoleformen inte 
var av så stor vikt för föräldrarna.  
  
Sammanfattningsvis visar resultatet av rangordning och övriga motiv att det är förskolans 
personal och närhet till hemmet som är de mest framträdande för föräldrarna, vilket 
överensstämmer med tidigare undersökningar som utförts. Vi kan även se att det är 
kombinationen av flera motiv som är avgörande för deras val. Föräldrakooperativens 
vårdnadshavare i vår undersökning anser inte att föräldrars inflytande är av så stor vikt. Detta 
kan anses märkligt med tanke på att föräldrakooperativens drift kräver ett stort inflytande och 
aktivt deltagande av föräldrarna.  

Föräldrakooperativ 
 

Små barngrupper  

Personalkooperativ 
 

Fysisk aktivitet 
Personalkooperativ 
Små barngrupper 
Arbetsglädje 

Kommunala förskolor 
 
Närhet till framtida skola 
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5 Diskussion  
 
Syftet med denna undersökning är att undersöka vilka motiv föräldrar kan ha idag för sitt val 
av förskoleform. Den övergripande frågan är: vilka faktorer styr föräldrars val av 
förskoleform? För att få svar på denna fråga har vi utfört en enkätundersökning bland 
föräldrar i sex olika förskolor. I det här avslutande kapitlet kommer undersökningens resultat 
att diskuteras i relation till litteraturen som redovisas i kapitel två. Kapitlet avslutas med 
slutord och förslag på vidare forskning. 
 

Metoddiskussion 
Valet av enkätundersökning som metod ansåg vi vara det bästa sättet då en sådan ger 
möjlighet till att få kontakt med så många respondenter som möjligt. Vi anser att vi fick en 
tydlig bild av vilka faktorer som var viktiga för dem. Något som däremot är svårare att utläsa 
av svaren är om föräldrarna medvetet valt en viss förskoleform, vilket är frågeställningen i vår 
undersökning. Det hade vi eventuellt kunnat få svar på om vi kompletterat enkäterna med 
några intervjuer. Vår tanke med den öppna frågan i slutet av första delen i enkäten var att ge 
föräldrarna möjlighet att nämna till exempel förskoleformen som en viktig faktor. Endast två 
föräldrar av 109 angav förskoleformen som viktig. Samtidigt kan noteras att enligt Sundell 
och Bennet (1992) och Ståhle (1995) visar det sig att förskoleformen inte har så stor vikt för 
föräldrarna. Så kan fallet även vara i vår undersökning. Att undersökningen är genomförd i 
endast sex förskolor gör att den bara speglar en relativt liten andel av föräldrars åsikter. Fler 
förskolor och eventuella intervjuer hade kunnat ge en bättre bild men som vi tidigare nämnt är 
svaren dock ganska entydiga. 
 
Vad det gäller enkätens utformning hade vi kunnat välja bort svarsalternativen varken/eller 
eller vet ej, för att tvinga fram ett ställningstagande hos den svarande (Stukát 2005). Under 
analysen av enkätsvaren tolkade vi det som att föräldrarna istället för att tänka tillbaka på vad 
som styrde deras val, har angett faktorer som de anser vara viktiga här och nu. Denna tolkning 
grundar vi på att flertalet föräldrar har nämnt väldigt många faktorer som mycket viktiga och 
vi frågar oss om alla dessa faktorer verkligen styrde deras val av förskola. 
 

Valfrihet 
I Sverige är kommunen skyldig att erbjuda plats inom en förskoleenhet så nära barnets eget 
hem som möjligt och hänsyn ska tas till barnets vårdnadshavares önskemål. En stor del av den 
tidigare forskning som utförts på området visar att föräldrar i stort är positivt inställda till 
valfrihet. Valfriheten kan leda till ett ökat skolengagemang hos föräldrar och en större 
lyhördhet för deras önskemål (Skolverket 2003). Även Kjellman (2001) belyser valfrihet och 
menar att bakom tanken på denna ligger idén att utbildning kan ses som en vara och att skolor 
skall konkurrera om föräldrarna. Föräldrarnas roll är av stor betydelse då de som konsumenter 
förväntas göra bra val i det utbud av skolor som finns. Skolorna blir därmed tvungna att höja 
sin undervisningsstandard, i annat fall väljer föräldrarna förmodligen en annan skola. Vår syn 
på fristående skolor är att de även kan erbjuda en mångfald av pedagogiska inriktningar i 
högre grad än vad de kommunala skolorna har möjlighet till. Även Damgren (2002) menar att 
det är viktigt att de privata skolorna inte bara upplevs som konkurrerande skolor utan att man 
tar vara på de möjligheter som de fristående skolornas olika inriktningar erbjuder. Vi anser att 
valfrihet även gäller inom förskolan vilket ökar konkurrensen och ställer högre krav på 
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kvaliteten, något som vi ser som positivt. Utan konkurrens tenderar förskolorna att stagnera i 
sin utveckling.  
 
Dock finns det motståndare till denna valfrihet och enligt Denessen, Driessena och Sleegers 
(2005) leder den till ökad segregation. Motståndarna hävdar enligt Kjellman (2001) att 
skolorna inte konkurrerar på lika villkor på grund av den sociala miljön och skolans placering. 
Vi menar att barn automatiskt placeras i den skola som ligger närmast hemmet, vilket gör att 
skolorna blir lika segregerade som bostadsområden. Om föräldrarna väljer en annan skola 
som inte ligger i närhet till hemmet, får de själva bekosta skolskjutsen, vilket kan bidra till att 
många föräldrar inte har den möjligheten. Även Damgren (2002) menar att den ökade 
valfriheten motverkas av förhållanden som ojämn fördelning över landet och kostnader för till 
exempel skolskjuts. I vår undersökning visar det att just närheten till hemmet är viktigt för 
föräldrarna. En orsak till detta kan vara dels att barnen får gå tillsammans med kamrater som 
bor i närheten och att förskolan ligger i anslutning till den skola de geografiskt kommer att 
tillhöra. Till skillnad från Sverige har Nederländerna ett valsystem inom skolan där det är total 
frihet att välja skola. Barnen tillhör inte automatiskt någon närliggande skola. Alla föräldrar 
måste göra ett aktivt val (Denessen, Driessena & Sleegers 2005).  
 

Styrande motiv    
Ståhle (1995) har genomfört en undersökning som visar att föräldrars val av barnomsorg 
påverkas av deras utbildning och yrkesmässiga status. Föräldrar med högre utbildning 
föredrog oftast offentlig barnomsorg. Detta ligger i linje med vår undersökning som visar att 
den kommunala förskolan har flest högskoleutbildade vårdnadshavare. Detta resultat är något 
som förvånar oss eftersom våra förutfattade meningar är att föräldrar med hög utbildning 
oftast väljer privat barnomsorg till sina barn. Även Damgren (2002) visar att flertalet av 
föräldrarna i de fristående skolorna har en hög utbildningsnivå och för flera av dem är det 
viktigt att eleverna på skolan kommer från hem där föräldrarna har en god skolutbildning. 
  
Som vi tidigare nämnt är det ingen ny företeelse med privata alternativ, men i dag finns det 
betydligt fler fristående förskolor att tillgå. Därför anser vi det märkligt att förskolans 
marknadsföring inte hamnade bland de tio viktigaste motiven till att söka en viss 
förskoleform. Kanske är det så att förskolorna behöver bli mer medvetna om den konkurrens 
som råder och därigenom bli bättre på att marknadsföra sig.  Marknadsföring behöver inte 
bara ske genom en hemsida, det kan även ske genom bland annat utställningar eller att bjuda 
in den lokala tidningen för att synas och uppmärksamma omgivningen på att förskolan finns.  
 
Resultatet av denna undersökning visar särskilt två framträdande motiv som samtliga föräldrar 
anser vara viktiga och det är närhet till hemmet och förskolans personal, vilket ligger i linje 
med Ståhle (1995) som även hon nämner dessa motiv som viktiga. Det anser vi vara intressant 
då samma motiv visar sig vara viktiga även fjorton år senare. Vad grundar föräldrarna sitt val 
på? Generellt för alla förskoleformer vi har undersökt visar det sig att förskolans personal är 
det viktigaste motivet. Inom de kommunala förskolorna har över 60 procent angivit detta och i 
de båda privata förskoleformerna är det över 90 procent. En fråga vi ställer oss är hur 
föräldrarna kan ha en uppfattning om förskolans personal innan de gör sitt val. Med tanke på 
det borde den procentuella siffran vara högre för förskolans rykte. Det borde vara ryktet som 
ger föräldrarna en uppfattning om personalen, anser vi. Vad det gäller förskolans personal 
anställer de privata förskolorna sin personal med samma grundsyn på barn och pedagogik, 
vilket de kommunala förskolorna inte har samma möjlighet att göra på grund av olika lagar 
och regler. Detta kan medföra att den positiva andan hos personalen är högre i de privata 
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förskolorna vilket leder oss in på förskolans pedagogik och arbetssätt. En del av arbetssättet 
är för oss även personalens arbetsglädje vilken speglar sig i barngruppen. Stämningen på en 
förskola kan märkas redan när man kliver innanför dörren. Att känna arbetsglädje tillför att 
inspirationen för arbetet ökar. Om förskolan är privat eller kommunal är av mindre betydelse. 
Det viktiga är att personalen känner arbetsglädje. Även Denessen, Driessena och Sleegers 
(2005) menar att ett gott rykte, en god kvalitet och närhet till hemmet är motiv som styr 
föräldrarnas val. 
 
Som vi tidigare nämnt anser föräldrakooperativens vårdnadshavare i vår undersökning inte att 
föräldrars inflytande är av så stor vikt. Vi ser det märkligt att detta motiv kommer på nionde 
plats av de tio viktigaste motiven. En möjlig orsak till detta kan vara att föräldrarna bortser 
från att det är de som driver den kooperativa förskolan och att de är personalens arbetsgivare. 
Kanske ser de föräldrars inflytande endast som delaktighet i den pedagogiska planeringen, 
vilken vanligtvis genomförs av pedagogerna. Nilsen Hellqvist (1995) menar att föräldrar i 
föräldrakooperativen är mer nöjda med sin barnomsorg än vad föräldrar inom kommunal eller 
annan privat barnomsorg är. Det beror troligtvis på att de har ett större inflytande och insyn 
genom ett aktivt deltagande, vilket är en förutsättning för verksamhetens drift. Enligt 
läroplanen för förskolan ska alla föräldrar ha möjlighet till inflytande. Förskolan ska vara 
tydlig i fråga om mål och innehåll, det är en förutsättning för barnens och föräldrarnas 
möjligheter till inflytande (Lpfö 98). För att få plats inom den privata barnomsorgen måste 
föräldrarna välja att ställa sig i en sådan kö, vilket innebär att de gör ett aktivt val, trots det 
kan förskolans personal och närhet till hemmet vara viktigare för dem än själva 
förskoleformen. Dock blir föräldrar som väljer föräldrakooperativ informerade om att det 
krävs ett engagemang i form av olika arbetsinsatser som till exempel städning och arbete i 
barngrupp.   
 
Möjlighet till inflytande har föräldrarna även i skolan men trots detta menar Damgren (2002) 
att föräldrarnas personliga engagemang för barnens skolgång ebbas ut med tiden, i takt med 
att skolorna finner sina former. De får både mindre tid och lust att hjälpa till. Det kan leda till 
att skolorna måste ta ut en avgift för vissa tjänster, som tidigare utfördes ideellt av föräldrarna. 
Detta i sin tur kan leda till begränsningar för vissa föräldrar att välja den skolan.  
 
I föräldrakooperativen ingår det i föräldrarnas ansvar att sköta det praktiska kring 
verksamheten men det blir allt vanligare att även andra förskoleformer bjuder in föräldrar till 
arbetskvällar för att till exempel förbättra utemiljön på förskolan. Det bidrar till ett gott 
samarbete mellan förskolan och föräldrar samtidigt som det ger föräldrar inflytande och 
möjlighet till att påverka miljön, vilken visar sig vara viktig för föräldrarna i undersökningens 
alla tre förskoleformer.  
 
Nilsen Hellqvist (1995) menar att ju mindre förskola desto nöjdare är föräldrarna med sin 
barnomsorg. Detta till skillnad från de förskolor i vår undersökning där de privata består av en 
avdelning var och de kommunala av två till fyra avdelningar. Trots skillnader mellan 
förskolorna visar resultatet att antal avdelningar på förskolan inte är av så stor vikt för någon 
av förskoleformerna. Damgren (2002) belyser små skolor och menar att ju mindre en skola är 
desto viktigare är personalens och elevers relationer. Vi menar att personalens och elevers 
relationer är viktiga oavsett skolans storlek men en liten skola kan vara mer sårbar då det 
finns färre vuxna omkring barnen.  
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Kvalitet 
Kvalitet är ett begrepp som kan ses ur många olika perspektiv. I det här arbetet fokuserar vi 
mest på valfrihet men i och med valfriheten ställs högre krav på kvaliteten. Nedan berör vi 
kvalitet ur ett förskoleperspektiv. 
 
Grimlund (2008) frågar sig om man kan man kalla det förskola om det inte finns en enda 
förskollärare? Är föräldrar nöjda borde det vara ett tillräckligt gott betyg och visa på god 
kvalitet. Om det sedan är en blandning av barnskötare och förskollärare är kanske av mindre 
betydelse om föräldrar och barn är nöjda. Att det finns någon personal med pedagogisk 
utbildning på en avdelning anser vi är bra för kvaliteten på förskolan men utbildning innebär 
inte automatiskt god kvalitet. Det är även viktigt att läroplanen följs och att verksamheten 
regelbundet utvärderas. Enligt vår undersökning är förskolepersonalen viktigt för föräldrar när 
de ska välja förskola, oavsett vilken förskoleform man tänker välja till sitt barn. Vi menar att 
barnen och föräldrarna är förskolans kunder och de har rätt att ställa höga krav på kvaliteten. 
Kvalitet för oss i det här fallet är att en stor del av personalen har pedagogisk utbildning. Det 
är även viktigt att all personal strävar mot samma mål, trivs med varandra samt att de tycker 
att det är roligt att gå till arbetet.  
 
Teveborg (2000) menar att kommunen endast beviljar tillstånd till en privat förskola om de 
uppfyller kraven på god kvalitet och säkerhet. Vi menar att det är en trygghet för föräldrar 
som väljer privata alternativ att veta att kommunen ställer dessa krav. Kommunens tillstånd 
gäller även inom skolan och enligt Skolverket (2003) är kommunens förhållningssätt och stöd 
till skolorna betydelsefullt. Detta för att skolor ska få likvärdiga förutsättningar att utvecklas 
och för att över huvudtaget möjliggöra skolutveckling. 
 

Slutord och förslag till vidare forskning 
I det här arbetet har vi genomfört undersökningar av tre olika förskoleformer eftersom vi 
trodde att just förskoleformen var viktig för föräldrars val, men med facit i hand ser vi att det 
inte är förskoleformen som är viktig utan det är vissa motiv föräldrarna anser är viktiga för 
deras val. Som vi tidigare nämnt måste föräldrar medvetet välja de privata alternativen, det 
behöver i sin tur inte betyda att det är själva förskoleformen som är viktigast för dem. 
Föräldrakooperativen utmärker sig då de kräver ett visst engagemang av föräldrarna.  
 
Trots valfrihetens för- och nackdelar anser vi att den är viktig för demokratin, dels ur ett 
samhällsperspektiv och ur ett individperspektiv. Valfrihet kan medföra konkurrens mellan 
förskolor, vilket i sin tur kan höja verksamhetens kvalitet. Det är även en mänsklig rättighet 
att kunna välja det alternativ som passar bäst för sina barn.  
 
Som svar på frågeställningen i denna undersökning visar det sig att förskolans personal och 
närheten till hemmet är de viktigaste motiven för föräldrars val. Detta ligger i linje med vad 
tidigare forskning har visat. Vi menar att det ställs höga krav på personalen för att 
verksamheten ska uppnå en god kvalitet. Vad det gäller förskolans personal menar vi att det 
skulle vara intressant att belysa samma frågeställning men ur personalens perspektiv. Vad 
beror det på att allt fler väljer att starta privata förskolor? Ett förslag på vidare forskning är att 
undersöka pedagogers motiv till detta.  
 
Avslutningsvis vill vi tacka alla föräldrar som deltagit och gjort denna undersökning möjlig 
samt vår handledare Annika Elm Fristorp som stöttat och uppmuntrat oss genom hela arbetet. 
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Bilaga 1: Informationsbrev 
 
Till föräldrar/vårdnadshavare 
 
Vi är tre studenter som läser sista terminen på lärarutbildningen vid Högskolan i Gävle. 
 
Vill du delta i en undersökning gällande vad som styr föräldrars val av olika förskoleformer?  
Med olika förskoleformer menar vi kommunal förskola, personalkooperativ och 
föräldrakooperativ. Med anledning av att föräldrar har möjlighet att välja mellan ett flertal 
olika alternativ finns ett kunskapsintresse av att undersöka vilka faktorer som styr föräldrars 
val. 
 
Undersökningen genomförs med en enkät (medföljande formulär)som du ombeds att besvara. 
Deltagandet sker anonymt och frivilligt. Svar kommer ej att kunna kopplas till enskild person. 
 
Undersökningen kommer att avrapporteras som ett examensarbete i didaktik inom ramen för 
lärarutbildningen. 
 
Vänligen återlämna formuläret i medföljande kuvert till din förskola senast 091016. 
 
Vid frågor eller funderingar angående undersökningen, kontakta oss gärna. 
Tack på förhand för er medverkan! 
 
 
 
 
Jessica Lydén 
Tel: XXX-XX XX XXX 
E-mail: XXXXX 
 
Helena Sjöberg 
Tel: XXX-XX XX XXX 
E-mail: XXXXX 
 
Cissi Edström 
Tel: XXX-XX XX XXX 
E-mail: XXXXX 
 
 
 
 
Handledare: 
Annika Elm 
Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi 
Högskolan i Gävle 
Tel: XXX-XXXXXX 
E-mail: XXXXX 
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Bilaga 2: Enkät till föräldrar/vårdnadshavare 
 
Den här enkäten riktar sig till föräldrar/vårdnadshavare inom kommunala förskolor, personal- 
och föräldrakooperativ. Ta ställning till nedanstående påståenden och markera i lämplig ruta 
hur Ni tycker det överensstämde med Er åsikt när valet gjordes.  
 
Viktiga faktorer för Ert val av förskola: 
 
 Mycket 

viktigt 
Ganska 
viktigt 

Varken/ 
eller 

Ganska 
oviktigt 

Helt 
oviktigt 

Vet ej 

Närhet till hemmet 
 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Närhet till arbetsplatsen 
 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Utemiljön 
 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Innemiljön 
 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Syskon som går/har gått i 
förskolan 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Kände föräldrar med barn 
i förskolan 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Förskolans goda rykte 
 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Missnöje med tidigare 
förskola 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Personaltäthet 
 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Föräldrars inflytande 
 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Förskolans 
marknadsföring 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Särskild profil eller 
inriktning 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Förskolans pedagogik och 
arbetssätt 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Antal avdelningar på 
förskolan 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Förskolans personal 
 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Positivt intryck vid besök  
 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Förskolans kost 
 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 
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 Mycket 

viktigt 
Ganska 
viktigt 

Varken/ 
eller 

Ganska 
oviktigt 

Helt 
oviktigt 

Vet ej 

Annan faktor som vi inte 
nämnt: 
………………………… 
………………………… 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

 
 
 
 
 
 
Rangordna de tre viktigaste faktorerna till ert val: 
 
1. …………….. 2. …………….. 3. …………….. 
 
 
 
 
 
Vilken utbildning har: 
 
Vårdnadshavare 1:   Grundskola (   )   Gymnasieutbildning (   )   Högskoleutbildning (   )  
 
Vårdnadshavare 2:   Grundskola (   )   Gymnasieutbildning (   )   Högskoleutbildning (   )  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Tack för er medverkan! 
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