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Sammanfattning 
Syftet med den här undersökningen har varit att ta reda på hur förskolan har påverkats av den idag 

rådande konkurrensen. Under 1990-talet förändrades förskolans förutsättningar genom valfrihets 

och etableringsfrihetsreformer. Undersökningarna i studien har gjorts genom kvalitativa intervjuer 

med förskollärare med fokus på deras syn på förskolan. Parallellt har tre stora dagstidningar, andra 

medier, hemsidor som Skolverket och Fristående förskolor samt tvkanalen Svt granskat. Detta för 

att ta reda på vad som skrivs om den Svenska förskolan. Resultatet visar enligt informanternas 

utsagor på en förskola som fungerar men som lider av en stor stress. Medier skriver att förskolan 

skulle vara bättre om det inte tilläts finnas ett vinstintresse i drivandet av verksamheterna. De 

Fristående förskolorna anser att de enskilda förskolorna bör ses som ett komplement till den 

kommunala förskolan. Studien visar på missvisande statistik vad gäller antal heltidsanställda 

pedagoger per barn. Skolverket talar om ett snitt på tre pedagoger på en barngrupp. Förskollärarna i 

studien berättar att detta hos dem bara stämmer delar av dagen, den övriga delen är de två 

pedagoger på en barngrupp. Att ha hög arbetsbelastning skapar stress hos personalgruppen, en stress 

som också barnen drabbas av. En av slutsatserna från denna studie är att vare sig förskolan är 

enskild eller kommunal bör förändringar och reformer göras utifrån konsekvensanalyser som 

grundar sig på barnens perspektiv.  

 

 

 

Nyckelord: Förskola, Konkurrens, Kvasimarknad, 1990-talet, Förskollärare, Stress 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 



 

 

Innehåll 
 

Inledning .............................................................................................................................................. 5 
Syfte och frågeställningar .................................................................................................................... 6 
Centrala begrepp .................................................................................................................................. 6 

Kommunal förskola.......................................................................................................................... 6 
Enskild förskola ............................................................................................................................... 6 

Bakgrund – Förskolan i Sverige .......................................................................................................... 7 
Framväxten av förskolor .................................................................................................................. 7 

Områdesöversikt - 1990-talets förändrade styrning av förskola och skola.......................................... 8 

Framväxten av fristående förskolor ................................................................................................. 8 
Att starta en fristående förskola ....................................................................................................... 8 

Förskolan i statistiken ...................................................................................................................... 8 
Vinstintressen hos fristående skolaktörer......................................................................................... 9 
Valfrihetsreformer och mål- och resultatstyrning .......................................................................... 10 

… och förskolan får en egen läroplan ............................................................................................ 10 
Styrdokumenten om förskolans åtagande för likvärdighet, mål och kvalitet  ................................ 12 

… och i förhållande till en marknadsanpassad förskola  ................................................................ 13 
Sammanfattning: Områdesöversikt................................................................................................ 13 

Metod ................................................................................................................................................. 13 

Val av metoder ............................................................................................................................... 14 
Litteraturgranskning och urval av källor.................................................................................... 14 

Intervju ....................................................................................................................................... 14 
Urval av informanter .................................................................................................................. 14 
Forskningsetik ............................................................................................................................ 14 

Genomförande................................................................................................................................ 15 
Intervjuer .................................................................................................................................... 15 

Presentation av informanterna ................................................................................................... 15 
Litteraturgranskning ................................................................................................................... 16 

Analys av litteratur och intervjuer ................................................................................................. 16 

Metoddiskussion ............................................................................................................................ 16 
Resultat............................................................................................................................................... 17 

Olika aktörer om konkurrens i förskolan ....................................................................................... 17 
Skolverket .................................................................................................................................. 17 
Svensk press, televison och annan relevant information ........................................................... 18 

Företrädare för Sveriges fristående förskolor ............................................................................ 21 
Intervjuer ........................................................................................................................................ 22 

En bra förskola ........................................................................................................................... 22 
En dag på förskolan.................................................................................................................... 22 
Den konkurrensutsatta förskolan ............................................................................................... 24 

Förslag på förändringar .............................................................................................................. 24 
Diskussion och analys ........................................................................................................................ 25 

En bra förskola för barnen ............................................................................................................. 26 
En dag på förskolan........................................................................................................................ 26 
Den konkurrensutsatta förskolan ................................................................................................... 27 

Förslag på förändring ..................................................................................................................... 29 
Viktiga slutsatser ................................................................................................................................ 30 

Framtida forskning ............................................................................................................................. 31 
Referenslista....................................................................................................................................... 32 

Tryckta källor ................................................................................................................................. 32 

Elektroniska källor ......................................................................................................................... 33 
Bilaga ................................................................................................................................................. 36 



 

 

Intervjufrågor ................................................................................................................................. 36 
 

 

 

 

 
 

  
 



 

5 

Inledning 

Förskolan är idag en plats som har dubbelt syfte enligt Skolverket (2011). Verksamheten syftar till 

att föräldrar ska kunna förvärvsarbeta men också för att barnen ska få pedagogisk stimulans.  

Barnen som vistas där är mellan ett och fem år gamla. I Sverige ses förskolan som ett första steg i 

en utbildningskedja som ska mynna ut i gymnasiestudier. Valfriheten är något man ska ta hänsyn 

till, vilket görs i samband med föräldrars önskemål om val av förskola. Verksamheten skall också 

anpassa sina öppettider efter barnens behov. Föräldrar ska kunna erbjudas plats efter 3-4 månader. 

Kommunerna är idag skyldiga att ge bidrag till enskilda förskolor i den mån den privata aktören 

uppfyller det kvalitetskrav som finns. Fristående förskolor har sedan 2006 fri etableringsrätt vilket 

betyder att de inte behöver ansöka om tillstånd hos Skolinspektionen (vilket gäller för fristående 

skolor, och förskoleklass) utan ansökan görs direkt hos den berörda kommunen (Skollagen 

2010:800). 

 

Under 1990-talet kom flera nya reformer däribland valfrihetsreformer och nya skattefinansierade 

s.k. fristående förskolor och skolor att ändra förutsättningarna för svensk förskola och skola (Reg. 

Prop 1991/92:95). Valfriheten stod i fokus utifrån införandet av en s.k. skolpeng som följer varje 

skolbarn eller förskolebarn. Med fler pedagogiska verksamheter och olika profileringar var det tänkt 

att också den redan befintliga pedagogiken i förskolor och skolor skulle stimuleras. Barn, elever och 

föräldrar skulle komma att få större valfrihet i valet av förskole- och skolverksamhet. Syftet med 

reformen var också enligt regeringen att konkurrensen skulle leda till något bättre. 

Förskoleverksamheter skulle få incitament att sänka sina kostnader och kvaliteten skulle säkras. 

Idag, lite drygt 20 år senare konkurrerar enskilda och kommunala förskolor mellan varandra. Den 

"elevbunda peng" som kommunen delar ut, gör att varje barn är viktigt för verksamhetens existens.   

 

Idag är det många förskolor som profilerar sig på sina hemsidor. Där skriver de bl.a. om sina 

pedagogiska idéer. Det skrivna ordet kan dock ge en annan bild av verkligheten än den som i 

praktiken utspelar sig inom förskolorna, vilken barnen, pedagogerna och också kanske föräldrarna 

upplever. Våren 2014 fick Sveriges televisions program ”Uppdrag granskning” stor uppmärksamhet 

för det program som beskrev verksamheten i den fristående förskolan Hälsans förskola. Som det 

framgår av namnet utgav sig verksamheten för att vara en förskola i hälsans tecken, där bland annat 

maten skulle vara särskilt utvald. I tidningen Aftonbladet(2014) uppgav pedagoger och föräldrar att 

barnen dock inte alltid fick äta sig mätta. Det snålades enligt personal och föräldrar in på allt; mat, 

personal, lokaler och möbler. En förälder berättade att när hon skulle hämta sitt barn kunde en 

pedagog vara ensam med 30 barn. En barnskötare på förskolan som också uttalade sig hade beslutat 

sig för att säga upp sig eftersom han då ansåg att läget var ohållbart. 

 

I Läroplanen för förskolan framgår att förskolan ska vara likvärdig var man än i landet befinner sig. 

Frågor som därför känns relevanta att ställa i denna konkurrenssituation som idag råder mellan 

förskolor, är vilken insyn som råder i förskolan, och om de kvalitetssäkringar som görs kan 

garantera likvärdighet. Vågar pedagoger och förskolechefer öppet kritisera sin egen verksamhet och 

peka på eventuella brister i den egna verksamheten? Man kan också tänka sig att valfrihetsfrågan 

inom förskola blivit allt viktigare i samma takt som föräldrarnas arbetstid har ökat, vilket skapar en 
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stor efterfrågan på just valfrihet. Många vill kanske sätta sitt barn i en förskola som stödjer det egna 

hemmets värderingar.  

 

Enligt Skolverket (2012) är den marknad som råder inom skolområdet egentligen inte renodlad, 

utan en blandning mellan marknad och politiska beslut, vilket kallas kvasimarknad.  Skolverket 

efterlyser mer forskning och en ökad analys av alla aktörer på skolmarknaden och hur dessa 

hanterar det allt brokigare klimat som råder. De vill också veta hur förändringen påverkar kvalitén 

och likvärdigheten för våra barn och elever som vistas där. En ökad forskning inom förskola också 

efterfrågad av många pedagoger som anser att det forskas för lite och om fel saker inom skolvärlden 

(Skolverket 2011). 

 

Mot denna bakgrund anser jag att etableringen av fristående förskolor är något som bör belysas och 

synas. I det här examensarbetet undersöks marknadsanpassningen av förskoleverksamheten som 

gäller idag.  

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna undersökning är att ta reda på genom nedslag i litteratur, medier, relevanta 

hemsidor och ett par intervjuer med pedagoger i vilken mån medier och texter (vilka i studien 

benämns som aktörer) beskriver att konkurrens påverkar den förskoleverksamhet barnen möter 

idag. 

 

 Vad uttrycker pedagoger och andra aktörer för värden hos en bra förskola? 

 Hur framställer Skolverket, medier, Fristående förskolor och annan litteratur dagens förskola 

och den konkurrenssituation som är rådande för förskoleverksamheten idag? 

 

 Vad har pedagoger att berätta om dagens förskola och den konkurrerande situation den 

hamnat i? 

 Finns det förslag på förändringar hos de olika aktörerna och pedagogerna? 

 

Centrala begrepp 

Begreppen Kommunal förskola och Enskild förskola definieras av Skolverket (2011) och Skollagen 

(SFS:2010:800) på följande sätt. 

Kommunal förskola 

En kommunal förskola ägs av kommunen.  Kommunen är också huvudman för den kommunala 

förskolan (Skolverket, 2011). Den kommunala förskolan följer skollagen och läroplanen. Alla barn 

ska kunna delta i den pedagogiska verksamheten (Skollagen, 2010).  

Enskild förskola 

En fristående förskola som drivs av privata aktörer. Dessa kan vara vinstdrivande eller 
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ickevinstdrivande (Skolverket, 2011). De enskilda förskolorna kan drivas av föräldrakooperativ, 

personalkooperativ, bolag eller andra privata aktörer (ideella föreningar, handelsbolag, ekonomiska 

föreningar, religiösa föreningar). De enskilda förskolorna ska sedan 2011 i huvudsak följa samma 

regelverk som de kommunala förskolorna, enligt skollagen och läroplanen. Alla barn ska kunna 

delta i den pedagogiska verksamheten om den inte har en speciell pedagogisk inriktning. 

Hemkommunen lämnar bidrag/barn till verksamheten(Skollagen). 

 

Bakgrund – Förskolan i Sverige 

Framväxten av förskolor 

I början på 1900-talet och ganska långt fram var många barn hemma med någon av sina släktningar 

och uppfostransfrågan var starkt anknuten till hemmet (Imsen, 2006). Folke-Fichtelius (2008) 

skriver att föregångarna till vår tids förskolor växte fram under namn som barnträdgårdar, 

barnkrubbor, kindergarten, fosterdaghem m.m. Varje verksamhet hade sin egen inriktning och vände 

sig till olika samhällsklasser och åldersgrupper. Ofta var de filantropiskt finansierade, variation 

fanns även huruvida kommunala bidrag fanns att tillgå. Sakta kom dessa verksamheter att bli en del 

av det svenska välfärdssystemet. 1938 föreslås i en statlig utredning att eftersom verksamheterna då 

hade blivit en del av samhället, borde de också gå in under den sociala budgeten och på detta sätt få 

ett bidrag för sin existens. Genom att gå in och finansiera verksamheterna kunde staten få bättre 

kontroll över och insyn i den dåvarande barnomsorgens innehåll och kvalitet.  Under 50-talet 

kommer nya namn upp som daghem, lekskolor och eftermiddagshem. Förskolan har nu fått 

riktlinjer om vilken sysselsättning som ska ske där, hur stora personalgrupperna ska vara, samt 

miljö och kost. 1960 kommer lekskolor, daghem och fritidhem att gå under namnet barnstugor. 

Under 1970-talet pågick ett antal demonstrationer runt om i Sverige som ofta handlade om rätten till 

daghem. Banderoller med orden ”Ropen skalla, daghem åt alla” var några av dem som förekom 

(Martin Korpi, 2013). Kommunerna blev nu skyldiga att erhålla plast i förskolan från den ålder då 

barnet fyllde 6 år (Folke-Fichtelius, 2008). Det skulle dock komma att dröja ända in till mitten på 

80-talet innan staten går in och möter upp föräldrarnas krav. Idag ska barn från 1,5års ålder ha rätt 

till förskoleverksamhet och kommunen är ansvariga att se till att den finns. 

 

 Martin Korpi (2013) menar att även om ambitionen fanns för att alla skulle ha rätt till barnomsorg 

fanns det inte plats till alla. Genom stora satsningar med ekonomiska statsbidrag tog byggandet av 

förskolor fart under 1970-talet. I Stockholm öppnades en ny förskola i veckan. Trots alla nya 

förskolor växte sig köerna allt längre. Inte förrän under 1990-talet skulle alla kommuner kunna 

täcka det behov som fanns. Under folkhemmets framväxt fanns också gränsdragningar kring vilka 

som skulle kunna få specifika bidrag för att starta barnomsorg. En av dessa gränsdragningar var att 

detta inte skulle ske av en verksamhet som drevs av vinstintressen.  
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Områdesöversikt - 1990-talets förändrade styrning av förskola 

och skola 

Framväxten av fristående förskolor 

Enligt Nilsson (2002) blåste under 1980-talet globaliseringens vindar: valfrihet och privata 

etableringsmöjligheterna inom skolpolitik stod i fokus.   I andra delar av västvärlden hade dessa 

möjligheter varit långt mer förmånliga än i Sverige. Särskilt den amerikanska skolmarknaden har 

alltid enskilda skolor och förskolor fått ta plats, och valfrihet tycks alltjämt vara en viktig fråga för 

den amerikanska befolkningen. Under alla tider har skolor runt om i världen påverkats mycket av 

varandra. Genom en allt snabbare informationstakt världen över har idéer spritts allt snabbare länder 

emellan. Samtidigt genomgick svensk skola en smärre kris med en kritik som växte sig allt större. 

Staten själv talade för ett ökat inslag av privatiseringar inom skolvärlden.  När Nilsson i början av 

2000-talet talar om Svenska offentliga och enskilda verksamheter inom offentlig sektor beskriver 

hon ett forskningsfält som då var relativt nytt och outforskat. Hon refererar istället till länder runt 

om i världen som har längre erfarenhet av en marknadsanpassad skolpolitik. Omkring 

decennieskiftet 2010 publicerades forskning om effekter av konkurrensutsättning och privata 

aktörer i grundskolan (Bunar 2010; Kallstenius, 2010) och gymnasieskolan (Erixon Arreman & 

Holm, 2011a, 2011b; Lundahl et al., 2013) Av forskningen framgick att den sociala segregationen i 

grundskolan ökat till följd av den förda skolpolitiken (Bunar, 2010) och att gymnasieskolorna 

utsatts för stark konkurrens om eleverna.  Friskolor ökade i stadig takt, till följd av frikostiga bidrag 

till privata aktörer (Erixon Arreman & Holm, 2011a, 2011b) medan kostnaderna för kvalitet i 

gymnasieskolan drastiskt ökade med 34 % på 10 år.  Samtidigt ökade betygsmedelvärdet och 

forskare visade på att betygen ofta, särskilt i friskolor, var för höga i förhållande till elevernas 

prestationer på nationella prov (Hinnerich & Vlachos, 2011).  

Att starta en fristående förskola 

Enligt Friståendeförskolor.se (2014) som är en intresseorganisation för privata förskolor har den 

privata förskolan funnits i Sverige från slutet på 1800-talet. Det skulle dröja ända in på 1990-talet 

innan ickevinstdrivande förskolor kunde få statsbidrag för deras verksamhet. Sedan rullade 

etableringsmöjligheterna på i en snabb takt. Två år senare fick även aktiebolagsdrivna fristående 

förskolor samma rättighet. Kort historik om fristående förskolor: År 2006 beslutades att fristående 

förskolor skulle ha rätt till fria etableringsmöjligheter. Av de enskilda förskolor som finns idag är 44 

% drivna av kooperativ, 33 % drivs i bolagsform och övriga drivs av stiftelser eller andra 

näringsidkare. För att starta en fristående förskola skriver skolverket (2014) att den intresserade 

söker tillstånd hos kommunen. Detta är en skillnad mot skolan, där skolinspektionen ger ut tillstånd 

för nystarter.  

Förskolan i statistiken 

I lägesrapporten från Skolverket år 2011 går följande att läsa: År 2010 gick 83 % av barnen i 

förskoleverksamhet. Nästan 20 % av dessa gick då i enskild förskola. Barnantalet har haft en stadig 

ökning i enskilda förskolor för att på senare tid fortsätta öka men i en långsammare takt. 

Kommunala förskolor drivs idag av statsbidrag som fördelas via kommunen och föräldraavgifter. 
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Enskilda förskolor drivs huvudsakligen av samma medel, d.v.s. statsbidrag som utbetalas av 

kommunen, föräldraavgifter och ibland oavlönat arbete av föräldrar (bland annat städning är vanligt 

förekommande i s.k. föräldrakooperativ). Kommunen har ansvar för att alla deras barn får den 

verksamhet de har rätt till, samtidigt som de ska finansiera enskilda förskolor som har fått rätt att 

starta upp enligt de etableringskrav som idag finns. Enskilda förskolor fanns år 2011 i alla 

kommuner i landet men var vanligast i storstäder och förorter kring dessa. Idag finns enligt 

Skolverket stor variation inom förskolor. Offentliga förskolor, enskilda förskolor som är vinstdrivna 

och de som inte är vinstdrivna. Det finns huvudmän som har ansvar över ett stort antal 

verksamheter och de som bara har ansvar över en verksamhet. 

 

Förskolan idag syftar till att föräldrar ska kunna förvärvsarbeta men också för att barnen ska få 

pedagogisk stimulans enligt Skolverket (2011).  Barnen som vistas där är mellan ett och fem år 

gamla. I Sverige ses förskolan som ett första steg i en utbildningskedja som ska mynna ut i 

gymnasiestudier. Valfriheten är något man ska ta hänsyn till, vilket görs i samband med föräldrars 

önskemål om val av förskola. Verksamheten skall också anpassa sina öppettider efter barnens 

behov. Föräldrar ska kunna erbjudas plats efter 3-4 månader. Kommunen kan idag ge bidrag till 

enskilda förskolor bara i den mån om de uppfyller det kvalitetskrav som finns. Idag går 8/10 barn i 

förskolan. Barnantalet per avdelning har under de senaste årtionden ökat i en stadig takt och 

personaltätheten har minskat. År 1990 var antalet barn/grupp 14,4 och 4,4 heltidsanställd 

pedagog/barn. År 2010 uppmättes barnen till i snitt 16,9 barn/grupp och 5,9 barn/heltidsanställd 

pedagog.  Vanligare blir också barngrupper på 21 barn eller fler. År 2003 uppmättes denna typ av 

grupp 15 % för att år 2010 ligga på 20 %.  Barngrupper på 17 barn eller fler har under samma 

tidsperiod tredubblats. Fristående förskolor har generellt fler barngrupper på 15 barn eller mindre 

medan det är lika vanlig hos kommunala och enskilda förskolor med 21 barn eller fler. I Skolverkets 

andra del av lägesrapporten sägs 15 % av antalet tillfrågade lärare uppge att de alltid eller ofta 

känner sig stressade i sitt arbete. 2/3 delar av denna stress beror på att de inte kan tillgodose elever 

med hjälp och stöd, samt ett växande administrativt arbete. 

Vinstintressen hos fristående skolaktörer 

Erixon Arreman & Holm (2011) lyfter fram det faktum att eftersom fristående verksamheter är 

privata har ingen myndighet eller privatperson rätt att gå in i och granska de ekonomiska 

transaktionerna. Samma princip gäller sålunda för fristående förskolor. För stora skolaktörer som 

Academedia, som är en huvudman för både skolor, förskolor och vuxenutbildningar grundar sig 

intresset för utbildning på ett ekonomiskt vinstintresse. Fristående verksamheter kan även ha ett kort 

kontrakt på en lokal de hyr, detta för att anpassa sig efter ett varierande elevunderlag. Detta är något 

som kommunen inte kan göra, vilket gör att deras kostnad är konstant oavsett vilket eleverunderlag 

de har (vilket är den ekonomiska input som verksamheten behöver för att gå runt). För att anpassa 

sådana kostnader finns en risk i att kommuner själva väljer att sälja ut offentlig verksamhetet för att 

genom detta kunna anpassa sina kostnader. I fristående verksamheter kan kostnader även hållas nere 

genom att t.ex. ha lägre utbildad personal som kräver ett mindre löneunderlag. I offentlig 

verksamhet kan man inte spara in pengar på detta sätt, om det ändå görs, kommer pengarna tillbaka 

till offentligsektor. Utanför Sverige ställer sig andra länder frågande till hur Sverige kan tillåta 

vinster inom välfärden (ibid). 
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Valfrihetsreformer och mål- och resultatstyrning 

Före 1990-talet drevs det stora antalet skolor och förskolor i stor utsträckning i offentligregi, 96 % 

av all barnomsorg var då kommunal (Martin Korpi, 2013). Folke Fichtelius (2008) beskriver 

förskolan som finansierades av specifika statsbidrag.  Året 1992, genomförs en förändring vad 

gäller bidragen från staten till förskoleverksamheter. Från att tidigare ha haft de specifika 

statsbidragen till olika slags verksamheter, väljer man nu att dela ut generella statsbidrag till 

kommunerna. De generella statsbidragen ska täcka all offentlig välfärd inom kommunen, 

kommunen är den som väljer hur den ekonomiska finansieringen ska fördelas. Valfrihetsreformen 

innebar frihet för föräldrar och barn att välja förskola och skola samt stora möjligheter för 

intresserade att starta enskilda förskolor och skolor röstats igenom skedde en markant skillnad. 

Skolan och förskolan kom att bli mål och resultatstyrda. Kommunerna fick nu axla ansvaret som 

huvudmän för sina förskolor och skolor. Ansvaret för förskola och skola flyttades nu ner till 

kommunnivå, vilket var ett av leden i decentraliseringen. Ett av motiven för ett decentraliserat 

skolsystem var att flytta kontrollen för verksamheten neråt i kedjan, för att ge dem som har mest 

inblick i verksamheten större möjligheter att göra lokala förändringar (Pramling Samuelsson & 

Sherdin, 2010). Ekonomiska medel delas ut av staten till kommunen för finansiering av den 

offentliga sektorn (bl. a skola, förskola, äldreomsorg m.m.) efter behov, vilka sedan ansvarade för 

att dela ut resurser efter ansett behov i just deras kommun. Kommunerna fick nu det fulla ansvaret 

för sina skolor och förskolor som innebar att de skulle fullfölja styrdokumentens mål och riktlinjer 

(Lundgren, 1999).  

… och förskolan får en egen läroplan 

Förskolan fick vid samma tid en egen läroplan Lpfö98, vilket innebar att dess aktörers ansvar gick 

från ”bör” till ”skall” (Pramling Samuelsson & Sherdin, 2010). En politisk tanke med reformerna 

var enligt Skolverket (2012) att säkra kvaliteten och att ge förskolor och skolor incitament att 

handskas väl med de ekonomiska resurser de blivit tilldelade.  Man hade också som tanke uppifrån 

var att med fler pedagogiska inriktningar skulle också den befintliga förskolan stimuleras. 

Ansökningar om att få starta och driva skolor och förskolor ökade i en accelererande takt. Föräldrar 

och barn fick möjlighet att välja förskola samtidigt som en s.k. skolpeng infördes vilket följer med 

barnen in i den valda verksamheten. Förskolorna kom att bli allt mer marknadsanpassade. I denna 

regi gäller det för verksamheten att profilera sig, göra sig ett namn, för att vinna mark. 

Sammantaget skapade alla dessa förändringar en konkurrerande situation mellan förskolor som alla 

behöver ekonomiskt underlag för att kunna driva sina verksamheter. Det finns en tilltro till 

”marknadskrafternas korrigerande effekter” enligt Nilsson (2002:20). Hon menar också att när 

konkurrensen ökar torde också antalet vinnare och förlorare att öka. Detta är ett av syftena, det ska 

nämligen finnas vinnare och förlorare och sämre och bättre verksamheter, menar 

friskolereformernas förespråkare enligt Nilsson. I och med föräldrar och elevers valmöjligheter 

kommer dessa inom kort att uppfatta vilka de bättre verksamheterna är och välja dessa. På detta sätt 

flyttas elevunderlag och ekonomiska resurser till de förskolor som har bästa kvalitén. Två ekonomer 

som forskat på detta område visade i stället på att med ett ökat inslag av konkurrens, blir alla 

vinnare. En forskning som fått mycket kritik senare för att inte ha tagit hänsyn till en rad möjliga 

variablar. Dock menar somliga att detta skapar en viss mängd ”små” medborgare som inte kommer 

att få bästa möjliga utbildning eller omsorg (Bunar, 2010; Kallstenius, 2010).  
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Någonstans på vägen gick förskolan från att vara en statsangelägenhet, en demokratifråga som 

handlade om att uppfostra landets medborgare, till att bli familjeangelägenheter, där var och en 

skulle välja förskola och skola efter eget behov menar Nilsson (2002). Den uppfostrande rollen har 

samtidigt idag alltmer övertagits av förskolan. De flesta barn har två föräldrar som är 

heltidsarbeteande vilket betyder att många barn tillbringar samma tid i förskolan som föräldrarna på 

arbetet (Skolverket, rapport 363, 2011). Man kan tänka sig att valfrihetsfrågan växt fram i samma 

takt som föräldrarnas arbetstid har ökat.  Samtidigt har skola och förskola genomgått en alltmer 

individualiserande anpassning medan verksamheterna under den centraliserade tiden var ganska 

homogena över hela landet. När skolfrågan tog klivet från centralisering till decentralisering 

handlade det också om att valet skulle flyttas från samhället till individen (Nilsson, 2002). 

Fortfarande är dock läroplanen statligt utformad och gemensam för alla, men huvudmännen blir 

alltfler och likaså de pedagogiska inriktningarna (Johnsson, 2004).  

 

Hartman (2011) beskriver Sverige som ett land som har gått från att vara ett slags offentligt 

välfärdsmonopol till att välkomna privata vinstdrivande intressenter in på välfärdens marknad. Vad 

som saknas enligt Hartman, är ordentliga utredningar och konsekvensanalyser om den reform som 

skett. Runt om i landet ser privatiseringsgraden olika ut. En bakomliggande faktor är hur de 

styrande politikerna inom varje kommun väljer att agera, vad man sett är att bland annat politisk 

färg är avgörande. År 2011 fanns privata alternativ i förskolverksamheten i flertalet, drygt 80 

procent (234 kommuner), av Sveriges 290 kommuner. Sammantaget saknades privata förskolor 

endast i 56 kommuner. Just i denna del av välfärdsektorn finns det tre stora fristående aktörer som 

driver förskolorna, den största av dem är Pysslingen. Något som påvisats i forskning är att de 

privata aktörerna gör vinsterna som får delas ut till de privata ägarna utan restriktioner (Erixsson 

Arreman & Holm, 2011a, 2011b; Vlachos, 2011), detta är alltså vinster som då inte kommer tillbaka 

till den offentliga sektorn (Hartman, 2011). Vinster förekommer inte inom den offentliga sektorn. 

Hartman pekar på att kunderna hos de privata aktörerna ofta är nöjda. Hon frågar sig om en del av 

detta kan bero på att dessa kunder gjort ett aktivt val och inför sig själva också vill försvara att de 

gjort ett bra val. Kunderna hos privata aktörer är ofta ekonomiskt starka grupper, detta skapar då en 

viss segregation. Det finns även en risk i att de privata aktörerna vänder sig till de lättaste kunderna 

och lämnar de mest krävande och dyraste kvar till den offentliga verksamheten.  

 

Varför uteblir vinsterna i form av både minskade ekonomiska utgifter och förbättrad kvalitet av 

denna reform är en fråga som Hartman (2011) ställer sig. Hon menar att några av anledningarna kan 

vara att just kvasimarknaden skiljer sig från en vanlig marknad. Alla aktörer är inte vinstdrivande, 

därför är det inte alltid ekonomiska incitament som styr. Det är inte kunderna som upphandlar 

tjänsterna utan kommunen. En faktor som ska skapa en fungerande kvasimarknad är att man ska 

kunna konkurrera om priser. Inom förskolan är detta en omöjlighet sedan maxtaxan infördes. Det 

enda alternativet till att tjäna pengar inom denna verksamhet blir att spara dem. Att komma in på 

marknaden är ett projekt som går trögt, på grund av de krav som ska säkerställas innan man får 

starta en ny verksamhet enligt Hartman. Utträdet ur marknaden är lågt, enligt siffror läggs nästan 

inga skolor ned. Det är svårt för kunderna att få korrekt information om den verksamhet de söker 

sig till om både kvalitet och kostnader. Ännu svårare blir det att avgöra kvalitén då de som väljer 

verksamhet (föräldrarna) inte är de som vistas där (barnen). Dessutom är detta en omöjlighet att 
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veta innan valet görs menar Hartman. De kunder som finns är väldigt lojala mot sin verksamhet och 

sviker den inte för en svacka. Kontinuitet är något som efterfrågas av den offentliga sektorns 

kunder. Att välja förskola är inte samma sak som att välja en frisör, det dröjer lång tid för kunderna 

att uppfatta kvalitet, ibland uppfattas den inte förrän förskoletid är förbi. En annan faktor som 

Hartman tar upp ytterligare upp en anledning som förhindrar valmöjligheten för föräldrarna, 

nämligen den stora platsbristen i förskolor som råder inom många delar av landets kommuner. Om 

föräldrarna fått en plats inom förskolan som de önskat i tredjehand ges de inget annat val än att ta 

platsen, även om de önskat andra förskolor i första hand.  

 

Hartman (2011) menar att det är svårt att mäta något komplext som kvalitét i välfärden, ofta mäter 

man det som går att mäta men inte det som man skulle vilja mäta. Att mäta personaltäthet är vanligt 

men inte måendet hos kunderna. Att se till att ha en fungerande välfärd är något som inte bara 

gynnar individen utan hela samhället. God omsorg i tid kan spara pengar på sikt. Detta är generellt 

inget som väljarna har i åtanke eller de privata aktörerna för den delen heller.  På frågan varför 

valfrihetsreformen slog igenom menar Hartman att svensk välfärd lidit av ineffektivit i årtionden. 

Det som efterfrågas är fler regleringar, mer tillsyn och kontroll. Uppföljning och utvärdering av 

välfärdssektorn är viktigt för att säkerställa en god kvalitet. Hon önskar att det förs en dialog mellan 

de olika aktörerna och välfärdsforskare för att kunna förbättra offentliga verksamheter i alla led. 

Styrdokumenten om förskolans åtagande för likvärdighet, mål och kvalitet 

Den första läroplanen för förskolan utgavs år 1998, den reviderades år 2010 och gäller fortfarande 

för all förskoleverksamhet. I läroplanerna finns mål och riktlinjer som förskolan ska ansvar för att 

leva upp till. Om likvärdigheten inom förskolan samt vilka behov som ska tillgodoses står det att 

läsa följande i styrdokumenten: 

 

”Skollagen föreskriver att utbildningen i förskolan ska, varhelst den anordnas vara likvärdig. 

Normer för likvärdighet anges av de nationella målen, och förskolan ska arbeta för att nå dessa 

mål. Omsorg om det enskilda barnets välbefinnande, trygghet, utveckling och lärande ska prägla 

arbetet i förskolan. Hänsyn ska tas till barnens olika förutsättningar och behov. Detta innebär att 

verksamheten inte kan utformas på samma sätt överallt och att förskolans resurser därför inte ska 

fördelas lika” (Skolverket, 2010:5) 

 

Vidare beskriver läroplanen hur förskolan skall tillgodose en för barnen väl avvägd dygnsrytm, där 

”Såväl omvårdnad och omsorg som vila och andra aktiviteter ska vägas samman (Skolverket, 

2010:7)”  

 

Om hur förskolan kvalitet ska ses över samt hur det är tänkt att den ska följas upp står följande. 

Bland annat nämns att det är av vikt att barnen känner sig trygga och har roligt: 

 

”Förskolans kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, utvärderas och 

utvecklas... Det handlar ytterst om att utveckla bättre arbetsprocesser, kunna bedöma om arbetet 

sker i enlighet med målen och undersöka vilka åtgärder som behöver vidtas för att förbättra 

förutsättningarna för barn att lära, utvecklas, känna sig trygga och ha roligt i förskolan... Barn och 

föräldrar ska vara delaktiga i utvärdering och deras röster ska lyftas fram. (Skolverket, 2010:14) 
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… och i förhållande till en marknadsanpassad förskola  

När vi idag har kommit dit att valet ska ligga hos föräldrar och barn vilken verksamhet de vill delta 

i, då måste dessa kunna göra sina val utifrån någon form av jämförelse anser Eidevald (2012). 

Tanken med en marknadsanpassad förskola är att kunderna ska genom aktiva val sålla ut de bra och 

dåliga verksamheterna. Med valfriheten kommer då en bra kvalitet att kunna garanteras i större 

utsträckning än idag. För att föräldrar ska kunna välja ut de bästa förskolorna och sätta sina barn där 

behövs någon typ av kvalitetsjämförelse. En del menar att man kan föra över 

kvalitetsundersökningar från industrin till offentlig sektor. Eidevald anser att detta inte är fallet. 

Inom industrin handlar det om att göra lika för att produkterna ska bli lika bra. I förskolan handlar 

det om att göra olika, att anpassa verksamheten efter det enskilda barnet. Han menar att det idag 

finns tendenser att förskolan tar över skolans sätt att mäta kvalitet, vilket inte hör till den typen av 

verksamhet, då förskolan inte ställer krav på sina barn att uppnå olika mål. Förskolans personal bör 

därför ha ett kritiskt tänkande kring vilken kvalitet i verksamheten som undersökningar framställer. 

 

Sammanfattning: Områdesöversikt 

Tanken med en konkurrensutsatt förskoleverksamhet har varit från alla håll att främja kvalitén. 

Inspirationen skulle öka i takt med en större mångfald av pedagogiska inriktningar. När fler 

huvudmän välkomnades in för att starta och driva förskolor skulle föräldrarna och barnen få större 

valmöjligheter inom barnomsorgen. En skolpeng följer nu varje förskolebarn till den valda 

verksamheten vilket ger den en ekonomisk drivkraft att gå runt.  På detta sätt blir förskolan en 

marknad som politikerna hoppades skulle ge varje verksamhet incitament att sänka kostnaderna och 

höja standarden för allas våra barns väl. I läroplanen för förskolan framgår att förskolan ska vara 

likvärdig över hela landet och att barnens välbefinnande ska vara i fokus. Idag råder det delade 

meningar om huruvida förskolan ökar eller sänker sin kvalitet via konkurrensen. En del talar om en 

förskola som försummar barnen och där pengar står i fokus. Där det sker en ökad segregation inom 

landet. Andra talar om fördelarna som valfrihet för föräldrarna ger. Och hur förskolan som marknad 

skulle kunna skapa ett avvecklande av dåliga verksamheter och ett gynnande av de bästa 

verksamheterna. 

 

Metod 

I detta avsnitt beskrivs val av metoder, vari ingår litteraturgranskning med urval av källor och 

intervjuer med förskollärare, samt urvalsprinciper. De forskningsetiska principer som jag under 

studiens gång följt kommer att förklaras samt hur tillvägagångssättet för att uppfölja dessa krav sett 

ut. Under rubriken Genomförande beskrivs hur jag har gått till väga i detalj. Sist men inte minst 

finns en trovärdighetsdel, där en diskussion förs kring just trovärdigheten i denna studie. 
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Val av metoder 

Litteraturgranskning och urval av källor 

Forskningen om konkurrens mellan förskolor i Sverige är som tidigare framgått relativt begränsad. 

Därför genomfördes för studien nedslag i tre stora svenska dagstidningar, Aftonbladet, Expressen 

och DN. Ett tiotal andra texter granskades: Fristående förskolorshemsida, Pysslingens hemsida, 

rapporter och statistiska uppgifter från Skolverket, tidningen Samhälle och Skola, Lärarnas tidning, 

Bris hemsida och tidning, Sjukvårdsrådgivningens hemsida (1177.se), ett tvprogram och ett 

nyhetsreportage båda från Svt. Medier som handlade om konkurrens direkt eller indirekt inom 

förskolans verksamhet bevakades i olika utsträckning. Detta enligt den s.k. snöbollsmodellen 

(Seidman, 1998), som innebär att vartefter det kom upp fakta som rörde studien togs detta emot och 

analyserades.  

Intervju 

Litteraturgranskningen kompletterades med fyra intervjuer för att ge pedagoger chansen att öppet 

reflektera över sin förskoleverksamhet. Intervjuerna genomfördes i en blandning av strukturerad 

intervju och av kvalitativintervju. Enligt Johansson & Svedner (2010) innebär en strukturerad 

intervju att frågorna redan finns på papper och att varje informant tar sig igenom frågorna med hjälp 

av intervjuvaren. Intervjufrågorna till denna studie finns att hitta i bilagan. De förklarar att en 

kvalitativ intervju innebär att det finns öppna frågeområden, man låter informanternas svar styra 

intervjun för att få ut mesta möjliga av samtalen som går. Samtalen spelas in för att kunna följas upp 

och analyseras vid ett senare tillfälle. Frågorna till intervjuerna gjordes färdiga innan samtalen och 

varje informant gick igenom dessa tillsammans med mig. Det fanns också tillfällen när jag valde att 

ställa följdfrågor för att följa informanternas berättelser. Samtalen spelades in på en pekplatta för att 

kunna analyseras och transkriberas vid ett senare tillfälle. Detta också för att jag under intervjun 

skulle kunna vara så närvarande som möjligt i samtalen.   

Urval av informanter 

I studien ingår fyra informanter, alla dessa har utbildning som förskollärare. Tre har nästan 30 års 

erfarenhet av förskoleverksamhet, en har 4 månaders erfarenhetet. Studien är gjord i en mellanstor 

stad i Sverige. Pedagogerna arbetar på tre olika förskolor. Två av dessa ligger centralt, den tredje 

förskolan ligger i utkanten av staden. Urvalet av personer till studien handlade främst om att hitta 

pedagoger med erfarenhet av förskolans verksamhet. Detta gjordes med ett s.k. bekvämlighetsurval, 

vilket betyder att de personer som fanns i närheten och bedömdes lättillgängliga har tillfrågats först 

och främst.  

Forskningsetik 

När de tillfrågade förskollärarna valt att tacka ja till att delta i intervjuer till studien fick de 

informationsbrev skickade till sig. I brevet beskrevs att studiens syfte handlade om att ta reda på om 

konkurrens påverkade förskolverksamheter, pedagoger och barnen och i så fall hur. Brevet framhöll 

att studien omfattade de forskningsetiskaprinciperna utifrån Dimenäs (2006). Informationskravet 

som handlar om att ge information till de som deltar i studien om dess syfte. Studien följde även 
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samtryckeskravet som betyder att deltagare i studien har rätt att bestämma om de ska delta eller inte. 

Uppgifterna som framkom under intervjuer har behandlats med konfidentalitetskravet, såvida att 

ingen annan fått ta del av intervjuerna varken i skrift eller muntligt. Deltagarnas identitet har inte 

röjts på något sätt. Mina informanter har tilldelats fingerade namn för att dölja deras riktiga 

identiteter. Det handlar om fyra kvinnor som arbetar inom förskolan som pedagoger. Det fjärde 

huvudkravet för de forskningsetiska principerna är Nyttjandekravet detta handlar om att de 

uppgifter som framkommer under intervjuerna endast får användas i forskningsändamål. 

Informanterna fick ta del av dessa principer både i skrift via informationsbrevet samt att jag inför 

varje intervju tog upp att dessa etiskaprinciper följdes och att deltagarna fick välja att avbryta sitt 

deltagande närhelst de ville.  

Genomförande 

Både studiens intervjuer och litteraturgranskning ägde rum under mars-juni år 2014. 

Intervjuer 

När förskollärarna som tillfrågades valde att tacka ja till studien bestämdes tid och plats främst efter 

informanternas önskemål. Detta för att göra det så enkelt som möjligt för dem att delta. Därför 

skedde en del intervjuer på pedagogernas arbetsplatser efter eller under deras arbetsdag. Andra 

intervjuer skedde hemma hos informanterna om de önskade. Som tidigare nämnts fick varje 

deltagare ett informationsbrev innan deras deltagande i intervjun. När vi sedan möttes upp på 

bestämd tid och plats gick jag återigen igenom studiens syfte och de forskningsetiska principerna 

för att förtydliga för informanterna om villkoren för deras deltagande. Alla intervjuer skedde i 

avskilda rum, fria från avbrott, som kan anses störande i en intervjuprocess (Dimenäs, 2006). Jag 

informerade om att jag hade för avsikt att spela in samtalet på min pekplatta, för att vid ett senare 

kunna analysera och transkribera samtalen. Efter detta förklarade jag att intervjuerna skulle raderas. 

Alla informanter godkände inspelandet. Under intervjuerna ställde jag frågor till informanterna och 

försökte att lyssna in deras svar så gott som möjligt. Liksom Johansson och Svedner (2010) nämner 

är tystnaden en viktig del av intervjun. Detta för att informanten ska få tid att tänka och fara i väg i 

sina egna tankebanor. Därför valde jag att även skriva ner vissa stödord för att inte stressa mina 

informanter. Efter svaren ställde jag ibland följdfrågor som berörde studien eller för bekräfta vad 

informanten sagt och förtydliga om jag uppfattat rätt. Efter intervjuerna transkriberades materialet 

högst en dag efteråt. Då strukturerade jag upp vad informanternas svar under intervjuerna efter olika 

ämnestrådar. Jag försökte att finna likheter och olikheter mellan de olika samtalen. 

 

Presentation av informanterna 

Linnea: 4 månaders erfarenhet, förskollärare 

Avdelning: 16-18 barn (3 heltider) 

 

Astrid: 30 års erfarenhet, förskollärare 

Avdelning: 19 barn (3 heltider) 
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Marie: 28 års erfarenhet, förskollärare 

Avdelning: 19 barn (3 heltider) 

 

Hilda: 33 års erfarenhet, förskollärare 

Avdelning: 19 barn (3 heltider) 

 

Litteraturgranskning 

Som tidigare nämnts genomfördes litteraturgranskningen genom snöbollsmodellen (Seidman, 

1998). Ibland ramlade jag över litteratur som kom att handla om studien, andra gånger fick jag tips 

om aktuell forskning i området. De tre stora dagstidningarna genomsöktes nästan dagligen efter 

artiklar som handlade om förskolan. Dessutom användes sökfältet hos tidningarna med ordet 

förskola, de artiklar som kom att handla om konkurrens de närmaste månaderna granskades. För att 

få en bild av Skolverkets syn på konkurrens sökte jag upp rapporter där de själva skriver om 

konkurrensens framväxt på skolmarknaden. För att få de fristående förskolornas sida med i 

undersökningen besöktes även deras hemsida i jakt på kommentarer om den rådande konkurrensen.  

Analys av litteratur och intervjuer 

Informanternas utsagor grupperades under rubriker i förhållande till forskningens frågeställningar. 

Även genom att ta del av olika slags texter (dagstidningar, offentliga rapporter, forskning) som 

behandlar konkurrens i skolan och i förskolan har bilden av förskolan i en konkurrensutsatt situation 

vuxit sig fram. Liksom med intervjuerna delades även litteraturgranskningens material upp i 

kategorier för att lättare se hur allt hänger samman.  

Metoddiskussion 

Under min studie har jag vänt mig till fyra olika förskollärare vilket inte är många av de flera tusen 

som finns. Detta skulle kunna ses som en stor brist i min studie, då inte den stora massans tankar 

kommer fram. Vad som ligger till fördel för studien är att intervjuerna varit kvalitativa och att 

pedagogerna jag intervjuat haft anknytning till mig, vilket gjort att jag tror att de känner att de vågar 

vara ärliga i sina svar. Eftersom jag var på tre olika förskolor ökar chansen att den bild som 

framkommer under samtalen speglar en större sanning av förskolor generellt än om studien bara 

kretsat kring en förskola. Mina informanter kommer med liknande svar, vilket tyder på en enighet 

hos den arbetsgrupp intervjuerna riktat sig mot, trots den ringa mängd intervjuer som genomförts. 

Genom att intervjuerna spelats in på en pekplatta kunde jag efter samtalet lyssna på den igen för att 

riktigt höra vad pedagogerna säger. Att spela in intervjuerna kan ha gjort informanterna politiskt 

korrekta, alltså inte helt sanningsenliga i sina svar då det kan kännas obehagligt att exakta ordval 

kommer att finnas inspelade på ljudfiler. Det kan upplevas som en risk att detta ska användas emot 

en. Då jag har anknytning till pedagogerna tror jag att de verkligen litar på att studien ingår i de 

forskningsetiska principerna, vilket kan ha bidragit till att de kändes sig tryggare än vad de hade 

gjort med en helt främmande individ. Om jag bara hade skrivit ner deras svar hade lätt viktig 

information kunnat undgås, därför valde jag att spela in då jag tror att det ger en klarare bild av 

deras uppfattningar om förskoleverksamheten. Nedslagen som gjorts för studiens räkning i olika 



 

17 

medier och texter har inte varit heltäckande. De har inte heller varit en avsikt att täcka av alla 

områden då det inom detta arbete inte fanns en tid för en så omfattande forskning som det skulle 

innebära. Syftet har snarare varit att fånga fragment från många olika källor för att få en varierande 

syn på den konkurrens som idag råder mellan förskolor liksom Patel och Davidsson (2003) 

beskriver sin syn på kvalitén och ambitionen med en kvalitativ studie. De menar också att eftersom 

det inte finns regler för hur kvaliteten ska kunna bedömas i en kvalitativ studie är det av stor vikt att 

beskriva hela studiens process för att göra den trovärdig och ge läsaren en egen bild av situationen, 

vilken studien har försökt att återge. 

 

Resultat 

Resultaten av studien presenteras i två olika delar. Första delen fokuserar resultatet från tidningar, 

hemsidor, Skolverket och television. Denna del är indelad i tre olika rubriker. Den andra delen visar 

resultatet från intervjuerna med de fyra informanterna, vilken är indelad i fyra kategorier. Resultatet 

lägger fokus vid de olika aktörernas syn på vad som är en bra förskola för våra barn.  

Olika aktörer om konkurrens i förskolan 

De olika aktörerna som fokuseras här är Skolverket, Svensk press, annan relevant information och 

fristående förskolors hemsida. 

 

Skolverket 

För att säkra morgondagens kvalitet i förskolorna krävs kompetenta lärare, då kompetensen idag 

brister hos redan anställda pedagoger, vilket är en av slutsatserna i Skolverkets lägesrapport del 2, år 

2011. Politiker bör stimulera dessa att verkställa de krav som ställs genom att utveckla sitt arbete. 

Pedagoger bör ges förutsättningar för att kunna lyckas med sitt uppdrag. Bland annat genom att 

säkerställa en god arbetsmiljö. För att anpassa förskoleverksamheten i en tid av förändring bör den 

ständigt ifrågasättas och utvecklas. Det förändringsarbete som nu skett inom förskoleverksamheten 

kräver också en uppföljning för att se hur resultatet utfallit. Förskolan ska få stöd att verkställa och 

utveckla verksamheten så att den går hand i hand med läroplanens föreskrifter. Det är inte lätt att ge 

lika villkor till verksamheter som skiljer sig alltmer åt. Dock fastslår skolverket att ”en skola med 

hög kvalitet, som ger goda resultat och som är likvärdig är avgörande för såväl Sverige som för den 

enskilde individen” (Skolverket, 2011: 26) Med detta menar man bland annat att varje elev ska ges 

hänsyn efter sina behov, för att skapa liknande förutsättningar hos alla att tillgodagöra sig i sin 

verksamhet. Det visar sig att pedagoger har större tilltro till deras egen personliga förmåga att 

anpassa verksamheten till efter sina elever än de tror på skolans förmåga att förändras. Vad som 

också framkommer är att något som är avgörande för lärande är samspelet mellan pedagog och 

barn.  

 

Skolverket (2012) utreder den växande skolmarknaden som råder i Sverige, vilken presenteras 

under namnet En bild av skolmarknaden. Den Svenska skolmarknaden är svår och oöverskådlig, 

lika så är den snabbt föränderlig, därför ska varje rapport ses i sin tid. Idag är Sverige ett av de 



 

18 

länder som kommit längst vad gäller konkurrens mellan skolor, vilket innebär att vårt land kommit i 

spetsen för att marknadsanpassningen av skolan. I dagens skolpolitik gäller att förskolor och skolor 

ska konkurrera med varandra. Skolverket benämner den svenska skolmarknaden på följande sätt. 

Det är tillåtet för offentliga och enskilda huvudmän att bedriva skolverksamhet. Elever och föräldrar 

har i dag en långtgående rättighet att välja vart de vill ha sin utbildning och omsorg. Vad som gör 

detta till en konkurrerande situation är att i och med elever och föräldrars val av verksamhet flyttas 

ekonomiska resurser med denne till vald skola eller förskola.  Vad mer som avgör förutsättningarna 

för svensk skolmarknad är de utformade styrdokumenten och skollagen. Idag finns även stora 

regionala skillnader mellan och inom kommuner både vad gäller geografisk och politisk påverkan. 

Detta leder då i sin tur till att förskolans verksamhet har fått en ökad variation, vilket leder till 

skillnader. 

 

Tanken med valfrihets och friskolereformen var att ge elever och föräldrar förutsättningar till 

valmöjligheter av skolverksamheter och även att ge dem större inflytande. Man ville skapa 

incitament för att använda de ekonomiska resurserna med eftertanke. Vidare skulle en 

marknadsanpassad skolpolitik skapa en pedagogisk mångfald och framförallt ge brukarna förbättrad 

kvalitet. En del av målen för reformen har infriats. Idag väljer alltfler föräldrar och elever 

verksamheter som ligger utanför sitt närområde. Statistik visar också på att valmöjligheterna har 

ökat, då fler förskolor och skolor har tillkommit. Dock framkommer en baksida med denna reform. 

Det visar sig att beroende på regionala skillnader, könsaspekter, migrationsbakgrund m.m. har inte 

alla samma valmöjligheter. Bland annat söker sig enskilda verksamheter till större kommuner, vilket 

där skapar en ökad valfrihet, medan mindre kommuner går miste om detta. Somliga klassrum och 

barngrupper är överfyllda och andra lokaler gapar tomma. Den fria skolmarknaden bidrar inte alltid 

till en likvärdighet eller till högre kvalitet. Vilket Skolverket tar fram som en av de stora 

utmaningarna, att skapa en likvärdig skola av hög kvalitet över hela landet. Inom vissa kommuner, 

framförallt de mindre har denna förändring snarare ökat utgifterna än att minska dem. Reformen har 

gjort föräldrar, elever, kommuner och enskilda huvudmän och skolverksamheter till 

marknadsaktörer. Olika verksamheter lägger nu tid och resurser på att attrahera kunderna bland 

annat genom ett ökat inslag av profilering (ibid).   

 

Svensk press, televison och annan relevant information 

Som tidigare nämnts gav Sveriges televisions program Uppdrag granskning under våren 2014 ut ett 

program som handlade om missförhållanden inom Hälsans förskola. Detta utmynnade i en het 

debatt och tidningen Aftonbladet skrev en rad artiklar där föräldrar och pedagoger talade ut om sin 

syn på verksamheten. En mamma som medverkade i en artikel berättar om att barnen fick alldeles 

för lite mat. Vanligt förekommande menade mamman var att barnen fick vatten och en 

knäckebrödsmacka till mellanmål. Detta hade gått så långt att föräldrar till och med hade börjat 

handla med sig mat till de olika avdelningarna. Vidare beskriver samma förälder hur en pedagog 

kunde vara ensam med upp till 30 barn på förskolan när hon kom för att hämta sin son. Mamman 

stannande kvar vid ett tillfälle för att det inte skulle uppstå kaos. I samma tidning uttalar sig en 

pedagog som tidigare arbetat vid Hälsans förskola. Denne pekar också på att det fanns 

missförhållanden inom verksamheten. Maten skulle sparas in på, det fanns ett litet utbud av leksaker 

och möbler, lokalerna var inte ändamålsenliga för barnverksamhet. Mannen beslutade sig för att 



 

19 

avsluta sin tjänst då han ansåg att läget kommit att bli ohållbart.  

 

Peter Emsheimer, Fil Dr och universitetslektor, medlem i Gemensam Välfärd (2014) skriver i Skola 

och Samhälle om den konkurrerande situation som idag råder på den svenska skolmarknaden. 

Alltfler missförhållanden inom den privata sfären radar upp sig och han ställer sig frågan hur detta 

kan pågå utan att någon förändring sker. Inom Hälsans förskola hade kommunens inspektörer för 

utrikesförvaltningen blivit informerad om situationen, då flera anmälningar kommit in om brister i 

förskoleverksamheten. Enhetschefen Stefan Larsson Lindmark försvarar beslutet om varför ingen 

åtgärd vidtagits. Han pekar på att han fått in anmälningar och då kontaktat vederbörande huvudman 

för att undersöka den faktiska situationen. Huvudmannen berättade då att läget var under kontroll, 

vilket enhetschefen Larsson Lindmark litar blint på och åter vinner förtroende för huvudmannen. 

Han menar också att man måste lita på sina entreprenörer.  

 

Emsheimer anklagar ingen enskild för att ligga bakom de alltfler uppmärksammade 

missförhållanden som råder inom den privata sfär som tar över ansvaret från offentliga 

verksamheter inom välfärdssektorn. I stället pekar han på ett stort systemfel som fått pågå utan att 

några kritiska röster höjts från sittande regering. Aktiebolags första och största åtagande är att gå 

med vinst, inte att driva verksamhet för välgörande ändamål. Om de inte går med vinst, sviker de 

sina aktieägare. Hur sparar man då in på pengar? Man håller nere de stora utgiftsposterna såsom 

personalkostnader, förbrukningsmaterial såsom mat, papper, kritor, blöjor. För att ett aktiebolag ska 

gå med vinst kan det krävas att de håller nere på dessa utgifter, vilket blir till nackdel för dem som 

är beroende av verksamheten. Vidare påpekar han att detta inte per automatik gör att allt är frid och 

fröjd inom kommunal verksamhet, han vill bara påskina att dessa inte drivs av ett vinstdrivande 

intresse. Han avslutar med att påpeka att konkurrens kan fungera om alla de delar som krävs finns 

med. En av dessa är att brukarna eller kunderna ska ha möjlighet att byta verksamhet vid missnöje. 

Detta för att verksamheten ifråga ska få incitament nog att höja sin kvalitet efter kundernas krav. 

Som läget ser ut i dag har inte kunderna inom välfärdssektorn tillräckligt med valmöjligheter för att 

konkurrens ska fungera på detta sätt. I stället tvingas de vara kvar i den verksamhet de från början 

tilldelades eller valde.  

 

I Lärarnas tidning (2014) skriver man att lärarlönerna skulle ha kunnat öka med 8200 kronor i 

månaden istället för att som skolföretaget Academedias välja att fördela överskottet på 333,2 

miljoner kronor i koncernbidrag och 128,1 miljoner i utdelning till aktieägare. Skribenten menar att 

överskotten skapats genom lägre personaltäthet, sämre löner jämfört med kommunal verksamhet 

och på detta sätt lägre personalkostnader. Academedica menar att överskottet är använt på ett 

korrekt sätt till bland annat administrativa kostnader, för tillväxt, kvalitetsutveckling och som 

buffert inför framtiden.  

 

Nu vill 69 % av svenskarna avskaffa rätten att ta ut vinster i välfärden skriver Aftonbladet (2014). 

Förra året låg nivån på 62 %. Befolkningen vill bevara välfärden och se till att pengarna hamnar där 

de ska, inte i skatteparadis. Tidigare hade olika sympatisörer för vinster i välfärden förhoppningar 

om att folket skulle gå med på detta om de bara förstod fördelen med privata alternativ. 

Undersökningen som genomförts av Göteborgs universitet visar dock på motsatt effekt.  
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Ana Udovic har skrivit boken ”Generation Ego”. I tidningen Aftonbladet 22/4-2014 förs några av 

tankarna som lyfts i boken fram. Bland annat menar författaren att dagens barn mår allt sämre och 

det är samhället som skapat dem och deras förutsättningar att vara. Idag ska barn, ungdomar och 

vuxna välja sina egna vägar från livets begynnelse. Hon menar att denna valmöjlighet har blivit en 

last för vår kommande genration, samhället har skapat ytterligare ett stressmoment för dessa små 

individer.  Barnen får från tidig ålder höra att de kan bli vad de vill, de måste bara profilera sig och 

ta ansvar över sitt eget liv. När det sedan möter livets verklighet är det en hård konkurrens om allt 

från betyg till platser på olika skolor som visar sig. Barn är sina föräldrars ögonstenar och de önskar 

dem allt gott men alla valmöjligheter skapar ett orosmoment, vilket medför en nervös miljö för barn 

och ungdomar. Udovic menar att vi måste fundera över vilket slags samhälle vi vill att våra barn ska 

växa upp i då de formas av den kontext som är rådande för just dem. I Expressen (2014) menar 

också skribenterna att vi går mot ett alltmer individualistiskt tänk men det vi har förlorat på vägen 

är känslan av trygghet. 

 

På frågan om de alltmer växande barngrupperna agerar Skolverket oväntat, skriver tidningen 

Expressen 2013. Från att tidigare ha haft som rekommendation att barngrupper ska ligga på 15 barn 

per grupp, eller motsvarande skulle en anställd ha ansvar för 5 barn. Rekommendationen faller 

mellan stolarna och många förskolor tar in fler barn än vad som är föreskrivet. Då beslutar 

Skolverket att ta bort sin rekommendation för hur stora barngrupperna bör vara. 

Socialdemokraternas talesman för utbildningsfrågor anser att detta är helt galet och att ett 

missbrukande av en rekommendation borde leda till en större poängtering av rekommendationerna 

istället för att man slopar dem. Gustav Fridolin tycker att denna fråga borde vara större inom 

politiken speciellt med tanke på de oroliga föräldrar han möter, som undrar om deras barn får den 

vuxentid de behöver i förskolan. I stället för att ha ett bestämt mål finns nu i svensk skollag ett 

kriterium om att barngruppen storlek ska vara ”lämplig”. I skapandet av den lämpliga barngruppen 

ska man ha barnets bästa i åtanke. Dagstidningen Dagens Nyheter skriver 2013 om samma sekvens. 

I texten framkommer att enligt skolverkets egna undersökningar är föräldrarna generellt nöjda med 

förskolan, dock är denna grupp inte nöjd med de stora barngrupperna. Viktoria Mullo, med titeln 

ateljerista, besöker många olika förskolor och menar att lokalena ofta byggdes för ett mindre antal 

barn och därför inte är gjorda för dagens stora barngrupper. DN skriver att förskollärare via 

Lärarförbundet har visat sin oro för att ett borttagande av rekommendationen ska leda till ännu 

större barngrupper. Även Sveriges television tar under våren 2014 upp i ett nyhetsinslag 

förskollärare som är oroade över de stora barngrupperna. Pedagogerna pekar på att skollagen och 

läroplanen har intentioner som de inte hinner med under sina arbetsdagar. De känner sig stressade 

och får en rad fysiska symptom på grund av den rådande situationen. Lärarförbundet har under 

senaste tiden fått in en rad samtal från förtvivlade pedagoger i samma situation enligt 

nyhetsreportaget. I lärarnas nyheter (2014) går att läsa om hur risken för att bli sjukskriven som 

förskollärare är dubbelt så stor i jämförelse med andra yrkesgrupper. Vad som orsakar detta anges 

vara bland annat de stora barngrupperna. 

 

På hemsidan 1177.se (2014) som är en del av landstingets satsning på vården går att läsa om barn 

och stress. Små barn kan påverka sin egen situation i liten uträckning, därför påverkas de mer av 

hur andra har det i sin omgivning än vad vuxna gör. Vad som motverkar stress är vuxna som ser 

barnets behov av mat, sömn och närhet. Om små barn är stressade handlar det ofta om att de inte får 
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dessa behov tillgodosedda, att de inte får den omsorg och tillsyn de behöver. För de allra minsta 

barnen skriver man att just närheten till vuxna är något som går före aktiviteter av olika slag i 

behovsväg. I och med att barnen börjar i förskolorna möter de fler människor och nya miljöer. Stora 

barngrupper är något som kan stressa barn. Det barn behöver är lugn och ro för att må bra. 

Föreningen Barnensrättigheter i samhället (2014)  är enade och menar att det inte går att tala om 

barnens stress utan att tala om vuxnas stress, eller skolstress. Det framkommer i Bris tidning (2009) 

att det som motverkar psykisk ohälsa hos barn allra mest att få positiv tid tillsammans med vuxna, 

att bli sedd och få möjligheten att hålla någons hand. De menar vidare att vetenskapen säger att vi 

behöver en god arbetsmiljö för att kunna ta till oss kunskap, ändå har skolan inte anammat detta. 

”Skolans uppgift är att förmedla kunskap, ändå bygger man sin egen verksamhet på allt annat än 

kunskap” (Bris, 2009). 

 

Företrädare för Sveriges fristående förskolor 

I ett debattinlägg på fristående förskolornas hemsida skriver Ulf Lindström näringspolitisk chef för 

Almega och Eva Husbom ord förande för Sveriges fristående förskolor (2014) om den undermåliga 

inspektionen som görs inom fristående förskolor. De pekar på en inspektion som genomförs olika 

beroende på om förskolan är kommunal eller enskild. Kommunala förskolor inspekteras idag av 

skolinspektionen som har flera anställda med flerårig erfarenhet inom området. Dessa förskolor 

inspekteras några gånger per år och håller en generellt hög standard. Fristående förskolor däremot 

skall kommunen själv sköta inspektionen av. I vissa fall kan en rektor utföra jobbet. I somliga 

kommuner finns inte ens anställda för att genomföra inspektionerna. De drabbade blir barnen, då 

inte de dåliga förskolorna gallras ut och kvalitén inte kan säkerställas. Vidare finns risk för en 

jävsituation då kommunen kan lägga krokben för fristående förskolor beroende på om de finns ett 

överskott eller underskott av förskoleplatser inom kommunen. Skribenterna önskar en förskola som 

inspekteras på lika villkor och av samma myndigheter för att säkerställa kvalitén i förskolan för 

våra barn.  

Om den konkurrenssituation som råder anser fristående förskolors Robert Thorburn, projektledare 

för svensk näringsliv (2012) att kommunerna bör se dem som stora resurser. Idag är det stora 

barngrupper på grund av att kommunerna inte har tillräckligt med platser för att ha mindre 

barngrupper. I ett sådant ställe skulle de fristående förskolorna kunna vara en enorm resurs, vilket 

leder till mindre barngrupper som i sin tur kommer att leda till en förbättrad kvalitet för 

verksamheterna.  Thorburn slår också fast att valfriheten inte bör skambeläggas. Då många 

demonsterar mot vinster i välfärden, demonstrerar de mot valfriheten menar han. Om den offentliga 

sektorns välfärd hade haft ett stort förtroende hade inte folket vänt sig till privata aktörer. Vanligen 

väljer människan en verksamhet hon tror på och i detta fall har fristående förskolor kommit att ta en 

sådan plats.   

På Pysslingens hemsida (2014) går att läsa om deras verksamhet. Pysslingen ägs av Academedia 

och har en omsättning på 1130 mkr. Totalt finns idag 109 förskolor inom företaget. I en frågespalt 

om hur vinster används inom verksamheten, är svaret att allt återinvesteras i verksamheten. En 

anmärkningsvärd skillnad för kommunala förskolor är att Pysslingens förskolor kan vara kopplade 

till kommunens eget kösystem. I vissa kommuner tillåts Pysslingens förskola att ha ett eget 

kösystem.  



 

22 

Intervjuer 

Intervjuavsnittet presenterar resultat från de fyra intervjuerna som genomfördes inom ramen för 

studien.  

 

En bra förskola 

De intervjuade förskollärarnas upplevelse av vad som är en bra förskola för barnen är ganska 

samstämmig, de önskar framförallt trygghet. Med det menar informanterna att barnen ska känna sig 

sedda, kunna vända sig till personalen vare sig det är något bra eller dåligt de har på hjärtat. I 

barngruppen ska barnen känna sig trygga att vara de dem är, de ska ha en famn att sitta i. Hilda 

beskriver en bra förskola som ser individen i barnet, som har tid och strävar efter att anpassa 

verksamheten efter varje enskilt barns behov. För att skapa ett sådant klimat efterfrågar hon ett 

öppet och tryggt klimat mellan personal och föräldrar. Samtliga pedagoger är överens om att 

personalgruppens egna klimat smittar av sig på barnen, trygga pedagoger kan alltså skapa en trygg 

atmosfär för barngruppen enligt informanterna. Trygghet i personalgruppen beskrivs som att våga 

vara den man är, inte vara rädd att göra bort sig och att sträva mot samma mål.  

 

Hilda: Nämen en bra förskola tycker jag lägger stor vikt vid barnens trygghet, att personlen 

har tydliga mål att sträva mot, att man är överens, man arbetar ju naturligtvis efter 

läroplanen, men att man verkligen är överens, det ger en trygghet för barnen” 

 

Andra faktorer som informanterna nämner i skapande av en bra förskola är att verksamheten följer 

förskolans läroplan, är rolig, intressant och har en föränderlig miljö. Miljön kan varieras beroende 

på barngruppens intresse genom att använda sig av olika teman om allt mellan himmel och jord som 

exempelvis teknik, dinosaurier eller vatten. Marie beskriver även engagerad personal som en viktig 

faktor i formandet av en bra förskola. 

 

 

En dag på förskolan 

Dagarna i förskolan kantas enligt informanterna av rutiner som frukost, samling, påklädning, utelek, 

samling, lunch, sova för de små/uppe vila för de stora, mellanmål, påklädning och avslutningsvis 

utelek. Tre informanter säger att de ibland går iväg på en promenad eller till någon närliggande 

lekpark för att byta miljö ett tag. En dag på förskolan beskriver pedagogerna som både lugn och 

harmonisk, samtidigt som vissa delar av dagarna kantas av stress. Gemensamt för alla är att det 

aktivet arbetar för att skapa ett lugnare klimat. De beskriver hur de strävar efter att måltiderna ska 

vara en lugn och positiv stund. Efter lunchen sover de minsta barnen och de stora har först läsvila 

för att sedan ha lugna aktiviteter såsom legobygge, måla eller pärla.  

 

Marie: ”Vila om vi börjar så, en bestämd tid på dagen vi har vila sovvila, sagostund/.../ vi 

delar barnen i olika rum för att få till lekar och sänka ljudnivån” 

Alla fyra informanter nämner att påklädningssituationerna är det mest stressiga under dagen, 

speciellt på eftermiddagarna då de bara är två pedagoger kvar med större delen av barngruppen. 
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Stressen uppges också bero på små lokaler och många barn, vilket skapar en uppjagad och högljudd 

miljö enligt tre av informanterna. 

 

Linnea: ” Vila genom lunga aktiviter som bygga pussel, pärla. Så det är väl ungefär som då 

som det är lugnt. Just då tycker jag att det ändå är ganska lugnt. Under resten av dagen 

tycker jag inte att det är lugnt då är det ganska upp speedat och mycket ljud” 

 

För att få bukt med detta brukar de dela in barngruppen i mindre grupper. Alla informanter ger en 

bild av att utomhusleken fungerar bäst, då blir det större yta och mindre höga ljud. Egentligen ska 

alla avdelningar ha tre heltidsarbeteande men det framkommer att lika stor del av dagarna är det 

bara två pedagoger på en oftast full barngrupp. Två av informanterna beskriver att det i dag är stora 

barngrupper, vilket gör att tiden till varje barn blir mindre.  

 

Astrid: ”Jag upplever att det är väldigt mycket planering idag, vi ska vara tre heltider på 

avdelningen men ofta är vi bara två, det gör att tiden med barnen faller”.   

 

Att pedagogernas ska arbeta tre heltidstjänster per avdelning men ofta är bara två i verkligheten 

beror på schemaläggningar, för att få ut raster och att en stor del går åt till planering och reflektion. 

Alla utom en nämner att barngruppen och klimatet blir mycket lugnare om något eller några barn är 

borta. Informanterna menar att barnen har tid att leka i stor utsträckning. En pedagog upplever dock 

att det ibland kan bli många avbrott i barnens lek på grund av de många rutiner som finns i 

verksamheten. Trygghet är något som barnen får enligt informanterna, de berättar hur de tar upp 

barnen i famnen, möter dem på morgonen och försöker att se varje individ. Vuxenkontakten 

fungerar i stort sett bra, det som ofta händer är att pedagogerna måste agera vakande ögon över hela 

barngruppen, vilket gör att det är svårt att sätta sig ner med ett barn eller några barn för ett mer 

kvalitativa samtal. Linnea berättar att hon ofta måste ta de mest akuta först, som att någon bråkar 

eller har gjort illa sig. Detta kan medföra att de som vill ha hjälp med läsning eller trä en pärla på en 

tråd kan få mindre tid. De barn som flyter med utan större krav på uppmärksamhet får helt enkelt 

mindre av detta. 

 

Linnea: ”När det är många och vi är få i personalen kan vi inte vara överallt hela tiden. Är 

där det har hänt något. De som vill ha hjälp med läsning eller trä en tråd kommer i 

skymundan. De som klarar sig själva får klara sig själva när det är så. Vilket är väldig synd.” 

 

Tre av fyra berättar att maten är bra och tillräcklig. Marie säger att det ibland inte finns tillräckligt 

med mat.  

 

Jag: Upplever du att barnen blir mätta? 

Marie: ”Ibland, ibland är det inte tillräckligt med mat det ska jag vara kritisk och säga och i 

bland är den inte tillräckligt varm.” 
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Den konkurrensutsatta förskolan 

Vad som framkommer under intervjuerna är att pedagogerna berättar att de märkt av konkurrens i 

ganska liten utsträckning. När de sedan forsätter att svara på frågan om hur konkurrensen påverkar 

deras verksamhet, kommer de ändå med exempel. Två informanter menar att det numera handlar 

mycket om att profilera sig, speciellt på sina hemsidor, för att locka dit kunder.  

Hilda: ”Det har aldrig varit någon tanke på att lägga ned någon paviljong eller så, det har 

det inte varit /.../ det står om hur vi jobbar med trygghet och trivsel och likabehandling och 

hur vi arbetar och prioriterar här på förskolan/.../ det har jag faktiskt hört många som sagt, vi 

har varit inne på er hemsida och skulle vilja komma på besök/.../det gör nog många idag tror 

jag” 

En pedagog tror att nöjda föräldrar i sig kan skapa ett gott rykte och på så sätt locka fler barn till 

förskolan. Två av informanterna säger att det har oföränderliga köer till deras förskolor och att det 

därför inte har blivit någon skillnad. Den ena av dessa två informanter har en förskola som ligger 

ganska centralt belägen medan den andra arbetar på en förskola som ligger en bit utanför centrum. 

De övriga två pedagogerna arbetar på samma förskola som ligger centralt i denna medelstora stad, 

de uppger att de till hösten har mindre barn än beräknat i sina köer. Detta skulle kunna leda till att 

de tvingas lägga ner en avdelning berättar båda. De pedagoger som då försvinner är de utan fast 

anställning. Ekonomin kan också påverkas av mindre barn än beräknat, i form av köpstopp för 

förskolan, samt att de kanske inte får ta in vikarier i fall någon pedagog är sjuk. Linnea har hört att 

det ofta är fullt i kösystemet i denna kommun, hon menar att detta gör att föräldrarna kanske inte 

alltid får den plats de vill ha.  

Linnea: ”Just i år fick alla som sökte plats, men det har varit långa köer. Vi behöver inte 

locka hit barn/.../ vet inte om vi skulle gjort det ändå eftersom vi är en kommunal förskola... 

jag upplever att väl det är ganska fullt i kommunen när man söker förskoleplats så växer 

(paus) det är inte alltid man får sitt förstahandsval” 

Att barngrupperna har blivit större är något som en pedagog tar upp och detta ska då ha skett under 

konkurrensens tid. Det framkommer inte om informanterna tror att det beror på konkurrensen eller 

på grund av någon annan anledning. 

Marie: ”Ibland kan jag känna att vi ligger på marginalen i antal barn per pedagoger och att 

man sträcker sig ganska långt för att få det att fungera/.../ mest på eftermiddagen när man är 

2 på 19 barn. Jag tycker det. Också handlar det ju om kommunikation mellan varandra man 

tar en sak i taget. Det är klart på den tiden vi var 3,5 på 16 var det lite annorlunda jämfört 

med 3 på 19” 

Jag: När var ni det? 

Marie: ”Från 85 när jag började till [paus] 90 i slutet av 90 i alla fall var vi så pass /.../ så 

fick vi 18 barn sen och så tog vi bort en halvtid och ändå har barnen ganska långa 

vistelsetider.” 

Förslag på förändringar 

Under intervjuerna med informanterna framkommer att samtliga pedagoger önskar mindre 
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barngrupper. Som tidigare nämnts menar pedagoger att det märks när något eller några barn är 

borta, i form av minskad stress, ljudnivån blir lägre och barnen slipper trängas med varandra om de 

befinner sig inomhus vilket skapar ett lugnare socialt klimat. Pedagogerna verkar själva inte tro på 

att det kommer att bli mindre barn i barngrupperna. I stället berättar de att de ”trollar med knäna” 

för att få verksamheten att gå runt trots de villkor som råder idag.  

Astrid: ”klart vi vill ha färre barn. Länge trodde vi på 15 barn per grupp men det är borta 

nu/.../ vi skulle kunna jobba mer temainriktat då och gå djupare in på grejer om vi var färre 

barn” 

Linnea: ”Det märks om det är borta något barn, det blir lugnare och det känns som jag 

hinner se barnen bättre då/.../ 13-14 barn tror jag skulle vara bra” 

Hilda: ”Man pratar om att vi är 3 heltider hela dagen och att vi är det varje dag, men så 

fungerar det ju inte. En person måste gå hem lite tidigare annars skulle man ju jobba 45 

timmar/vecka /.../ det bli ju så att många timmar på veckan är man ju bara 2 personer (paus) 

så är det ju, jag kan inte exakt hur många timmar det är men det är inte många timmar vi är.” 

Bättre lokaler önskar 2 pedagoger. Större lokaler så att barnen slipper trängas med varandra då det 

skapar bråk och en bullrig miljö. En pedagog menar också att det skulle vara bra med mer tid till 

barnen och mindre tid för planering. Då det är barnen man är där för.  

Linnea: ”Lokalerna är inte anpassade för en förskolverksamhet, det är ju en gammal villa” 

Att förändra dessa saker är också det som är svårt berättar pedagogerna. Just ramarna såsom 

barnstorlek, ålder på barnen och lokalerna är svårt att förändra och vara med att påverka. En av 

pedagogerna menar att det känns som att det redan finns en ekonomisk budget för förskolans 

verksamhet som inte går att förändra även om det skulle behövas. Andra saker som pedagogerna är 

nöjda med och kan påverka är själva verksamheten och strukturen på den. Det kan bestämma om de 

ska vara inne eller ute, vad samlingarna ska handla om och vart de ska gå när de är ute. De kan även 

bestämma över hur samarbetet på avdelningen eller huset ska se ut till viss del. 

 

Diskussion och analys 

I detta examensarbete var syftet att undersöka den konkurrerande situation som idag råder på 

förskolor. Arbetet har genomförts via intervjuer med förskollärare och dokumentstudier av bland 

annat Skolverket (offentlig statistik och rapporter), forskning samt material från fristående 

förskolors intresseorganisation. Frågeställningarna har varit: synen på en bra förskola, hur förskolan 

ser ut idag, hur förskolan påverkats av konkurrensen och sist men inte minst en fråga om det fanns 

förslag på förändringar. Efter att ha genomfört alla intervjuer, samt transkriberat dem har jag 

sammankopplat dem med de övriga källorna i en sammanslagen diskussion och analys med stöd av 

tidigare forsknings bakgrund och studiens resultat. Aktörernas ord kan visa deras syn på vardagen i 

förskolorna men också förhoppningar om framtiden. Avslutningsvis presenteras viktiga slutsatser 

utifrån studien och framtida forskningsfrågor.  
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En bra förskola för barnen 

Informanternas svar på vad som är en bra förskola handlar mycket om trygghet, detta är också något 

som går att finna i förskolans läroplan. Man skulle kunna tänka sig att förskollärana har fastnat för 

denna bit då den delen ska finnas med i varje minut av verksamheten. Därför kan måhända 

förskollärarna ha detta som deras första och viktigaste uppdrag i åtanke. Förutom att det står i 

läroplanen om trygghet (Skolverket, 2010), går det inte att finna i tidigare forskning att olika 

reformer skulle ha haft för avsikt att skapa en tryggare förskola. Detta kan kännas märkligt.  Enligt 

studien ter sig politiska drag ofta handla om hög kvalitet och resultat inom skolfrågor men 

förskollärarna i min intervju efterfrågar trygghet. Det skulle vara intressant att se om detta är något 

som stämmer på fler förskollärare och hur man i så fall skulle kunna få deras röster hörda om vad 

som är en bra förskola för barnen.   

 

I Aftonbladet (2014) och Emsheimer (2014) talar man om en förskola utan vinster som en god 

faktor, detta är inte något som informanterna tar upp. Tidigare forskning visar på att 

förhoppningarna med valfrihets och fri etableringsrätt skulle ge högre kvalitet, minskade 

ekonomiska utgifter och en skola i världsklass. Dock visar forskning, efter genomförandet av 

reformerna, på att vinster i välfärden, speciellt i förskolan inte har kunnat generera dessa goda 

resultat. I stället talar bland annat Hartman (2011) om en förskola som inte passar in på den idag 

rådande kvasimarknaden. Inte heller tar de upp frågan om en jämlik förskola vilket Skolverket 

(2012) har som en viktig aspekt i sitt arbete. Kan det bero på att förskollärarna anser att förskolan är 

jämlik eller att de helt enkelt inte tänkte på det när de under intervjun fick frågan om vad som var en 

bra förskola för barnen?  Det skulle ha kunnat vara så att informanterna kan ha tänkt mer kring sin 

avdelning än om förskolor i generella termer. 

En dag på förskolan 

Förskolans verksamhet verkar enligt studien liksom Skolverket (2011) också skriver tyda på en 

verksamhet med dubbla syften, både att ge föräldrar möjlighet att arbeta men också en pedagogisk 

utveckling för barnen. Både undersökningen av media och i intervjuerna med informanterna 

gestaltas en förskola som har för många barn för att kunna uppnå de många mål som finns i 

styrdokumenten. Enligt Skolverket (2011) har det visat sig att medelbarngruppen ligger på 16,9 

barn per grupp men att det finns stora variationer inom landet. Detta är något som stämmer relativt 

väl överens med min studie där variationen av barn ligger på 16-19 barn per avdelning. Skolverket 

visar på statistik som säger att det går 5,9 barn per heltidsanställd pedagog. Detta är något som både 

stämmer och inte stämmer enligt min studie. Informanterna menar att det ska vara 3 pedagoger per 

barngrupp men detta överensstämmer bara några timmar per dag. Informanterna säger att de för att 

inte behöva jobba mer än 40 timmar i veckan, måste pussla med schemat, det går åt många timmar 

åt planering, reflektioner och möten samt att alla ska få ut sina raster. I Skolverkets statistik kan 

man tänka sig att detta bortfall inte finns med i beräkningen. Detta gör att det ser ut som att man 

inom förskolan är 3 heltidsarbetande pedagoger med barnen från öppning till stängning.  

I media målas barngruppen upp som stötdämpare vad gäller ekonomiska besparingar av exempelvis 

mat och personal.  Att det skulle finnas för lite mat till barnen är något som informanterna inte 

håller med om, endast en pedagog uppger att de har för lite mat på sin förskola vissa dagar. Detta 
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skulle kunna bero på den variation och skillnad som har kommit att skapas mellan förskolornas 

verksamhet genom att huvudmännen blivit fler och allt mer tillåtits sig skiljas åt genom de olika 

reformerna (Skolverket, 2012). Vad som däremot två pedagoger berättar är att om de får för lite 

barn kan tvingas till köpstopp (leksaker, papper m.m.), samt sluta ringa in vikarier om någon blir 

sjuk. Detta skulle göra barnen till stötdämpare, även de drabbas av att ha en pedagog mindre än vad 

som är tänkt. De får då mindre tid och hjälp. Här överensstämmer media och informanternas ord 

fast på något olika sätt. Detta är inget som finns med i tidigare forskning, det faktum att barnen blir 

stötdämpare vid ekonomiska besparingar. Faktum är att jag inte hittat någon forskning som 

fokuserar på förskolans barn och hur de drabbas i ett sådant läge. Varför inte? Min studie är ganska 

liten i sitt omfång, det kan tänkas att det finns forskning som min studie inte berört vad gäller denna 

fråga. I övrigt kan jag tänka mig att en sådan undersökning knappats skulle vara eftertraktad av 

politiker, då det i praktiken skulle innebära att det behövs mer pengar till förskolorna än vad den 

redan idag kostar. 

 

Av studien har jag lärt mig att inte förlita mig på statistik i alla lägen. Statistiken säger vad den vill 

säga, den berättar inte alltid sanningen fullt ut, utan kanske bara delar av den. Som exemplet med 

hur man räknar hur många heltidsanställda som finns tillgängliga på en förskola. Då har skolverket 

inte räknat med att detta kanske bara stämmer uppemot 3-4 timmar per dag. Trots att de flesta 

barnen har tid på förskolan från frukost och fram tills föräldrarna slutar sina arbeten. Genom att 

pedagogerna blir stressade av att ständigt vara för lite personal för att hinna med deras viktigaste 

uppdrag skulle detta kunna leda till att barnen också drabbas av stress. På Vårdguidens hemsida 

(2014) står skrivet att det knappt går att diskutera barnstress utan att nämna stressade vuxna i 

barnens omgivning, detta beror på att barnen är väldigt beroende av sin omgivning i jämförelse med 

vuxna och därför påverkas väldigt mycket av dess mående. Det skulle vara intressant att se hur och 

om detta påverkar barnen genom en specifik undersökning om stress i förskolan. Eftersom mina 

informanter uppger att de känner stor stress varje dag skulle det inte vara omöjligt att vår 

kommande generation, våra älskade barn märker av denna stress och drabbas av den. Speciellt i 

form av att inte bli sedd, inte hinnas med och inte få tid till en öppen famn. För att passa in i dagens 

förskola kan tänkas att barnen tvingas bli ganska ”platta” och stoppa undan känslor man skulle vilja 

prata med vuxna om, då det kanske inte finns tid för detta.  

Den konkurrensutsatta förskolan 

Precis som man i Expressen (2014) skriver har föräldrarna har fått större valfrihet. Detta verkar 

också informanterna intyga om, genom att föräldrar tittar på hemsidor och jämför förskolors profiler 

för att välja den rätta förskolan till sina barn. Samtidigt vittnar informanten Linnea och Hilda om 

ständigt långa köer, vilket då kring dessa verksamheter skulle skapa dåliga förutsättningar för 

föräldrarnas valfrihet. Om köerna är långa torde det vara svårare att komma in på den förskolan. Det 

skulle kunna leda till att föräldrarna får nöja sig med ett annat val än förstahandsvalet. 

Informanterna Astrid och Marie uppger i stället att de har kortare köer än vanligt, vilket skulle 

kunna vara en effekt av en stor valfrihet just i deras geografiska område. Hartman (2011) och 

Emsheimer (2014) beskriver dagens konkurrenssituation i förskolan som en dåligt fungerande 

kvasimarknad. För att en marknad ska fungera ska kunder genom sina val konkurrera ut de dåliga 

verksamheterna. Hartman menar att det inom förskolan finns allt för lite platser för att skapa en 
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sådan situation. Dessutom är det egentligen barnen som är kunderna vilket gör det svårt för 

föräldrarna som förmyndare att exakt veta hur verksamheten ser ut. Som Eidevald (2012) skriver 

kan då inte väljarna veta vad de väljer bland, vilket gör det svårt att få en fungerande kvasimarknad 

där de bra förskolorna ska konkurrera ut de dåliga genom att ”kunderna” aktivt väljer de bra. Detta 

gör att de dåliga förskolorna blir utan kundunderlag. Det framkommer under en intervju, att 

platserna ofta är fullsatta, vilket då skulle kunna leda till ett trögare rörelsemönster på förskolan som 

marknad. De två informanternas som arbetar centralt ser att det till hösten är mindre köer än vanligt, 

de talar om att om det inte tillkommer fler barn kan de tvingas till köpstopp och behöva lägga ner en 

avdelning. Precis som Skolverket (2011) uppger, att det finns stora skillnader bland förskolor på en 

regional nivå, talar denna studie om samma mönster. De två pedagogerna som arbetar nära centrum 

skulle då kunna utsättas för större konkurrens då Skolverket uppger att enskilda förskolor tenderar 

att hamna i större kommuner eller förorter kring dessa. Detta skulle kunna förklara varför de andra 

två informanterna som arbetar på förskolor som ligger längre bort från centrum har långa köer, där 

kanske föräldrarna inte har lika mycket förskolor att välja ibland. 

 

Expressen (2014) skriver om stress hos föräldrarna uppkommen ur valfriheten, viljan att hitta rätt 

förskola för sina barn men okunskapen om vilken som faktiskt är bäst skulle kunna leda till stress. 

Jag tror också segregationen som konkurrensen lett till, att somliga föräldrar har förmånen att välja 

den ”rätta” förskolan för att de bor i ett område med stor valfrihet medan andra tvingas ta en plats 

de inte önskar för att de bor i fel område kan skapa en stress. Både organisationen Bris (2014) och 

Vårdguiden (2014) tar upp att stressade föräldrar kan leda till stressade barn. Att föräldrarna skulle 

kunna vara stressade som ett led i valfriheten av olika orsaker är något som enligt studien skulle 

kunna vara möjligt. Både genom att ha för mycket att välja på, samt för lite att välja på. Att 

föräldrar inte vet vilken förskola som är den bästa är också en tänkbar orsak till stress. Om 

föräldrarna känner sig stressade, skulle detta liksom tidigare forskning tyder på, kunna drabba 

barnen, då de lever tätt inpå varandra. För att ta reda på riktigheten i detta skulle det krävas en 

annan typ av studie som riktade sig mot just stressrelateradefrågor hos pedagoger, föräldrar och 

barn.  Thorburn (2012) däremot talar om en valfrihet som inte bör skambeläggas. Han menar att 

människan väljer det som hon finner är gott och idag väljer många enskilda förskolor. Liksom 

tidigare forskning pekar på går idag nästan alla barn i förskolan och har också långa dagar både 

enligt forskning och informanterna. Då uppfostran som Nilsson (2002) skriver har gått från att vara 

en statsangelägenhet till att vara en familjeangelägenhet anser jag att det kan tänkas att föräldrar har 

fått ett ökat incitament till att kunna välja en förskola som överensstämmer med deras eget sätt att 

tänka kring uppfostran av barn.  

 

I information från Skolverket framgår det att sedan år 1990, det årtal då valfrihetsreformen började 

slå igenom på riktigt, fram till år 2010 har barngrupperna ökat från 14,4 till 16,9 per grupp och att 

personaltätheten gått från 4,4 barn/pedagog till 5,9/barn per pedagog. Det framgår inte om det har 

med konkurrensen att göra eller inte, bara att det skett under samma tid som konkurrensen blev ett 

sätt att arbeta för förskolorna. Detta mönster stämmer överens med informationen som en av 

pedagogerna ger om den minskade personaltätheten och den samtidigt ökade barngruppstorleken 

under samma period. Varför detta skett är en fråga som studien inte svarar på. Frågor kvarstår. Har 
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detta med konkurrensens effekter att göra, och i så fall varför? Mina tankar går mot att man i en 

konkurrerande situation får, precis som de politiska förhoppningarna var med reformen, ett 

incitament att sänka de ekonomiska kostnaderna. Emsheimer (2014) och Lärartidningen (2014) 

beskriver hur man inom förskolan kan spara pengar. Detta skulle då vara genom att dra ner på 

personaltätheten, ha mindre mat och billigaste möjliga lokaler. Skulle då förskolorna runt om i 

landet som ett led i valfrihetsreformen ha sänkt sina ekonomiska kostnader genom att ta in fler barn 

och minska sin personaltäthet för att bli konkurrenskraftiga? Folke Fichtelius (2008) nämner hur 

man 1992 förändrar bidragen till förskolor från att ha varit specifika till att bli till klumpsummor, 

som kommunerna delar ut efter behov. Detta efter en mall som ger en á peng per barn. 

Informanterna i min studie har barngrupper som överstiger medelantalet i Skolverkets undersökning 

och ändå tror de att de kommer att tvingas till köpstopp, vikariestopp och möjligtvis nedläggning av 

lokal. Man kan tycka att de, eftersom de har fler barn än beräknat, borde ha en marginal att falla 

tillbaka på. Dock verkar detta inte vara fallet. Jag funderar om dessa verksamheter byggts på att 

ekonomiskt behöva 16-19 barn per grupp för att få ekonomin att gå runt?  

Förslag på förändring 

Från tidigare forskning visar det sig att antalet barn har ökat i barngrupperna och pedagogerna per 

barn har minskat (Skolverket, 2011). Skolverket skriver att en av förhoppningarna med valfriheten 

och konkurrens var att förskolorna skulle få incitament att sänka de ekonomiska utgifterna och 

samtidigt skulle kvalitén öka, men enligt deras egen studie visar det sig att förhoppningarna inte helt 

och hållet infriats. I Svts nyhetprogram däremot talar pedagogerna om att de inte hinner med sitt 

pedagogiska uppdrag. Detta skulle kunna ses som en stor kvalitetsminskning och ett steg åt fel håll. 

Varför de inte hinner med uppger de bero på den höga arbetsbelastningen. De menar att gränsen är 

nådd för hur många barn verksamheten klarar av. Hartman (2011) visar liksom min studie på en 

verksamhet som inte höjt sin kvalitet. Hon talar om förskolan som en verksamhet som inte riktigt 

passar in på den kvasimarknad som många hoppats mycket på. Vinsterna är en fråga som inte 

informanterna talar om men i medier finns ett stort motstånd mot vinster i välfärden. De menar att 

detta aktivt skapar incitament till huvudmän att sänka kvalitén i förskolor genom mindre utbildad 

personal, lägre personaltäthet, sämre och mindre lokaler, lite mat, snåla in på inköp. Allt detta för att 

kunna gå med vinst. Hartman skriver också hon att det inte finns andra sätt i förskolan att gå med 

vinst förutom att spara, just för att man infört maxtaxa. Skulle då slopade vinster i välfärden skapa 

en bättre förskola? Kanske, precis som Emsheimer skriver, skulle i alla fall incitamentet att snåla 

med pengar försvinna. Istället skulle huvudmän i enskilda förskolor liksom kommunala gladeligen 

använda pengarna i verksamheten för att inte förlora överskottet vid årsskiftet. På Pyssligens 

hemsida (2014) går att läsa att vinsterna faktiskt återinvesteras i verksamheten för barnen.  

 

Huruvida vinster i förskolor går till barnen eller till andra utposter är oklart. Det skulle helt klart 

behövas en närmare studie av detta. Som framkommer av Erixson Arreman & Holm (2011) går det i 

dagsläget inte att gå in i enskilda verksamheter för att se över deras ekonomier. Fristående förskolor 

(2014) vill ha samma granskning av enskilda verksamheter, för att säkra kvalitén i förskolan. Detta 

skulle genomföras genom att kommunala och enskilda förskolor undersöktes av samma institution 

för att minska risken för en jävsituation och dessutom på lika villkor.  Enligt studien vore liknande 

sätt att granska förskolor i alla led (kvalitet, ekonomi, personaltäthet, lokaler, m.m.) ett viktigt steg 
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om man vill ha en fungerande kvaismarknad för förskolorna. För att kunderna ska kunna välja ut 

bra och dåliga förskolor krävs att de har korrekta uppgifter om verksamheterna liksom Hartman 

(2011) nämner. Hon menar också att förskolan och skolans reformer har gått tillväga och 

genomförts genom förhoppningar och löften om en ökad och förbättrad kvalitet utan genomtänka 

och utforskade grunder.  

 

Enligt studien framkommer en förskola som verkar fungera bra blandat med kritiska röster om 

brister. Den verkar klara sig nätt och jämt, alla barnen överlever och får ett visst mått av pedagogisk 

verksamhet. Min fråga blir, är det tillräckligt? Nöjer vi oss med detta för vår kommande generation? 

Som Bris (2009) skriver borde skolans verksamhet vila på vetenskapliga grunder. Jag önskar i 

framtiden undersökningar om hur barnen mår på våra förskolor? Hur påverkas de av den rådande 

situationen? Är det viktigare att ge förskolorna incitament att sänka sina kostnader eller att säkra 

barnens mående? Jag undrar vart i all tidigare forskning som man använt sig av för att legitimera 

genomförandet av reformerna man kan finna konsekvensanalyser som handlar om hur barnens 

vardag och mående skulle påverkas av detta. Studiens undersökning av tidigare forskning tyder 

enbart på att man sett till mål och resultathöjningar och ekonomiska incitament för att skapa en 

valfrihetsreform där alla som vill är välkomna in på marknaden att öppna förskolor som ska utbilda 

och ge omsorg till dagens barn.  

 

Viktiga slutsatser 

Under de senaste 20 åren har en stor förändring skett inom offentlig verksamhet. Det tidigare 

svenska monopolet på välfärdsektorn kom genom reformförändringar att bli en marknad. 

Verksamheter skulle nästintill komma att få fri tillgång till marknaden och kunderna skulle kunna 

välja och vraka bland de olika aktörernas alternativ. En fråga som Nilsson (2002) ställer sig är hur 

stor plats de fristående verksamheterna kan tänkas ta utan att riskera likvärdigheten. Den 

likvärdighet som förskolans läroplan (Skolverket, 2010) berättar ska finnas var man än i landet 

befinner sig. Är valfriheten ett faktum för kommande generationer och finns det bara fördelar med 

den? Om inte, vad är baksidan av denna högt upphöjda och samtidigt kritiserade reform? 

 

Vad är det som ska vara likvärdigt? Jag har fastnat för den likvärdighet som pedagogerna talar om. 

Tryggheten för barnen borde i alla fall vara en av de aspekter som granskas i undersökningar kring 

kvalitet och likvärdighet i förskolorna. Dock visar studien att trygghet bygger på tid för barnen, tid 

för varandra. Denna tid är något som under samma period som konkurrens kommit att bli en 

bristvara. Detta på grund av större barngrupper, mindre pedagoger, mer tid för planering, reflektion 

och administrativ kvalitetsarbete. Om tiden tas från barnen, då torde tryggheten minska. Den 

trygghet som förskollärarna talar om som byggstenen i en bra förskola, den likvärdighet som alla 

barn i kommande generationer borde ha rätten till. Enligt studien skulle denna trygghet kunna öka 

genom fler och tydligare rekommendationer om förskolans ramfaktorer såsom lokaler, 

personaltäthet och barngruppernas storlek.  
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Figur 1. Modellen om förskolans ramfaktorer 

 

Vare sig förskolan är en kommunal angelägenhet eller en öppen kvasimarknad bör det synas hur 

många pedagoger man är i verkligheten i stället för att mäta hur många som finns på pappret och 

den kvalitet som granskas borde handla om barnens välbefinnande. Även om detta en kvalitet som 

är svår att mäta, håller jag med Hartman (2011) att det inte ska vara en anledning att inte försöka. 

Jag har sagt det tidigare och jag säger det igen. Konkurrens i all ära men ”när man tävlar om 

människor så har man satt in en större insats än vad risken är värd. Man får inte använda barn som 

spelpjäser i stora ekonomiska politiska beslut.” ( Lysén, 2013; 4) 

 

Framtida forskning 

I studien har inget fokus legat på den ökade kvalitén, om den kommit eller uteblivit vilket var det 

ursprungliga syftet med valfrihetsreformerna när de infördes (Reg. Prop 1991/92:95). Det som 

pedagogerna säger i den här studien är att barngrupperna blivit större, vilket istället skulle kunna ses 

som en ekonomisk åtgärd för att minska utgifterna. Idag skulle det därför vara intressant att höra 

vad pedagogerna anser om kvalitet i barnomsorg och förskola.  Annat som skulle kunna undersökas 

i framtida forskning utifrån vad som kommit fram genom denna studie är stress i förskolor, 

samband mellan pedagogers stress och barnens stress. Vad som också vore efterfrågat är en mer 

landomfattande undersökning om konkurrensens effekter i förskolan med perspektiv på barnen 

välbefinnande. 

Är denna studie trovärdig är en fråga som bör ställas. Tanken var att undersöka den förskola som 

idag är utsatt för konkurrens genom att ta reda på vad pedagoger och media berättar och hur allt 

detta kan kopplas till tidigare forskning. Studien visar på pedagoger som strävar efter en annan 

kvalitet än vad kanske Skolverket gör. Pedagoger svarar att trygghet är den största och första 

kvalitén som är avgörande för en bra förskola, Skolverket talar om andra värden. Är denna studie 

relevant? Då förskolan har en stor del i vår kommande generations uppväxt känns all typ av 

granskning för deras räkning relevant. Barnen har varken förmåga eller utbildning att granska sin 

egen verksamhet, det måste finnas vuxna som tar det ansvaret för barnen, som ser dem och anser att 

deras livvärld är värd att prövas och omprövas igen.  
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Bilaga 

 

 

Intervjufrågor 

 

1. Kan du berätta lite om dig själv och din yrkeserfarenhet? 

 

2. Vad anser du är en bra förskola för barnen? 

 

3. Beskriv en vanlig dag på din förskola? 

 

4. I vilken utsträckning har barn möjlighet till; vila, lek, trygghet, vuxenkontakt och 
näringsintag? 

 

5. I vilken utsträckning kan du påverka verksamheten? Kan du ge exempel när det är svårt att 

påverka? 

 

6. Finns det något som ni i arbetslaget pratat om att ni skulle vilja förändra? (tex barngrupp, 

arbetstider, personaltäthet m.m.) 

 

7. I dag konkurrerar förskolor om att få barn till sin förskola: hur märks det på din arbetsplats? 

 

 


