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Sammanfattning 
Syftet med vår studie är att undersöka vilka faktorer vårdnadshavare prioriterar vid val av förskola. 
Våra frågeställningar lyder: Hur resonerar vårdnadshavare när de väljer förskola? Och vilka faktorer 
kan påverka och avgöra valet av förskola? Metoden som vi har använt oss av är en halvstrukturerad 
intervju med fem huvudfrågor och flera följdfrågor som vi ställt till vårdnadshavare. För att kunna 
förstå hur dessa vårdnadshavare tänkt vid val av förskola, har ett alternativ varit att vi använt oss av 
Pierre Bourdies sociologiska perspektiv och centrala begrepp som habitus, fält och kapital.  
Vår studie är baserad på två olika områden med olika socioekonomiska förutsättningar, en i 
innerstaden och en ute i förorten. Resultatet visar att vårdnadshavare fortfarande prioriterar särskilda 
faktorer vid val av förskola som närhet till hemmet, förskolans personal, miljön i verksamheten samt 
andra faktorer. Slutsatsen som vi kommit fram till är att dessa faktorer spelar stor roll vid val av 
förskola oberoende av vart man bor, dock kan anledningarna till dessa faktorer variera.      
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Förord 
Detta examensarbete är skrivet under den sista terminen i förskollärarprogrammet. Det är ett arbete 
som har utvecklats i olika sammanhang, möten och relationer. Det är även ett arbete som inte skulle 
kunna genomföras utan alla de kurser, alla lärare och all litteratur som vi fått ta del av under dessa 3,5 
åren. Allt detta har lett till att vi som författare har utvecklats och fått bredare kunskaper kring allt som 
hör till förskolevärlden. Vi är därför oerhört tacksamma att vi fått ta del av all denna kunskap som vi 
vet kommer att hjälpa oss i framtiden.  
 
Vi vill börja med att tacka vår handledare Maria Borgström samt vår examinator Inger Hensvold för er 
hjälp och ert engagemang i detta examensarbete. Vi vill även tacka alla vårdnadshavare som hjälpt oss 
att utforma detta arbete, det är tack vare dem som arbetet har kunnat genomföras. Ett tack vill vi även 
rikta till våra handledare på våra VFU-förskolor. Ett extra stort tack till alla våra familjemedlemmar, 
vänner och släktingar som stöttat oss under hela utbildningen.  

Vi vill slutligen även tacka varandra för att vi alltid respekterat, visat uppskattning och funnits där för 
varandra. Utan den ena och den andras stöd hade inte detta examensarbete känts lika givande och rolig 
att genomföra. Vi har under arbetets gång anpassat oss efter varandra och hjälpts åt under tuffa 
omständigheter.  
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1. Inledande bakgrund 
Detta examensarbete handlar om vårdnadshavares rätt att fritt välja vilken förskoleform de vill ha till 
sina barn. Oberoende av vilken form de än väljer går det alltid att fråga vad de grundar sina val på. 
Dagens svenska samhälle erbjuder rätten att fritt välja förskola, där det finns möjlighet att 
vårdnadshavare kan välja mellan olika förskolor, men vad baserar de sitt val på och vilka faktorer 
spelar roll? 

Antalet inskrivna barn i förskolan har ändrats under åren. Antalet barn har successivt ökat i förskolan. 
Under år 2012 var över 480 000 barn inskrivna i förskolan vilket ger en siffra på 84 procent till 
skillnad från år 2002 då endast 72 procent av barn i åldrarna 1-5 gick i förskolan (Skolverket 2014, 
s.8). Förskolan är en plats där dagarna flyter på i en lärandemiljö, där pedagoger och barn tillbringar 
tiden tillsammans. Vårdnadshavare hämtar och lämnar sina barn på verksamheten. Det finns rutiner 
och riktlinjer att följa som ska styra och leda förskolan och detta innebär i första hand den reviderade 
läroplanenen, Lpfö 98 (Skolverket 2010). I dessa händelserika sammanhang utbyts samtal sinsemellan 
pedagogerna och vårdnadshavare för att främja barnets lärande och utveckling. Vid dessa 
sammanhang har vårdnadshavare möjlighet att välja förskola, vilket kan ha olika svårighetsgrader. 
Oavsett om valet är lätt eller svårt så förekommer det olika faktorer som kan påverka valet av förskola. 
I denna studie studerar vi vilka faktorer som spelar roll vid vårdnadshavares val av förskola. För att få 
svar på studien tar vi hjälp av 12 vårdnadshavare från två olika områden och intervjuar dem kring hur 
de tänkt och prioriterat vid val av förskoleform. 

2. Syfte och frågeställningar  
Syftet med denna studie är att undersöka vilka faktorer vårdnadshavare prioriterar vid val av förskola. 
För att komma fram till syftet tar vi hjälp av Pierre Bourdieus teori, tidigare forskning kring ämnet och 
vårdnadshavares svar i intervjuerna.  

Frågeställningar 

Hur resonerar vårdnadshavare när de väljer förskola? 

Vilka faktorer kan påverka och avgöra valet av förskola? 

3. Tidigare forskning  
Under detta kapitel redogörs en avgränsad del av tidigare forskning som vi anser är tillhörande för 
detta examensarbete.  Områden som historisk tillbakablick av barnomsorgen, valfrihet och faktorer 
som kan påverka val av förskola kommer att lyftas fram. Slutligen kommer detta kapitel att avslutas 
med en sammanfattning.  
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3.1 En historisk tillbakablick av barnomsorgens 
plats i samhället  
I slutet av 1800-talet, i samband med industrialiseringen uppstod behovet av organiserad barnpassning. 
De första organiserade barnpassningsanläggningarna kallades för barnkrubbor. Barnkrubborna syftade 
till en början till att ta hand om de fattigas barn så att föräldrarna kunde arbeta. Det var sällan en 
pedagogisk verksamhet, men barnen passades och fick mat. Barnkrubban spelade en stor roll i barnens 
liv. Syftet var endast att ta hand om barnen under tiden mödrarna arbetade. Det var endast föräldrar 
med begränsad ekonomi som fick lämna sina barn i krubban. Under den tiden växte även en annan 
form av barnomsorg fram, Kindergarten (även kallad barnträdgårdar). Barnträdgårdarna fanns i slutet 
av 1800-talet till början av 1900-talet och var en verksamhet för barn under skolåldern. Dessa var 
avgiftsbelagda och till för medelklassens barn. Under samma period öppnades även en 
folkbarnträdgård som var till för de fattiga som inte hade ekonomin att klara av att betala en viss 
avgift. Det var med andra ord stora klasskillnader i samhället under denna period (SOU 1997:157, s. 
16).  
Till skillnad från barnkrubborna där man lämnade sina barn endast för barnpassning, var 
barnträdgårdar till för att stimulera barn och låta dem vistas i en pedagogisk miljö. Barnträdgårdar 
bestod av olika rum, vrår och hörn där byggrum var till för pojkar och dockvrår för flickor samt rum 
som var till för alla (Vallberg Roth 2002, s. 64-65). Alla barn i barnträdgården använde sig av Fröbels 
lekgåvor. Alla övriga leksaker var könsbestämda, dockor var till för flickor och bilar till för pojkar 
(Vallberg Roth 2002, s. 66-67). Det fanns inget direkt schema över hur dagen skulle se ut, utan 
schemat bestod av olika stunder. Barnen hade olika “veckouppdrag” för att kunna öva på hemsysslor 
såsom träslöjd, gymnastik och fri lek (Vallberg Roth 2011, s. 30, 63).  
På 1940-talet fick dessa organisationer stöd från staten för att driva barnomsorg. Det var staten som 
kontrollerade verksamheten och många kommuner tog över delar av verksamheten. År 1941 bytte man 
namn på verksamheterna, barnkrubba ändrade namn till daghem och barnträdgårdarna till lekskola 
(Skolverket 2000, s. 16).  
Under 1960- 70-talet blev efterfrågan av ytterligare barnomsorg större. Under denna tid blev det mer 
accepterat att kvinnor arbetade vilket ledde till att regeringen behövde se över den svenska 
barnomsorgen och startade därför en barnstugeutredning. Denna utredning var till för att utveckla och 
se över den svenska barnomsorgen. 
Barnomsorgen skulle tillgodose barnens pedagogiska och sociala behov. När utredningen väl var klar 
bytte man namn från daghem till förskola (Skolverket 2000, s. 16). Den första förskolelagen kom till 
tre år efter att förskolan blivit en verksamhet. 10 år efter förskolelagen, år 1985 kom en 
regeringsproposition, Förskola för alla barn och föreslog att alla barn efter en viss ålder hade rätt gå i 
förskolan utifrån förskolans pedagogiska roll. Men på grund av ekonomiska problem förverkligades 
aldrig detta.   

Det första pedagogiska programmet för förskolan kom 1987 och gällde ända fram till att den första 
läroplanen kom år 1998. Två år tidigare hade utbildningsdepartementet tagit över hela ansvaret för 
förskolan. I samband med detta blev Skolverket tillsyningsmyndighet och även skollagen började gälla 
för förskolan (Fagerli, Lillemyr & Søbstad 2001, s. 36)  



4 
 

3.2 Begreppet valfrihet 
Det finns ett rikt utbud av förskolor som vårdnadshavare kan välja mellan (Ståhle 1995, s. 13), dessa 
har ökat med åren. Vårdnadshavare har därför en större valfrihet att välja mellan olika förskolor och 
anpassa förskola efter deras barns behov. Begreppet valfrihet har haft olika betydelser och innebörd 
genom åren. Valfrihet inom skolområdet kommer dock och förbli densamma. För den svenska 
regeringen och framförallt socialdemokraterna och moderaterna har friheten att välja inom 
skolområdet setts som en självklarhet även om åsikterna kring tolkningar och tillämpningar gått 
isär. För moderaterna anses valfrihet inom skola att alla skolområden blir självständiga och fria medan 
socialdemokraterna tycker att det ska finnas en balans mellan privata och fristående skolområden för 
att det ska förekomma en valfrihet. Denna syn på valfrihet har föregåtts av en lång kamp om 
begreppets innebörd (Skolverket 2003, s. 10).  
För socialdemokraterna har idén om valfrihet i skolpolitiken vidgats i slutet av 1980-talet. I början 
ansågs valfrihet vara val inom skolan men vidgades sedan till val av skolform. Detta betydde att 
föräldrar och elever skulle få möjlighet att själva välja skolor. Socialdemokraterna som parti 
förespråkar för en ”verklig” valfrihet och ställer sig i motstånd till den utveckling moderaterna står för, 
att alla skolor ska bli självständiga och fria (Skolverket 2003, s. 10). 

Sedan början av 1980-talet använde moderaterna begreppet valfrihet med en vidgad innebörd; att välja 
skola, att välja mellan kommunala och fristående skolor samt att få välja inom skolan. Deras strategi 
som de förespråkade bestod av en strävan att skapa liknande ekonomiska- och lagstiftningsmässiga 
förutsättningar för kommunala och fristående skolor som anses som nödvändiga faktorer för valfrihet. 
Detta fastställdes i slutet av 1990-talet och början av 2000-talet då riksdagen införde ett helt fritt val av 
skola kombinerat med skolpeng för alla (Skolverket 2003, s. 10). 

3.3 Valfriheten att välja förskola och vad man bör 
tänka på innan man väljer  

I skollagen 8 kap.14 (SFS 2010, s. 800) står det att kommunen är skyldig att erbjuda förskola senast 4 
månader efter att vårdnadshavare anmält önskemål. Kommunen har även ansvar för att barn får en 
utbildning i förskolan. Det är även deras ansvar att ta hänsyn till vårdnadshavares önskemål och 
erbjuda en verksamhet så pass nära barnets hem som möjligt. För kommunen är det även obligatoriskt 
att erbjuda allmänna förskolor för alla barn mellan 3-5 år. De måste erbjuda en förskola med en 
vistelse där barnet kan spendera minst 15 timmar per vecka även om barnets föräldrar är arbetslösa 
eller föräldralediga.  
Enligt Skolverket går 50 % av alla 1 åringar i förskolan och 92-98 % av alla 2-5 åringar. Detta medför 
att förskolevalet blir en aktuell del av en vårdnadshavares liv i Sverige (Karlsson, Löfdahl, Perez 
Prieto 2013, s. 208). 

För att göra ett bra beslut i förskolevalet menar Sundell och Bennet (1992) att det finns tre saker som 
vårdnadshavare bör tänka på innan de gör ett val. Det första är att se till barnets behov, därefter 
anpassa alternativen efter barnets behov (steg två) för att slutligen göra en jämförelse och välja 
förskola. Författarna menar vidare att val ofta görs efter föräldrarnas behov och inte barnets och att 
den görs med för lite kunskap kring förskolan. 

I tidigare forskning som gjorts kring föräldrars valmöjligheter i förskolan visar forskning att föräldrar 
generellt är positivt inställda till deras valfrihet. I deras valfrihet att välja skolform anser de att 
valfriheten kan leda till större engagemang i för- och skolorna samt att deras önskemål tas tillvara 
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(Skolverket 2003, s. 11-12). Kjellman (2001) lyfter också fram begreppet valfrihet och menar att iden 
bakom detta begrepp kan vara att se utbildningen som en produkt och att föräldrarna ska konkurrera 
om skolorna.  Föräldrarna som i detta fall ses som konsumenter får då stort ansvar att göra bra val 
utifrån de utbud som finns. I och med detta tvingas skolor höja sin utbildningsstandard då de inte vill 
tappa sina konsumenter. Varför kan inte samma valfrihet även gälla inom förskolan? vad händer om 
förskolorna ställer högre krav och börjar konkurrera sinsemellan?    

3.4 Faktorer som kan påverka valet av förskola 
I tidigare forskning kring vårt problemområde framkommer en tydlig kunskapslucka i Sverige från år 
2002 och fram till idag. Däremot har det forskats i andra länder som USA och Storbritannien. Vi har 
även valt att koncentrera oss på vilka faktorer som kan påverka val av skola då det inte finns mycket 
om vårt problemområde gällande förskoleval.  
Nedan beskrivna författare visar att det finns olika faktorer som påverkar val av skolor och förskolor. 
För att förenkla för läsaren har vi valt att dela upp dessa i olika kategorier som ekonomi-, 
verksamheten- och socioekonomisk klass som påverkande faktorer.  

 

Ekonomi som påverkande faktor 

Under denna rubrik har vi valt att benämna ekonomi som en påverkande faktor som inte går att 
förändra, alternativt svår att förändra. En sådan faktor kan vara en förskoleavgift. En hög avgift för 
plats i förskola kan innebära att vårdnadshavare blir tvungna att välja bort en bra verksamhet på grund 
av sin ekonomi. I tidigare studier visar det att avgiften till en förskola är en betydelsefull faktor för 
ensamstående vårdnadshavare och familjer med låg inkomst i USA (Chaudry, Pedroza, Sandstrom, 
Danziger, Grosz, Scott & Ting 2011, s. 4). I Storbritannien får familjer med låg inkomst reducerad 
avgift för förskoleplats. Detta är något som beslutats av regeringen för att få fler mödrar att gå tillbaka 
till jobbet efter föräldraledighet (Vincent, Braun & Ball 2010, s. 9). I Sverige däremot har tidigare 
studier visat att förskoleavgiften inte är avgörande vid val av förskola. Det är mer förekommande att 
vårdnadshavare prioriterar närhet till hemmet (Ståhle 1995, s. 27) Sverige skiljer även sig avsevärt då 
det är ett av få länder där både kommunala och privata förskolor är skattefinansierade och erbjuder 
plats till barn redan efter att de fyllt ett år. I andra länder skiljer det sig avsevärt mellan privata och 
kommunala förskolor vilket i sin tur kan göra det svårt att jämföra marknaden för barnomsorg då 
tidigare forskning fokuserar på nationella och lokala områden (Karlsson, Löfdahl & Pérez Prieto 2013, 
s. 75).   

 

Verksamheten som påverkande faktor 

Under denna rubrik har vi valt att benämna de faktorer som har med förskolan att göra. Dessa kan vara 
olika pedagogiska inriktningar, personalens kvalifikationer och bemötande samt den inre- och yttre 
miljön i förskolan. 

I en studie som Ståhle (1995) gjort beskriver författaren att rekommendationer från andra föräldrar, ett 
gott intryck av personal vid besök samt att förskolan ligger nära hemmet är faktorer som prioriteras 
vid val av förskola i Sverige. Andra faktorer som påverkar är föräldrarnas uppfattning om 
verksamhetens förtjänster och brister. För vissa föräldrar i studien var utemiljön och den fysiska 
miljön viktigare faktorer än förskoleavgiften och förskolans närhet till hemmet. Det som var av mindre 
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betydelse var förskolans pedagogiska inriktning eller om verksamheten ägdes kommunalt eller privat 
(Ståhle 1995, s. 27-28). 
Sundell och Bennet (1992 refererad till i Ståhle 1995, s. 15) diskuterar också betydelsen av vem som 
äger förskolan och om den har någon betydelse.  Författarna menar att det är av mindre betydelse för 
föräldrar om förskolan är kommunal eller privat. Däremot menar deras studie att föräldrarna anser att 
barnomsorgen ska vara instutionell och likna det egna hemmet för att prioriteras. Författarna skriver 
vidare att det är fyra olika motiv som spelar roll vid föräldrars val av förskola. Dessa fyra motiv är 
föräldrarnas sociala grupptillhörighet, vart föräldrarna gick när de var små, vänners val av barnomsorg 
samt deras syn på barnuppfostran. 
Sundell och Bennet (1992 refererad till i Ståhle 1995, s. 15) hävdar att även om föräldrarna handlat 
rationellt i sitt val så behöver inte det innebära att det i slutändan gynnar deras barn. En fråga som 
behöver undersökas närmare är om föräldrar utgår från barnens behov i sina val av förskola, menar 
Sundell och Bennet.  
I en studie som Skolverket (2003) gjort kring föräldrars val av skola i Sverige (studien är inriktad på 
föräldrars skolval men vi kan relatera den till vår studie om förskoleval) beskrivs det att mer än 80 
procent av föräldrarna prioriterar att verksamheten i sig är stabil, att den hjälper barn med svårigheter, 
att personalen har rätt kompetens och att lokalerna är tillräckligt utrustade för bra undervisning. Andra 
föräldrar betonar bra kommunikation/er mellan skolan och hemmet och tydliga kunskapskrav som 
viktiga påverkande faktorer vid val av skola (Skolverket 2003, s. 12-13). 

 

Socioekonomisk klass som påverkande faktor   

Vincent, Braun & Ball (2010, s. 3, 12, 14) har undersökt likheter och skillnader mellan föräldrars val 
av skola och förskola i Storbritannien, detta har de gjort med hjälp av samlad data från olika projekt. 
Det blev olika resultat beroende av vilken ekonomisk klass familjerna tillhörde. Medelklassfamiljer 
besökte många fler förskolor och hade högre krav, vilket antyder på att de noggrant funderar kring 
sina förskoleval. Det var inte alltid så det låg till, utan det var föräldrarnas känslor som blev det 
avgörande valet. Anledningen till medelklassföräldrarnas oro var för att de trodde att barnen skulle bli 
känslomässigt skadade om barnen i tidig ålder var tvungna att ingå i en för stor barngrupp samt 
behöva lära känna fler än en vuxen. Detta var en anledning till att dessa föräldrar valde att använda sig 
av en barnflicka till sina barn som var under tre år. För de familjer som ändå valde förskola var det 
viktigt att deras barn hamnade tillsammans med andra barn som hade samma socioekonomiska 
förutsättningar. Höginkomsttagande familjer kunde välja förskola utifrån ett större utbud och de 
förskolor som erbjöds var ofta privata med höga avgifter. I studien kom de även fram till att 
Montessori var en pedagogisk inriktning som många talade om, men från arbetsklassen var det nästan 
ingen som visste vad det var.      

4. Teoretiskt perspektiv 

I detta kapitel kommer vi att motivera vårt val av teori som vi använder som grund för vår studie. 
Därefter lyfter vi fram teorins centrala begrepp, detta för få en förståelse för helheten i teorin samt för 
att kunna använda dessa begrepp i studiens resultat del utan att behöva referera till dem varje gång. Vi 
använder oss framförallt av de begrepp som vi tycker går att relatera till vår studie. En del av teorins 
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begrepp är svåra att ta ur sina sammanhang och därför används även några andra än teorins centrala 
begrepp för att förstå helheten. 

I vår studie har vi utgått från ett sociologiskt perspektiv med fokus på Pierre Bourdieus centrala 
begrepp som habitus, fält och kapital. Denna teoretiker studerade hur människan har olika smak och 
gör olika val, vilket gör att de skiljer sig från varandra och på så sätt skapar olika sociala positioner 
(Lindgren 2007, s. 166). Med hjälp av teoretikerns begrepp har vi valt att ge stöd för vår studie där vi 
analyserar vilka faktorer som avgör vårdnadshavares val av förskola samt vilka förutsättningar som 
främjar dessa val.  

 

Sociologisk teori - Pierre Bourdieu  

Syftet med vår studie är att undersöka vilka faktorer vårdnadshavare prioriterar vid val av förskola. 
Inom detta ingår att försöka få en förståelse om hur de resonerat, agerat och vilka förutsättningar som 
bidragit till de val som de gjort. Inom sociologin finns det många olika teoretiker som beskriver 
människan som social varelse i ett samhälle omgiven av olika grupper (Giddens 2007, s. 23). Den 
teoretiker som vi menar passar vårt arbete bäst är Pierre Bourdieu. Bourdieu var under 1900-talets 
andra hälft en av de främsta kultursociologerna som intresserade sig för skolsystemets och kulturens 
roll för samhällets klassrelationer. Teoretikern var också intresserad av hur dessa roller uppstod och 
återskapades (skolsystemets och kulturens roll). Utöver detta studerade han även hur människan gör 
olika val och har olika smak vilket gör att de skiljer sig ifrån varandra och på så sätt skapar olika 
sociala positioner (Lindgren 2007, s. 166). 

 

Centrala begrepp 

Bourdieus sociologi är omfattande och därför har vi valt att begränsa oss men ändå nämna centrala 
begrepp som habitus, fält och kapital.   
 

Habitus är det begrepp som karaktäriserar människans förmåga att uttrycka sig och hantera 
omgivningen. Bourdieus idé med habitus var att hitta en medelväg mellan aktör och struktur. I vår 
studie menar vi att denna medelväg kan vara det som sker mellan hur vårdnadshavare resonerat kring 
deras val av förskola samt deras slutliga val. Inom begreppet ingår både människans uppfattning av 
omgivningen samt handlingar inom dessa omgivningar. Det är med andra ord genom dessa handlingar 
som habitus skapas och därmed också skapar nya generella handlingsmönster (Giddens 2007, s. 121). 
Hur människan lärt sig att vara, hur den uppfattar världen och hur den resonerar och agerar är alla 
inlärda beteenden som människan samlat på sig genom uppväxten. Hur individen förhåller sig och 
vilka förutsättningar som skapas beror på hur samhället är strukturerat. Habitus är uppbyggt av olika 
strukturer som möjliggör eller begränsar. Habitus är samtidigt inbyggt i individen och gör att den 
handlar på ett visst sätt (Lindgren 2007, s. 169). Med habitus formas en värld som individen lever 
inom. Dessa handlingsmönster kan dock förändras eller anpassas efter nya kunskaper eller 
förändringar i samhället (Giddens 2007, s. 121).  

Fält är en dynamisk plats där habitus verkar. Det är med andra ord en social arena där individer 
konkurrerar om olika fördelar. Individernas handlingar och agerande är en relation mellan habitus och 
fält. Genom dessa aktiva handlingar skapar individen en strategi för att bemästra spelet, få ut de andra 
deltagarna och få äran att vinna en statusfylld position som kan ge den fördelar. I en förskola skulle 
detta kunna vara att vårdnadshavaren vill vara den person som har mest inflytande och engagemang i 
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verksamheten (Lindgren 2007, s. 167). Själva agerandet sker i olika fält som produktionsfältet, 
konsumtionsfältet eller specialiserade fält som till exempel sport och utbildning. Dessa organiseras 
utifrån vilka kulturella kapital som man styrs av (Giddens 2007, s. 122). 

Enligt Bourdieus (refererad till i Giddens 2007, s. 122) finns det olika typer av kapital: ekonomisk 
kapital (tillgångar i form av pengar och materiella resurser), kulturellt kapital (utbildning), symboliskt 
kapital (inflytande, auktoritet och rykte) och socialt kapital (ett stort nätverk av vänner). Vilken livsstil 
man väljer att leva efter har stor betydelse för vilken klass man hamnar i. En viktig faktor som kan 
påverka detta är det ekonomiska kapitalet. Det ekonomiska kapitalet kan förenkla en massa och ge 
inflytande för ett annat kapital. Har en människa till exempel stort ekonomiskt kapital, kan den betala 
för en viss utbildning och på så sätt få ett större kulturellt kapital och genom kollegorna även få ett 
ännu större socialt kapital. Med andra ord så är varje kapital relaterat till andra (Giddens 2007, s. 278-
279).  
Bourdieu använder sig av socialt kapital för att beskriva mänskliga förbindelser, nätverk och vilka 
grupper man tillhör som skapas i olika relationer med andra människor (Giddens 2007, s. 122). Dessa 
kan sedan bidra till en ökad kunskapsnivå. Hilding (2011) menar dock att samma nätverk av olika 
kontakter bara kan bidra till utökad kunskap och ses som extra kapital om de kan hjälpa till att uppnå 
mål och syften. Med andra ord värderas det sociala kapitalets tillgångar först när det ger betydelse för 
något (Hilding 2011, s. 93). Kulturellt kapital kan ses som en undergrupp till symbolisk kapital. Inom 
ett kulturellt kapital ingår olika symboler och uttryckssätt som man behöver känna till för att visa en 
viss tillhörighet eller konkurrensförmåga. Det finns tre olika former av kulturella kapital, den första är 
objektiverad form som till exempel böcker, metoder och paradigm. Den andra formen kallas för 
förkroppsligad form och kan vara det som är synligt i individens habits, med andra ord individens 
vanor och handlingsmönster. Den sista kallas institutionaliserad form där titlar och legitimationer hör 
till (Hilding 2011, s. 94). De kulturella kapitlen kan även delas upp i olika undergrupper som 
utbildningskapital, språkigt kapital och politiskt kapital.  

5. Metod  
Detta kapitel inleds med en beskrivning om vårt val av metod, hur vi gått tillväga i våra intervjuer och 
hur vi använt datainsamlingen. Vidare beskrivs urvalet av områden och informanter. Slutligen 
presenteras de etiska forskningsaspekterna som använts för att ta hänsyn till de deltagande i studien.    

5.1 Metodval  
Då syftet med vår studie är att undersöka vilka faktorer vårdnadshavare prioriterar vid val av förskola 
har intervju som metod valts för att få svar på det som undersöks. Använder man sig av intervju som 
metod innebär det att forskaren och den person som man undersöker samtalar ansikte mot ansikte 
(exempel med hjälp av ljudinspelning eller anteckningar) eller via skrift (exempel via mail kontakt). 
Syftet med denna metod är att forskaren vägleder ett samtal för att kunna förstå i vilket sammanhang 
en person lägger i en händelse (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013, s. 127). I intervjuer 
berättar människor om sina erfarenheter, sitt liv och sina tankar, detta genom att de delar med sig av 
sina tolkningar och versioner i olika händelser (Fägerborg 2011, s. 129). En intervju är ett samtal om 
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ett speciellt tema och utvecklas många gånger till öppna och långa samtal. Det är skillnad mellan 
intervju och andra slags samtal som till exempel fråga-svara-situationer, då intervju är en väl planerad 
situation som både den som intervjuar och den som blir intervjuad är med på. Intervjuer görs i ett 
bestämt syfte, dvs. den person som intervjuar försöker hitta den intervjuades synpunkter, kunskaper 
samt upplevelser. Intervjuer gör det möjligt att diskutera mer specifikt om temat eller ämnet. Genom 
denna metod ställs inte bara en fråga och därefter går vidare till en annan fråga, utan fortsätter i 
följdfrågor för att komma närmare ett svar (Fägerborg 2011, s. 89).  
 
Det finns olika intervjumetoder, men den intervjuform som valts är en halvstrukturerad intervju. I en 
sådan intervju är området och teman som intervjun ska handla om redan förutbestämda. Den som 
intervjuar bestämmer dock i vilken ordning och hur frågorna ska ställas. Intervjuerna genomförs med 
en öppen struktur som anger de ämnesområden som ska innefattas. Fördelarna med denna typ av 
metod är att det redan finns ett förutbestämt ämnesområde som kan göra att sannolikheten ökar i 
materialinsamlingen. Nackdelarna med denna typ av metod är att intervjuernas flexibilitet av 
utformning och ordningsföljd kan leda till att frågorna tolkas på olika sätt av de personer som man 
intervjuar (Eriksson Barajas et al. 2013, s. 128, 131). Intervjuerna hade öppen struktur med tydliga 
ämnesområden där svaren vi fick skulle ge oss en meningsfull kunskap om begrepp som var kopplade 
till val av förskola. Frågorna som ställdes skulle hjälpa till att få fram ett kunnande om de intervjuade 
personernas uppfattning. Resultaten som vi ville komma fram till var vilka faktorer som spelade roll 
vid vårdnadshavares val av förskola.   

5.2 Urval och avgränsningar 
Vi valde medvetet och med tanke på vårt syfte att begränsa det omfattande materialet. Det urval vi 
gjort baserar sig främst på det som Merriam (1994, s. 61) kallar icke probalistiskt. Ett inriktat mål som 
görs utefter vad man önskar få syn på och förståelse för. Vi har valt att intervjua 12 vårdnadshavare 
för att få en större bredd i vårt resultat. Av dessa 12 vårdnadshavare är 6 bosatta i innerstaden (område 
X) och resterande 6 i förorten (område Y). Vi har valt vårdnadshavare från två olika områden med 
olika socioekonomiska förutsättningar för att kunna göra en jämförelse och se om det skiljer sig i val 
av förskola beroende på vilket område man bor på. Anledningen till att vi valde vårdnadshavare som 
deltagare i vår studie är för att dessa kan ge oss svar på studiens syfte. Dessa vårdnadshavare har 
tidigare gjort ett förskoleval och kan berätta om sina erfarenheter kring detta. 

För att kunna jämföra dessa två områden har vi valt att intervjua vårdnadshavare bosatta i innerstaden 
(centralt) kontra förorten. Med innerstad menar vi områden innanför Stockholm, i synnerhet ett 
område vi kan kalla X och med förorten menar vi områden utanför Stockholms innekrets i synnerhet 
ett område som vi kan kalla Y. Vi har valt att kalla dessa områden X kontra Y för att garantera att alla 
som deltar i studien förblir anonyma och inte går att spåra. Deras namn har vi valt att kalla X (för 
innerstaden) och Y (för förorten), eftersom att det är flera personers åsikter har vi valt att kalla dem 
X1, X2 etc och Y1, Y2 etc. Val av områden baserar sig på bekvämlighetsval, som vi har kommit i 
kontakt med av olika anledningar. 
 

Beskrivning av område X och Y: 

Vi har valt att beskriva område X och Y för att ge våra läsare en bild av hur dessa områden ser ut, 
vilka socioekonomiska förutsättningar som invånarna i dessa områden har, vad de tjänar, vilken 
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utbildning de har och vilket utbud av förskolor som finns inom området. Dessa förutsättningar som 
invånarna har kan ha betydelse för vilka faktorer dessa människor väljer att prioritera.    

Område X är en del av en stadsdelsförvaltning som består av sex olika områden. Det bor 126 154 
invånare i stadsdelen, varav 51,3 % är kvinnor och 48,7 % är män. Av dessa är 18,0 % födda i ett 
annat land, 30,7 % är födda i Sverige men båda föräldrarna är födda i utlandet och resterande 51,3% är 
födda i Sverige och har svenska föräldrar. De invånare med utländsk bakgrund kommer från olika 
delar av världen som Norden utom Sverige (20,3 %), EU utom Norden (29,9 %), Europa utom EU (6,8 
%), Asien (22,0 %), Afrika (6,0 %), Sydamerika (7,5 %) Nord- och Mellanamerika (5,3 %) samt 
övriga (2,2 %). 
I stadsdelen tjänar den största andelen av befolkningen mellan 160,0-319,9 000 kronor (28,5 %) 
medan de som tjänar mest det vill säga över 500,000 kronor består av 17,0 %. Den största andelen av 
invånare har en eftergymnasial utbildning (58,7 %) och de som endast har gått ut gymnasiet består av 
30,0% av befolkningen1.  
I stadsdelen finns det 137 olika förskolor, dessa har olika pedagogiska inriktningar. Förskolor inom 
denna stadsdel med inriktningar: Ur och skur (5 st), språk (4 st), kultur (2 st), religion (1st), special 
förskola (3 st), Montessori (6 st), Reggio Emilia (19 st), Waldorf (4 st), traditionell förskola (95 st) och 
övriga (9 st). 57 av dessa förskolor är kommunala, 55 är fristående eller privata2.   

Område Y är en del av en stadsdelsförvaltning som består av fyra olika ihopsatta områden. Det bor 
totalt 48366 invånare i stadsdelen varav 24805 är män och 23561 är kvinnor. Av dessa är 70,9 % 
utrikesfödda och 29,1 % födda i Sverige med föräldrar med annat ursprung. Dessa invånare som har 
utländsk bakgrund härstammar från Norden utom Sverige (3,8 %), Eu utom norden (9,9 %), Europa 
utom Eu (3,9 %), Asien (47,2 %), Afrika (29,8 %), Sydamerika (4,2 %), Nord- och Mellanamerika 
(0,8 %) och övriga (0,3 %). I stadsdelen tjänar den största andelen av befolkningen mellan 0,1-159, 9 
000 kronor (34,9 %) medan de som tjänar över 500 000 kronor bara består av 3,4 
%. Utbildningsmässigt har dessa invånare till största del en gymnasial utbildning (34,9 %). 
Resterande har endast eftergymnasial utbildning (30,8%), grundskoleutbildning (26,7) eller 
information saknas (7,6 %)3. 
Inom stadsdelen finns 66 förskolor som varav 28 av dessa är privata och 33 kommunala. Dessa 
förskolor har olika pedagogiska inriktningar som: Ur och skur (1styck), Språk (23 st), kultur (4 st), 
religion (5 st), specialförskola (1 st), Montessori (1 st), Reggio Emilia (6 st), Waldorf (0 st), 
traditionell förskola (30 st) och övriga (8 st)4. 

 

Jämförelse mellan område X och Y 

Vår intervju baserades på 12 olika vårdnadshavares svar på varför och hur de valt förskola. Varför vi 
valt att kalla dessa deltagare i intervjun vårdnadshavare är för att de vi intervjuade var inte alla barnets 
biologiska föräldrar. Av dessa 12 vårdnadshavare är 6 stycken bebodda inom område X som är en del 
av en stadsdel med 126154 invånare där mesta delen är svenskar (födda i Sverige) och största delen 

                                                        
1 http://statistikomstockholm.se/omradesfakta/pdf/SDO01_SVE.pdf 
2 http://www.stockholm.se/-

/Jamfor/?enhetstyp=1c21b68051364b4398e3cca969d20760&slumpfro=399006081 
3 http://statistikomstockholm.se/omradesfakta/pdf/SDO01_SVE.pdf 
4 http://www.stockholm.se/-

/Jamfor/?enhetstyp=1c21b68051364b4398e3cca969d20760&slumpfro=399006081 
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har en eftergymnasial utbildning. Med andra ord är område X en del av innerstaden, som är tätbefolkat 
till mesta del av svenskar. Detta område har ett stort utbud av förskolor (137 stycken) med ett rikt 
utbud av inriktningar som profileringar och språk och ägs antingen kommunalt eller privat. Detta gör 
att dessa invånare har mycket att välja på och kan anpassa förskola efter deras barns behov. Detta tror 
vi kan följaktligen även betyda att det blir svårt att välja förskola då det finns ett stort utbud som kan 
göra det förvirrande att veta vilken förskola som är rätt eller bra. 

De övriga 6 vårdnadshavare som intervjuades bor i område Y (förort) som är en del av en mindre 
stadsdel på 48366 invånare där största andelen av befolkningen är utrikesfödda och har en gymnasial 
utbildning. I stadsdelen finns 66 förskolor som även här har ett rikt utbud (dock färre) av förskolor 
med olika profileringar och inriktningar som också ägs av kommunen eller av den privata sektorn. 
Även i detta område finns en rik skara av förskolor som ger invånarna ett stort utbud av förskolor 
fördelat på invånarna. Detta betyder även här att ett stort utbud av förskolor antingen kan göra det 
enklare för vårdnadshavare att hitta rätt förskola eller svårare då det finns ett sådant stort utbud. 

5.3 Genomförande  
Inledningsvis gick vi personligen ut med förfrågan till vårdnadshavare om det fanns intresse för att 
delta i vår studie kring deras val av förskola. I och med att vi valde två olika områden skickades en 
förfrågan till vårdnadshavare vars barn går i förskolor inom dessa områden. Dessa vårdnadshavare har 
vi kommit i kontakt med av tidigare erfarenheter eller är bekanta med, som vi vet har barn i förskolan. 
I förfrågan som vi framförde muntligt och därefter skriftligt (samtyckeskravet) beskrev vi studiens 
syfte, dess upplägg och hur vi etiskt kommer att förhålla oss till deras medverkan och åsikter (se rubrik 
forskningsetiska överväganden, nedanför). När vi sedan fått 12 vårdnadshavares intresse att delta och 
med handledarens godkännande kunde vi börja med studien, vilket vi gjorde genom att studera 
tidigare forskning kring hur man valt skolform och vilka faktorer som spelat roll vid valet. Detta 
underlättade vilken metod vi skulle använda oss av, i detta fall intervjuer samt vilka frågor vi skulle 
använda oss av för att få svar på studiens syfte. Därefter inleddes en planering över vilka dagar som vi 
skulle träffa vårdnadshavare för att intervjua dem kring deras val. 

Vi valde att intervjua vårdnadshavare för att få deras personliga åsikter kring deras val som är bundna 
till tid, kultur och person. En enkät som metod skulle också kunna fungera till denna typ av studie, 
fastän vi valde bort det medvetet då vi tror att det skulle ge oss färre svar och mindre relevant 
information för att kunna göra en jämförelse. 
I början genomfördes 12 olika intervjuer där vi delade upp så att den ena författaren av studien fick 
område X med 6 olika vårdnadshavare och den andra fick område Y med lika många vårdnadshavare. 
Varje intervju såg olika ut och tog allt emellan 10-25 minuter. Intervjuerna bestod av öppna frågor, 
varav deras svar kunde ge nya frågor som var relevanta till studien. När vi fått fram fakta som vi 
behövde avrundades intervjun med ett tack för deltagandet. 
Informationen som vi lyckats samla in som bestod av anteckningar, transkriberades sedan skriftligt. 
Detta för att kunna göra en sammanställning, dra paralleller och jämföra olika vårdnadshavares val av 
förskola. Själva transkriberingen tog lång tid att genomföra. Det var mycket som skulle skrivas ned för 
att vi som intervjuare inte skulle missa väsentlig information som vårdnadshavare delat med sig av. 
Kvale (1997) menar att när en transkribering har gjorts är intervjuerna de enda pålitliga empiriska 
datamaterialet i ett intervjuprojekt. Transkriberingen är en konstruktion och utgör inte 
intervjuforskningens grundläggande data. Med andra ord är transkriberingen (skriftlig form) en 
tolkning av en muntlig kommunikationsform (Kvale 1997, s. 149). Vi som författare har genom 
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transkriberingarna fått förståelse för att en transkribering innebär att omvandla en form till en annan. 
Detta kan leda till svårigheter då talspråket och skriftspråket skiljer sig åt och har olika retoriska 
former. Med andra ord var vi som intervjuare tvungna att kompromissa mellan att transkribera 
ordagrant eller transkribera det övergripande sammanhanget. Vi har medvetet valt att inte ta med 
pauser, betoningar eller de delar som är otydliga då dessa inte tillför något till vår studie. Efter 
transkriberingen delade vi in informationen i olika kategorier som flera vårdnadshavare tyckte var 
viktiga och som upprepade sig i intervjuerna. Kategorier som närhet till hemmet, förskolans personal 
(bemötande, utbildning), miljön i verksamheten (inomhus och runtomkring) samt övriga faktorer som 
profilering, rekommendationer och förskolans rykte.   

5.4 Reflektion och beskrivning av författarnas 
insatser i studien 
Det är betydelsefullt för oss som författare att poängtera att samtliga kapitel har lästs och redigerats av 
både författarna till detta arbete. Vi har under flera tillfällen kommunicerat genom att träffas eller 
mejlat för att diskutera och förbättra vår uppsats. Genom att dagligen kommunicera har det varit 
möjligt att skriva ihop alternativt dela upp vissa delar av arbetet. Detta för att kunna skriva ett så bra 
arbete som möjligt där båda parters idéer och åsikter tagits till arbetets fördel. Arbetets inledning, syfte 
och frågeställningar, teoretiskt perspektiv, metod, resultat och analys samt diskussion har skrivits 
tillsammans. Däremot har intervjuerna och transkriberingarna delats upp då båda har befunnit sig på 
två olika platser. Den ena författaren har intervjuat 6 vårdnadshavare i förorten och den andra 
författaren har intervjuat lika många i innerstaden, båda har därefter transkriberat intervjuerna för att 
kunna göra en jämförelse. Även kapiteldelen tidigare forskning har delats upp, då det fanns mycket 
information som vi kunde hitta.  

5.5 Databearbetning och analysmetod  
Analysmetod 

Det finns olika typer av analysmetoder. Vi har valt att använda oss av en del av den kvalitativa 
analysmetoden, nämligen tematisk analysmetod (Öhlander 2011, s. 275). Denna metod är beroende av 
att man går igenom materialet flera gånger och på så sätt lär sig sitt material. Analysen bygger på olika 
tillfällen som ibland kan leda till en rörig process där materialets innehåll görs av utforskande idéer 
som med tiden formuleras till tolkande förklaringar, detta görs med den empiri som har samlats in. När 
man använder denna metod är det viktigt att man hela tiden antecknar om sitt material. Det kan vara 
det man ser, om fenomenet är återkommande eller unikt, vilka idéer som man får syn på och de 
analytiska kunskaper som man får av bearbetningen av materialet. De flesta etnologer sorterar sitt 
material och delar in dessa i olika textavsnitt, detta görs med hjälp av ord som beskriver avsnittets 
innehåll. Dessa ord brukar man kalla för ”teman”, ”kategorier” eller ”begrepp”. I vårt fall har vi valt 
att kalla dessa för kategorier. Dessa kategorier eller teman kan delas upp i två olika delar, 
innehållsteman eller analytiska teman (Ehn & Löfgren 2001 refererad till i Kaijser & Öhlander 2011, 
s. 275). Innehållet i en tematisering ger ett index över materialet och detta leder till att materialet går 
att söka och man kan även få syn på det som är återkommande samt speciellt. 
Med hjälp av innehållstematiseringen kan man betona det som är särskilt talande, det vill säga det som 
säger något om normer och kulturella idéer. De vanligaste metoderna att använda sig av vid dessa 
tillfällen är intervjuer och observationer. Analytiska teman är anteckningar om idéer och tolkningar 
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som uppstår i empirin. Dessa teman är beroende av att man binder samman olika innehållsteman och 
får det till ett mönster (Öhlander 2011, s. 276). 
Tematisering kan genomföras på en rad olika sätt, om man som i vårt fall använder sig av 
transkriberade intervjuer kan man skriva teman och kommentarer direkt på pappret. Ett annat sätt är att 
skriva temana på olika papper och på så sätt referera till sidan och materialet som det handlar om. 
Det finns inga tydliga tekniker i en kvalitativ forskning utan det beror på vilken teknik man väljer och 
det är beroende av vilket kunskapsmål man har och vilka teorier man använder sig utav. Tematisering 
gör inte hela analysen men det är en del av den. I en tematisering lär man sig om materialet, gör 
innehållsindex, ställer frågor, prövar olika analytiska idéer och teoretiska teser när man använder sig 
av tematisering (Öhlander 2011, s. 279).     

 

5.6 Forskningsetiska överväganden 
Under detta kapitel redogörs vilka etiska krav vi tagit hänsyn till. Etik handlar om reflektionerna i vårt 
handlande och vi ska kunna ge skäl för de val vi gör (Vetenskapsrådet 2011, s. 15). De krav som vi 
kommer ta ställning till är för att skydda deltagarnas medverkan i studien. Inom dessa ingår att vi 
informerar deltagarna, ber om deras samtycke samt anonymiserar de involverade och förskolorna. 

Under tiden då vi genomfört studien har vi lagt en stor vikt och tagit stöd av de fyra 
forskningsprinciperna. Innan intervjuerna satte igång började vi med att förklara för de som 
intervjuade att medverkandet är frivilligt, anonymt samt att vi följde Vetenskapsrådets etiska 
huvudkrav; informationskravet, dvs. man informerar deltagarna om att de har möjligheten att välja om 
de vill delta eller inte och att de när som helst kan välja att hoppa av studien. Alla vårdnadshavare blev 
även informerade om studiens syfte i form av brev och de fick även ett samtyckesbrev där de skulle ge 
sitt godkännande (Vetenskapsrådet 2011, s. 42). De involverade fick reda på att de hade rätt att på 
verka sin medverkan vilket går under samtyckeskravet (Vetenskapsrådet 2011, s. 43). Enligt detta krav 
är det viktigt att alla deltagande i studien vet om att de alltid har rätt att bestämma hur länge de vill 
vara med samt på vilka villkor (Vetenskapsrådet 2011, s. 10). Samtliga 12 vårdnadshavare lämnade in 
samtyckesformuläret vilket ledde till att vi inte behövde lägga tid att fråga några andra.  
Allt som sägs under studien eller blir synligt går under konfidentialitetskravet som innebär att vi 
informerar vårdnadshavare att varken namn, förskola eller kommun kommer att nämnas i studien, med 
andra ord kommer det att vara anonymt. Detta för att skydda de som intervjuats, förskolan och 
kommunen. Vi har därför under studiens gång valt att nämna de intervjuade som endast 
vårdnadshavare och inte med deras namn (Vetenskapsrådet 2011, s. 12, 67). Även Individskyddskravet 
tas hänsyn till och innebär att man inte utsätter deltagaren för kränkning eller annan skada 
(Vetenskapsrådet 2011, s. 18). Det sista etiska kravet som beaktats är nyttjandekravet, som går ut på 
att man som forskare inte får använda sig av den information som man får fram om de olika 
personerna som i intervjuerna på något annat sätt än till forskningen och studien man gör 
(Vetenskapsrådet 2011, s. 14).  
Vi var noga med att först informera vårdnadshavare hur intervjuerna skulle gå till därefter berättade vi 
att frågorna kunde se annorlunda ut beroende på vad vi fick för svar. Vi var även tydliga med att säga 
att vårdnadshavare inte behövde svara på någon fråga om de inte ville eller på något sätt kände sig 
obekväm i situationen.  
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5.7 Studiens kvalitet  
Läser man igenom vår studie är det möjligt att göra olika tolkningar och förståelser som vi är 
medvetna om. Varje ny läsare kan med sina ”glasögon” tolka och förstå vårt arbete på ett annat sätt än 
det vi gjort, eller på liknande sätt (Wehner-Godée 2011, s.25). Denna studie är vår tolkning av det vi 
fått syn på som vi beskriver och kan tolkas på flera olika sätt. Alla tolkningar och värden är relativa till 
de aktuella val som vårdnadshavare i verkligheten genomgår. Det innebär därför att vår text kan tolkas 
på flera olika sätt men inom rimliga ramar (Eriksson Barajas et al. 2013, s. 144).   

Styrkor 

En av styrkorna med en intervjumetod är att man genom ett samtal kan få en förståelse för den mening 
en individ lägger vid en särskild händelse. Dessa samtal kan antingen vara ämnesfokuserade eller 
fokuserade på specifika händelser. I vårt fall har vi tagit hänsyn till båda dessa händelser. Ämnet har 
cirkulerat kring förskoleval och specifikt på hur man tänkt vid val av förskola. Dessa samtal kan även 
innehålla kulturella fenomen eller historiska händelser, dock har vi inte använt oss av detta (Eriksson 
Barajas et al. 2013, s. 127). Genom att använda intervju som metod blir det möjligt att komma 
närmare den värld som människan lever inom. Det går med hjälp av denna metod att nå människors 
tankar, värderingar, förhållningssätt och förhoppningar (Enochsson 2014, s. 96). Andra styrkor med 
denna typ av metod är att det redan finns ett förutbestämt ämnesområde som kan göra att 
sannolikheten ökar i materialinsamlingen (Eriksson Barajas et al. 2013, s. 128, 131).  

Svagheter och svårigheter 

Precis som i allt annat finns det både fördelar och nackdelar med intervju som metodval. En nackdel 
med denna typ av metod är att intervjuernas flexibilitet av utformning och ordningsföljd kan leda till 
att frågorna tolkas på olika sätt av de personer som man intervjuar (Eriksson Barajas et al. 2013, s. 
131). En annan nackdel är att intervjuaren själv är central i forskningen och därför riskerar att ta med 
personliga värderingar och kan påverka studiens resultat. Detta genom att vara närvarande i varje 
intervju och försöka förstå individens värderingar och åsikter (Roos 2014, s. 47). Vi som författare av 
detta arbete har försökt att vara ärliga och fördomsfria vid våra intervjuer och tolkningar av resultat för 
att inte kunna påverka studien med personliga värderingar och åsikter.   

6. Resultat och analys 
Under detta kapitel beskriver vi information som vi tagit del av vid intervjuerna av vårdnadshavare, 
som handlar om deras medvetna val av förskola och är beroende av olika faktorer som kan ha påverkat 
det valet. Informationen som vi tagit del av beskrivs i relation till teorins centrala begrepp för att 
kunna ge en sorts förklaring och förståelse för hur de tänkt vid val av förskola. Avslutningsvis gör vi 
en sammanfattning av hela kapitlet. 

6.1 Vårdnadshavare gör ett val  
Att som vårdnadshavare välja förskola är ett aktuellt val som dagligen görs och kan påverka barnens 
liv, kunskap och framtid. Människan påverkas ständigt av olika faktorer som leder till att de gör som 
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de gör, med andra ord är det deras habitus som gör att den handlar på ett visst sätt och är inbyggd i 
individen. Habitus är det begrepp som utmärker en människas förmåga att yttra sig och hantera allt 
runtomkring. Det är människans uppfattning av omgivningen och dess handlingar inom detta fält. 
Genom handlingarna skapas ett habitus och specifika handlingsmönster (Giddens 2007, s. 121). Vi 
tolkar detta som att omgivningen har stor påverkan på människan, dess handlingar och dess val i livet. 
Genom att dagligen utsättas för olika val blir vi medvetet eller omedvetet tvungna att välja. Dessa val 
ger upphov till specifika handlingsmönster som kan påverka människans liv. I detta fall kopplar vi det 
till vårdnadshavares val av förskola samt vad som kan påverka det valet. Dessa faktorer beror på hur 
människan lärt sig att vara, hur den uppfattar världen och hur den resonerar och agerar. Alla dessa 
inlärda beteenden samlar människan på sig genom uppväxten. Hur människan förhåller sig till detta 
och vilka förutsättningar som finns beror på samhällets struktur (Lindgren 2007, s. 169). När dessa 
vårdnadshavare medvetet eller omedvetet gjort ett förskoleval har deras habitus arbetat och format 
dess handlingar. Habitus har också format en värld som individen lever inom. Denna värld kan dock 
förändras eller anpassas efter nya förändringar i samhället (Giddens 2007, s. 121). Habitus i detta fall 
är förskolevalet som enligt författarna (deltagarna i de olika intervjuerna) kan ha påverkats av olika 
faktorer som förskolans personal, om förskolan ligger nära hemmet, vilken miljö verksamheten har 
samt deras personliga ekonomiska-, sociala-, kulturella- och symboliska kapital.  

6.2 Vilka anledningar kan påverka valet 
I följande del av texten presenterar vi vårdnadshavares val utifrån olika kategorier som närhet till 
hemmet, förskolans personal (bemötande, utbildning), miljön i verksamheten samt övriga faktorer. 
Dessa kategorier har vi själva skapat utifrån vad vårdnadshavare gett för information vid intervjuerna. 
Dessa faktorer som vi nedan beskriver ansågs viktigast och upprepade sig hos flera vårdnadshavare.   
Som tidigare nämnts har vi valt att kalla områdena för X och Y, där X står för ett visst område i 
innerstaden och Y för ett visst område i förorten. Vi kallar dessa områden för X och Y för att 
underlätta och kunna göra en jämförelse om vad vårdnadshavare ser som viktigt vid val av förskola i 
respektive område.  

 

Närhet till hemmet 

I båda områdena X och Y ansåg vårdnadshavare att närhet till hemmet var den mest prioriterade 
faktorn vid val av förskola. I vår studie ansåg hela 9 av 12 vårdnadshavare att detta var den mest 
betydelsefulla faktorn. Detta stämmer bra överens med Ståhles (1995, s. 27) studie där författaren 
beskriver närhet till hemmet som mest förekommande faktor till val av förskola. Enligt de intervjuade 
kan anledningarna till detta vara att vårdnadshavare vill ha insyn i förskolan, att grannbarnen går på 
förskolan, för att syskon går på skola i närheten, att arbetet ligger nära hemmet eller att det är bekvämt 
och tryggt att förskolan ligger nära.    

 

“Vi bor på samma gård som förskolan och därför har vi lite insyn” (X) 

Och; 

”Den ena anledningen är att vi har grannar som har haft sina barn på denna förskola” (X) 

Och; 
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“Jag blev glad att vi fick en plats som inte låg allt för långt bort från vår bostad” (X) 

Och; 

”Min äldsta dotter går på en skola nära vårt hem och därför ville jag att ”Kalle” också skulle gå på 
en plats nära hemmet” (Y) 

Och; 

“ [...]Den andra viktiga anledningen är att förskolan ligger nära vår bostad.” (Y) 

 

Analys 

I båda områdena X och Y ansågs det viktigt att förskolan låg nära till hemmet, det var dock olika 
anledningar till varför de ville att förskolan skulle ligga nära. Enligt vårdnadshavare i område X var 
anledningen till denna prioriterade faktor att de hade möjlighet att se in i förskolan och på så sätt ha en 
inblick i vad som försiggår i verksamheten. En annan vårdnadshavare från samma område nämnde att 
hon gärna såg sin dotter gå i samma förskola som grannbarnens då hon trodde att barnet på så sätt 
skulle känna sig tryggare och ha roligare. Detta kan tolkas som att vårdnadshavaren vill att barnet 
skulle använda sig av sitt sociala kapital samt utöka denna, genom att bygga vidare på ömsesidig 
bekantskap och bekräftelse (Giddens 2007, s. 278-279). Detta kan i sin tur även leda till en ökad 
kunskapsnivå (kulturellt kapital) där man tillsammans utnyttjar varandras erfarenheter och kunskaper 
(Giddens 2007, s. 122). En annan tolkning av detta skulle kunna vara att dessa vårdnadshavare vill ha 
större kontroll över vad som pågår i verksamheten samt att trygghet anses som något viktigt att iaktta. 
En annan tolkning är att vårdnadshavare från område X har och vill ha ett stort symboliskt kapital, med 
mycket inflytande och auktoritet som enligt Giddens (2007, s.279) kan leda till att de får högre 
samhällsstatus och rykte.  

I område Y var det viktigt att barnet hamnade på en förskola i närheten av syskonens skola eller 
vårdnadshavarnas arbete, vilket enligt en tolkning kan vara att barnen ska utöka sitt sociala- och 
kulturella kapital och att de anser att det är viktigt. Detta har de själva hävt som anledningar för att de 
vill vara nära sina barn både för tryggheten, för att snabbt kunna komma till förskolan vid behov. 
Även ekonomiska skäl betonas av att det skulle bli miljövänligare och billigare att ta sig till och från 
förskolan. Detta kan genom Bourdieu beskrivas som ett sätt att hantera sitt ekonomiska kapital, med 
andra ord deras tillgångar och på så sätt skapa balans i deras ekonomi (Giddens 2007, s. 279). En 
annan vårdnadshavare i område Y nämnde att hon prioriterade denna kategori för att hon från hemmet 
skulle kunna se barnet själv gå till och från förskolan när det blev äldre. Vilket kan vara ett tecken på 
att vårdnadshavaren vill ha ett inflytande och kunna påverka i det mån hon kan över sitt barns 
trygghet. Till skillnad från vårdnadshavaren i område X som ville att förskolan skulle ligga nära för att 
få insyn i verksamheten och på detta sätt påverka sitt symboliska kapital talar vårdnadshavare i område 
Y om sitt inflytande (symboliska kapital) att kunna påverka barnets trygghet och självständighet 
utanför förskolan.  

 

Förskolans personal (bemötande och utbildning) 

När det gäller förskolepersonalens kvalifikationer och bemötanden ansåg vårdnadshavare i båda 
områdena X och Y att detta var viktigt att tänka på vid val av förskola. Det förekom väldigt ofta att de 
ansåg att förskolepersonalen helst skulle ha lång erfarenhet, hög kompetens och vara uppdaterade när 
det gäller den senaste forskningen (som till exempel läroplanen) kring förskolan. En viktig faktor som 
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en vårdnadshavare la tyngd på var att hon ville att pedagogerna skulle ta hänsyn till hennes barns 
särskilda behov. Som tidigare nämnts i avsnitt tidigare forskning har Skolverket (2003, s. 12-13) gjort 
en studie som visar att föräldrar prioriterar en viss verksamhet om den hjälper barn med svårigheter 
och om personalen har rätt kompetens. I vår studie ansåg även vissa vårdnadshavare i område Y att 
pedagogerna helst skulle kunna tala fler språk än bara ett för att kunna stödja barnens modersmål, att 
förstå barnet eller utveckla dess språkförråd. Detta kan vi koppla till läroplanen, Lpfö98 (Skolverket 
2010, s. 6) som säger att det ingår i förskolans uppdrag att som pedagog utveckla barns kultur, 
historia, språk, traditioner och andra förmågor från ett kulturarv till ett annat.   

Andra faktorer som vårdnadshavare tyckte var viktiga och påverkade deras val av förskola var att få 
bra bemötande av pedagoger samt att de uppmuntrade till lek och lust. Även detta kan kopplas till 
läroplanen, Lpfö98 (Skolverket 2010, s. 6) som säger att förskolan ska vara en plats som lockar barnen 
till lek och aktivitet samt ge barnet möjlighet att utforska omvärlden. Detta kan också kopplas till 
tidigare forskning som Ståhle (1995, s. 27-28) gjort som beskriver att ett gott intryck av personalen vid 
besök gör att vårdnadshavare väljer den förskola där de blivit bra bemötta.  

 

“Jag tycker om mitt barns förskola, valde den bland annat för att de har bra samarbete mellan 
lärarna. Lärarna har hög kompetens och lång erfarenhet” (Y) 

Och; 

“Det är viktigt att lärarna har hög utbildning, följer läroplanen och att lärarna är uppdaterade när 
det gäller den senaste forskning“ (Y). 

Och;  

“Det jag kollade efter var att lärarna hade en utbildning, bra samarbete och att de lyssnar och tar till 
sig vad föräldrarna säger” (Y) 

Och; 

“Det är viktigt för mig att lärarna har adekvat utbildning, bra samarbete och att lärarna lyssnar och 
tar till sig vad föräldrar säger” (X) 

Och:  

”[..] samt förstås, att personalen skulle förstå att mitt barn skulle kunna ha en högre känslighet för 
separationer och förändringar med tanke på hennes bakgrund som adopterad” (X)  

Och; 

“Personalen är lugna och trygga och engagerade i varje barns lära och går inte alltid efter barnets 
ålder utan vad den kan” (X) 

Analys 

Under denna kategori var vårdnadshavare väldigt eniga om att personalens kvalifikationer, erfarenhet 
och kunskap var viktiga faktorer som spelade roll vid val av förskola. Detta kan tydligt tolkas som att 
de anser att det är ytterst viktigt att pedagogerna har ett stort kulturellt kapital och även lär ut och delar 
med sig av detta till barnen. Med andra ord att pedagogerna har ett stort kulturellt kapital i form av en 
instutionaliserad form, alltså legitimerad och utbildad personal (Hilding 2011, s. 94). Vårdnadshavare 
ansåg även att förskolan skulle uppmuntra till lek och lust. Detta kan te sig i objektiverad form som är 
en del av det kulturella kapitalet som till exempel böcker eller annat inspirerande material. Detta kan 
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resultera i att barnen utvecklar sitt kulturella kapital i form av förkroppsliga form och blir synligt i 
barnets habitus, med andra ord vanor och handlingsmönster (Hilding 2011, s. 94). Samtidigt kan detta 
också vara en bidragande faktor till ett ökat socialt kapital, det vill säga ett större nätverk av vänner.  I 
båda områdena har vårdnadshavare prioriterat denna faktor och ansett det som ytterst viktigt att 
förskolepersonalen har rätt kompetens. Det som dock lyfts fram i område X men inte i område Y är att 
personalen förutom sin adekvata utbildning och kompetens, ska kunna ta hänsyn till barnets särskilda 
behov vilka är viktiga faktorer vid val av förskola. Det som dock lyfts fram i område Y men inte i 
område X är att personalen helst skulle vara flerspråkiga för att kunna förstå deras barn och utveckla 
deras språkförråd. En förklaring till detta skulle kunna vara att i område Y är majoriteten av invånarna 
utrikesfödda eller har vårdnadshavare med utländsk bakgrund5 och kanske inte kan tala det svenska 
språket. Dessa barn och vårdnadshavare blir då beroende av flerspråkiga pedagoger. I område X kan 
en förklaring till att denna faktor inte togs upp vara att majoriteten av invånarna är födda i Sverige.  

 

Miljön i verksamheten 

I område X ansågs det viktigt att vårdnadshavares barn skulle vara omgivna av en ren miljö och att 
man tog hänsyn till speciell kost. Det var viktigt att det arbetades mycket med miljöfrågor i förskolan i 
form av “Grön Flagg”, som är en certifiering och kan användas som verktyg för att hålla Sverige rent 
(HSR). Inom detta ingår att inte skräpa ner och hålla en sådan giftfri miljö som möjligt. Man 
källsorterar och har sin egen kompost där man lägger maten som blir över.  
I område Y däremot ansåg vårdnadshavare att utemiljön var viktig att tänka på för att klassas som en 
bra verksamhet samt för barnets inre hälsa. Även verksamhetens inre miljö ansågs viktig och skulle 
vara tilltalande, varm och ha ett kärleksfullt klimat. Tidigare forskning visar att vissa föräldrar 
prioriterat utemiljön och den fysiska miljön som viktigare faktorer än närhet till hemmet (Ståhle 1995, 
s. 28) 

 

“Förskolan har hemlagad färsk, god och varierade måltider, det var en sak som fick ett plus i kanten” 
(X) 

Och; 

”Miljön är viktig i förskolan. Jag vill att de arbetar med Grön Flagg och lär sig vad som är viktigt om 
miljön” (X)  

Och; 

“Valde förskolan för att de arbetar mycket med miljö och natur och har mycket natur omkring sig” 
(Y) 

Och;  

“Vi bor långt från förskolan och åker tunnelbana varje dag ca 35 min. Men jag känner att det är värt 
det, för att min son får vara ute minst en gång om dagen oberoende på väder” (Y) 

 

Analys 

                                                        
5 http://statistikomstockholm.se/omradesfakta/pdf/SDO01_SVE.pdf 
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Inom denna kategori kunde vi se att vårdnadshavare i båda områdena ansåg att miljön i verksamheten 
var viktigt att tänka på vid val av förskola. Det skiljde sig dock mellan vad man ansåg i miljön som var 
viktigast. För vårdnadshavare i område X var det viktigt att förskolan hade ren miljö och anpassade sig 
efter barnens speciella kost, medan vårdnadshavare i område Y tyckte att det var viktigt att förskolan 
var omgiven av mycket natur och hade en varm och tilltalande innemiljö. En förklaring till detta skulle 
kunna vara att vårdnadshavare i område X inte lägger betoning på att förskolan ska vara omgiven av 
en rik natur då de flesta förskolorna i innerstaden av Stockholm är omgivna av byggnader och trafik. I 
område Y är däremot majoriteten av förskolorna omringade av riklig natur och skog, vilket kan göra 
att vårdnadshavare har detta i åtanke när de väljer förskola.    

När det kommer till Bourdieus teori tycker vi att det är svårt att koppla dessa prioriterade faktorer till 
ett av kapitalen då miljön som faktor inte ingår i dessa. Däremot går det att koppla till hans centrala 
begrepp fält som är en dynamisk plats där individen verkar och kan på så sätt uppnå sociala-, 
kulturella- och symboliska kapital (Giddens 2007, s. 122). Vi tolkar det som att vårdnadshavare anser 
att naturen är viktig för deras barns livsstil, kunskap och utveckling. Vilket även anses som viktigt i 
läroplanen, Lpfö98 (Skolverket 2010, s. 7) där det står att förskolan ska förhålla sig till natur- och 
miljöfrågor samt att barnen ska vara delaktiga i denna läroprocess. Verksamheten ska också bidra till 
en förståelse för barnens vardagsliv och se till att de får en positiv bild av miljö och dess påverkan, 
både i nutid och framtiden.  

 

Övriga faktorer  

Under denna kategori har vi valt att samla andra faktorer som vårdnadshavare ansett vara viktiga vid 
förskoleval. Dessa har varit flera och därför valts att sätta under en och samma kategori. 
Vårdnadshavare benämner dessa som rekommendationer samt verksamhetens pedagogiska 
inriktningar och förskolans rykte. Följande förekom från samtliga vårdnadshavare bosatta i område X 
och Y som vi tycker är viktiga att få med i denna studie. I område Y var det många som hade blivit 
rekommenderade förskola av andra människor, som till exempel av familjemedlemmar eller vänner. 
Dessa rekommendationer menar också Ståhle (1995, s. 27) är en faktor som prioriteras vid val av 
förskola i Sverige. Något som inte förekom lika vanligt men ändå nämndes av en vårdnadshavare i 
område X var att hon valt förskola efter vilken profilering verksamheten har. Med andra ord valde hon 
förskola för att den hade en Reggio Emilia inspirerad inriktning. För henne hade det inte varit aktuellt 
att välja en traditionell förskola då hon läst på om Reggio Emilia inspirerade förskolor och ville att 
hennes barn skulle gå där och uppnå ett lustfyllt lärande. Det sista som nämndes var förskolans rykte, 
vilket var ett alternativ till varför förskolan valts. Två vårdnadshavare från både område X och Y hade 
fått höra att förskolan var bra och att det var många barn som stod i kö för att komma in, vilket gjort 
att de blivit intresserade av att sätta sitt barn just där.  
 

“[...] hade det inte varit för att min lillasyster gjort praktik på förskolan, hade jag aldrig vetat vilken 
fantastisk förskola det är” (Y) 

Och; 

“Anledningen till att mitt barn går på denna förskola är att jag har fått rekommendationer om att den 
är bra genom att lärarna följer läroplanen och är engagerade i barnen helhjärtat” (Y)   

Och: 
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“En nära vän bodde då på samma gård som förskolan […]hennes rekommendationer var viktiga och 
hon hade bara gott att säga om verksamheten” (X) 

Och;  

“Jag blev rekommenderad förskolan och är väldigt nöjd med mitt val av förskola för att lärarna är 
kunniga och barnet är glad när hon ska till förskolan på morgonen”	  (Y) 

Och; 

”För mig känns en traditionell förskola som tråkig […] jag föredrar Reggio Emilia inspirerade 
förskolor där det finns plats för barns fantasi och kreativitet” (X) 

 

Analys 

Det går även i denna analys att hänvisa till Bourdieus centrala begrepp socialt- och kulturellt kapital då 
dessa vårdnadshavare använts sig av sitt sociala nätverk för att välja förskola där barnet kan känna sig 
tryggt och utveckla sitt kulturella kapital. Men skillnaden är i detta fall att det inte är på grund av att 
syskon går där, utan för att de har blivit rekommenderade av andra familjemedlemmar eller vänner 
(Giddens 2007, s. 278-279). I det här fallet har även vissa vårdnadshavare tagit hänsyn till förskolans 
symboliska kapital, med andra ord förskolans rykte.  
Även under denna kategori ser vi övriga faktorer som kan ha påverkat vårdnadshavare olika. I område 
X nämndes förskolans profilering som en viktig faktor för vårdnadshavare vid val av förskola. Detta 
nämndes inte av någon vårdnadshavare i område Y. Däremot förekom det från flera att 
rekommendationer var något som hade betydelse för deras val av förskola. Rekommendationer var 
även viktiga för vårdnadshavare i område X.    

6.3 Sammanfattning 
Sammanfattningen baserar sig på vår datainsamling som bestått av intervjuer, då det är via dessa vår 
frågeställning kan besvaras och syftet med detta arbete kan uppnås. Resultatet har analyserats genom 
att sortera intervjumaterialet och dela in informationen i fyra kategorier som framkommer mest. Detta 
för att enklare kunna dra slutsatser av vad som sagts utifrån våra tolkningar för att förankra det till 
tidigare forskning och teorier.  
Vår intervju baserades på 12 olika vårdnadshavares svar på hur de valt förskola och varför. 
Benämningen vårdnadshavare har använts då det är den juridiska personen som ansvarar för val av 
förskola vilket inte alltid behöver innebära den biologiska föräldern.  
Det vi kom fram till efter att ha intervjuat vårdnadshavare som är bebodda i område X och Y är att de 
flesta anser att närhet till hemmet var den viktigaste faktorn att tänka på vid val av förskola. 
Anledningarna till detta kunde dock skilja sig åt mellan områdena. I område X var det för att de själva 
ville ha insyn i verksamheten, för att de enkelt skulle kunna ta sig till platsen eller för att barnet hade 
grannkompisar som gick i förskolan vilket gav barnen och vårdnadshavarna en trygghet. Detta kan 
tolkas som att vårdnadshavarna vill ha ett stort inflytande i barnets liv (symboliskt kapital) och att de 
tänker på barnets trygghet och bekantskap (socialt kapital). Att de gör ett medvetet val av förskola ger 
också bilden av att det är centralt för barnets lärande, vilket kan tolkas som att de vill utveckla dess 
kulturella kapital.  
I område Y ville vårdnadshavarna att förskolan skulle ligga nära hemmet för att de hade ett syskon till 
barnet som gick i skolan i närheten eller för att de ville ha nära till jobbet. Detta kan knytas an till att 
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de ville utöka sitt barns sociala och kulturella kapital. En annan anledning var av ekonomiska skäl 
gällande kostnadseffektiv framkomlighet till och från förskolan om den låg nära hemmet.  

Den andra mest förekommande faktorn i både område X och Y var förskolans personal där det ansågs 
viktigt att pedagogerna var engagerade och hade rätt kompetens. Det kan tolkas som att de vill att 
deras barn ska ha förskolepersonal som är drivna i deras arbeten och utgår från barnens bästa. Detta 
genom att förskolepersonalen har adekvat utbildning och kompetens det vill säga kulturellt kapital. I 
område X svarade vårdnadshavare att de ville att förskolepersonalen skulle ta hänsyn till särskilda 
behov samt att de utgick från vad barnet kan och inte efter barnets ålder. I område Y var det ingen 
vårdnadshavare som nämnde något om detta, istället var det viktigt att personalen var flerspråkig.  

Den tredje faktorn som nämndes som viktig för vårdnadshavare var miljön. Denna faktor var 
majoriteten av vårdnadshavare eniga om men av olika anledningar. I område X svarade 
vårdnadshavare att de ville att barnen skulle få en kunskap om miljön och diskutera miljöfrågor. Det 
var även viktigt att deras barn skulle vara omgiven av en ren miljö och att pedagogerna tog hänsyn till 
särskild kost. Det kan tolkas som att vårdnadshavare i detta område vill att deras barn ska befinna sig i 
ett näringsrikt fält. I område Y skiljde det sig från område X då område Y ansåg att det var både den 
inre- och yttre miljön som är viktig för barnets inre. Utemiljön skulle helst vara berikad av natur och 
skog. Även inom detta område har man tänkt på barnets dynamiska fält.  

Den fjärde och sista kategorin innehåller andra faktorer som kunde ha påverkat vårdnadshavares val av 
förskola. I detta fall för vårdnadshavare i område X var förskolans profilering samt rekommendationer 
viktiga faktorer som de tagit hänsyn till. För område Y hade även rekommendationer från 
familjemedlemmar och vänner betydelse, men profilering nämndes dock inte. Några vårdnadshavare i 
både område X och Y tog hänsyn till förskolans symboliska kapital, med andra ord förskolans rykte. 
Även under denna kategori ser vi övriga faktorer som kan ha påverkat vårdnadshavarna olika. I 
område X nämndes förskolans profilering som en viktig faktor för vårdnadshavare vid val av förskola. 
Detta nämndes inte av någon vårdnadshavare i område Y. Däremot förekom det från flera att 
rekommendationer var något som hade betydelse för deras val av förskola. Rekommendationer var 
även viktiga för vårdnadshavarna i område X.    

Avslutningsvis kan vi poängtera att de mest förekommande faktorerna som närhet till hemmet, 
förskolans personal och miljön i verksamheten ansetts som lika viktiga för vårdnadshavare oavsett 
område. Det skiljde sig dock vid de mindre betydelsefulla faktorerna (övriga faktorer). Dessa mindre 
viktiga faktorer prioriterades olika beroende på vilket område vårdnadshavare är bosatta på.    

7. Diskussion  

7.1 Resultatdiskussion  
I detta kapitel kommer vi att diskutera vilket resultat vi fått ta del av i relation till teorival samt tidigare 
forskning. Därefter lyfter vi fram de mönster vi fått syn på och som upprepat sig genom hela studien, 
med hjälp av dessa frågeställningar; 

- Hur resonerar vårdnadshavare när de väljer förskola? 

- Vilka faktorer kan påverka och avgöra valet av förskola? 
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I denna del utgår vi också från samma faktorer som tidigare beskrivits i tidigare kapitel (se tidigare 
forskning och resultat).  

7.1.1 Vad anser vårdnadshavare?  
Närhet till hemmet 

I båda områdena (X och Y) ansåg vårdnadshavare att förskolan helst skulle ligga nära hemmet och att 
det var en stor prioritering vid val av förskola. Det var den viktigaste och mest förekommande faktorn 
vid förskoleval. Detta styrker även det som tidigare forskning bevisat. Ståhle (1995, s. 27-28) skriver 
att det är vanligt att man prioriterar närhet till hemmet när man väljer förskola i Sverige. 
Vårdnadshavare menar att de prioriterar denna faktor på grund av att de vill ha insyn till förskolan, för 
att deras andra barn går på skola i närheten samt för att de vill att barnen själva ska känna sig 
tillräckligt trygga för att ta sig till och från förskolan. Detta är en prioritering som deras habitus 
medvetet eller omedvetet gjort för att utveckla barnens kulturella- och sociala kapital (Giddens 2007, 
s. 121, 122, 278).  

I båda områdena X och Y är antalet förskolor fördelade på antalet invånare ganska högt. Med andra 
ord finns det många förskolor som vårdnadshavare kan välja bland6. Det finns ett rikt utbud med olika 
pedagogiska inriktningar som gör det möjligt att välja en förskola anpassat efter vårdnadshavares krav. 
Med tanke på att det finns flera förskolor inom områdena blir det möjligt att välja förskola som ligger 
nära hemmet eller längre bort. I detta fall föredrog vårdnadshavare att förskolorna skulle ligga nära 
hemmet. 
Vi tolkar att denna kategori prioriterades och ansågs som viktigast på grund av ekonomiska skäl då 
man sparar pengar som inte behöver läggas ut på trafik av miljöskäl. Detta med tanke på att man 
släpper ut mindre avgaser genom att ta sig till förskolan till fots istället för bil eller annat fordon. En 
annan anledning kan vara på grund av tidsskäl då man sparar tid genom att slippa åka långt eller vakna 
tidigare. Andra anledningar kan vara för att på något sätt ha insyn i förskolan och för att snabbt kunna 
ta sig till och från förskolan. 

 

Förskolans personal 

Även denna faktor spelade stor roll för vårdnadshavare i både område X och Y. I båda områdena 
tänkte vårdnadshavare på barnens framtid och utbildning när de valde förskola. De ville att 
förskolepersonalen skulle ha adekvat utbildning, lång erfarenhet, hög kompetens och vara uppdaterade 
när det gäller den senaste forskningen. För att de skulle välja en viss förskola var det även viktigt att 
de fick ett gott bemötande från pedagogerna. Ett bemötande där pedagogerna lockade till lek och lust 
eller berättade om läroplanen och hur de arbetade kring detta. Detta leder till att vi kan tolka det som 
att vårdnadshavare tänker på barnens framtid och vill berika barnen med ett stort utbud av kulturellt 
kapital som de tycker kan utvecklas om pedagogerna är utbildade (instutitionaliserad form), om 
förskolan är berikad med material (objektiverad form) som kan leda till lek och lust och ger ett resultat 
i barnens vanor och handlingar (förkroppsligad form). Flera författare som gjort tidigare studier visar 
på att personalens bemötande spelar stor roll för förskolevalet. I Skolverkets studie kring skolval (kan 
relateras till förskoleval) kom man fram till att 80 % av föräldrar prioriterar en verksamhet om 
personalen har rätt kompetens, hjälper barn med svårigheter och att lokalerna är tillräckligt utrustade 

                                                        
6 http://statistikomstockholm.se/omradesfakta/pdf/SDO01_SVE.pdf 
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för bra undervisning. Vidare menar de att ungefär 70 % anser att en bra kommunikation mellan skolan 
och hemmet är påverkande faktorer vid val av skola (Skolverket 2003, s. 12-13). Även Ståhle (1995, s. 
27-28) styrker detta genom att säga att ett gott intryck av personal vid besök, prioriteras vid val av 
förskola i Sverige.  

Vi tolkar att denna kategori anses ha högt värde för vårdnadshavare då dessa pedagoger kommer ha 
stort inflytande över deras barns kunskap, utveckling och framtid. Om pedagogerna bemöter 
vårdnadshavare på ett bra sätt känner de sig trygga att lämna ifrån sig det mest värdefulla de har och 
på så sätt kan slappna av och fokusera på annat under dagen. I läroplanen, Lpfö98 (Skolverket 2010, s. 
13) står det att förskolläraren ska ansvara för ”att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en 
god introduktion i förskolan […] och att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten”. 
Har pedagogerna en bra utbildning kan de även dela med sig av detta till barnen och på så sätt berika 
deras kunnande, vilket gör att barnen utvecklas och lär sig bli en del av samhället. Detta kan kopplas 
till Läroplanen, Lpfö98 (Skolverket 2010, s. 4) som säger att ”var och en som verkar inom förskolan 
ska främja aktningen för varje människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö”. 

 

Miljön i verksamheten 

I båda områdena ansågs miljön som en viktig faktor som man tog hänsyn till vid val av förskola. Det 
prioriterades dock annorlunda av olika vårdnadshavare. Inom område X svarade vårdnadshavare att de 
ville att deras barn skulle vara omgiven av en ren miljö och att verksamheten arbetade mycket med 
miljöfrågor. Det var även viktigt att verksamheten tog hänsyn till specialkost. I område Y däremot 
beskrev vårdnadshavare att utemiljön var en viktig faktor att tänka på för barnets inre hälsa. Detta kan 
kopplas till tidigare forskning då Ståhle (1995, s. 27-28) skriver att vissa föräldrar prioriterar utemiljön 
och den fysiska miljön vid val av förskolan. Även den inre miljön i verksamheten hade betydelse och 
skulle helst vara tilltalande, varm och kärleksfull. Detta kan tolkas som att vårdnadshavare resonerar 
kring vilken miljö de vill att deras barn ska utvecklas, med andra ord betyder det att de resonerar kring 
barnens omgivning (fält) där de kan utveckla ett socialt-, kulturellt- och symboliskt kapital (Giddens 
2007, s. 122).  
Den information som vi tagit del av tolkar vi som att det kan bero på att område X består av olika 
förskolor som inte har lika stort utbud av natur som område Y. Område X är omgiven av olika 
byggnader och stadstrafik medan i område Y är de flesta förskolorna omgivna av stora naturreservat 
berikat med mycket skog och berg. Vi tolkar det som att vårdnadshavare prioriterat olika delar av 
miljön. Utbudet kan med andra ord påverka valet.  

 

Övriga faktorer  

Vårdnadshavare i både område X och Y ansåg att rekommendationer från andra människor (bekanta, 
familjemedlemmar, vänner) var en viktig faktor. Men det var fler som nämnde det i område Y än vad 
det var i område X. Något som inte var så förekommande men ändå nämndes av ett fåtal 
vårdnadshavare i område X var att den pedagogiska inriktningen hade betydelse för deras val av 
förskola. Detta kan kopplas till Ståhle (1995, s. 27-28) då han menar att en av de faktorer som 
prioriteras i förskolan är just rekommendationer. Det sista som vi valt att ta med i övriga faktorer var 
förskolans rykte som var ett alternativ till varför förskolan valts. Två vårdnadshavare, en från varje 
område hade fått höra att förskolan var bra och att det var lång väntetid, därför ville de sätta sina barn i 
den förskolan.  
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Vi tolkar denna kategori och vårdnadshavares svar som att rekommendationer är en viktig del till 
varför de väljer den förskolan. Detta förstår vi är en viktig del eftersom om man blir rekommenderad 
så blir man det av andra människor som redan vet hur det är på till exempel förskolan. De har själva 
sina barn eller känner andra som har barn där och just därför vet de om förskolan är bra eller inte. Vi 
anser att i dagens samhälle handlar det mycket om vad andra människor tycker om saker och ting, 
vilket leder till att om andra människor pratar bra om något så lyssnar man och gör något åt saken.  

7.1.2 Vad har betydelse respektive inte betydelse 
vid förskoleval? 
Av de vårdnadshavare som vi intervjuade i område X och Y nämndes inte ekonomi som faktor som 
betydelsefull vid val av förskola. Denna faktor har dock haft betydelse tidigare i Sverige och har idag 
stor betydelse vid förskoleval i andra länder som USA och Storbritannien.  

 

Ekonomi som faktor 

I slutet av 1800-talet kallades barnomsorgen för barnkrubbor och var till en början en plats för de allra 
fattigastes barn. Detta för att föräldrarna skulle kunna arbeta och tjäna ihop pengar. De som hade 
tillräckligt med pengar eller ansågs som rika fick inte ha deras barn på barnkrubborna. Runt 1900-talet 
förändrades samhället och en annan form av barnomsorg trädde fram, så kallade barnträdgårdar med 
halvtids barnavård. Dessa var avgiftsbelagda och till för medelklassens barn (Vallberg Roth 2002, s. 
64-65). Under samma tid startades därför en folkbarnträdgård som var avgiftsfri och till för de allra 
fattigastes barn. Vid denna tidsperiod var det med andra ord stora klasskillnader i samhället (SOU 
1997, s. 16). År 1985 kom en ny regeringsproposition där det skulle finnas förskola för alla barn 
oavsett ålder eller ekonomisk klass (Fagerli, Lillemyr & Söbstad 2001, s. 36).  
Idag i Sverige har studier visat att förskole-avgiften inte är avgörande vid val av förskola (Ståhle 1995, 
s. 28). Det är också ett av få länder där både kommunala och privata förskolor är skattefinansierade 
och erbjuder plats för alla barn oavsett socioekonomisk bakgrund (Karlsson, Löfdahl & Pérez Prieto 
2013, s. 75). Detta betyder att vårdnadshavare inte behöver se över sin ekonomiska situation när de 
väljer förskola. De behöver heller inte resonera över om deras barn kan få plats på en kommunal eller 
privat förskola då de fritt får välja utan att behöva ta hänsyn till dessa faktorer. Vårdnadshavares barn 
kan få plats på förskolan oberoende av ekonomisk- och socioekonomisk klass. Detta blev synligt i våra 
intervjuer då inga vårdnadshavare nämnde denna faktor som betydelsefull vid deras val av förskola. 
Att vårdnadshavare inte behöver tänka på eller oroa sig över avgifterna leder till att de istället kan 
tänka på andra faktorer så som pedagogiken, personalen, miljön samt verksamheten i sig.  

I USA däremot är avgiften till en förskola en betydelsefull faktor för att hamna i en bra förskola. Där 
kan vårdnadshavare bli tvungna att välja bort en bra verksamhet på grund av sin ekonomi. Detta leder 
till att avgiften är en prioriterad faktor för ensamstående vårdnadshavare och familjer med låg inkomst 
(Chaudry et al. 2011, s. 4). I Storbritannien däremot får familjer med låg inkomst en reducerad avgift 
för förskoleplats. Detta är något som beslutats av deras regering för att få fler vårdnadshavare att gå 
tillbaka till jobbet efter föräldraledighet (Vincent et al. 2010 s. 9). Jämför vi dessa länder med Sverige 
ser vi stora olikheter med USAs förhållanden mellan ekonomi och val av förskola. Vi tolkar detta som 
att i USA är man begränsad att välja förskola utifrån avgiften och inte pedagogiken eller verksamheten 
i sig. Med andra ord är det mindre möjligt att välja en bra verksamhet på grund av att ekonomin inte 
stödjer detta. I Storbritannien däremot ser vi större likheter med Sverige mellan vårdnadshavares 
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ekonomi och val av förskola. I Storbritannien och även i Sverige reduceras avgiften utefter vilken 
ekonomi man har. Med andra ord har inte avgiften en lika betydelsefull roll vid val av förskola. Det 
går oberoende av ekonomisk klass att välja den verksamhet som passar barnets behov bäst.  

7.2 Slutsatser   

Syftet med vår studie var att undersöka vilka faktorer vårdnadshavare prioriterar vid val av förskola. 
För att lyfta fram dessa faktorer och kunna förstå hur dessa vårdnadshavare resonerar har vi tagit hjälp 
av Pierre Bourdieus sociologiska perspektiv. Vi har även tagit hjälp av nedan beskrivna 
frågeställningar för att besvara studiens syfte:  

- Hur resonerar vårdnadshavare när de väljer förskola? 

- Vilka faktorer kan påverka och avgöra valet av förskola? 

Det som tidigare studier (tidigare forskning) lyft fram som viktiga faktorer vid val av förskola har 
bekräftats av vårt resultat av studien, men även ny information har tillkännagetts och berikat oss. Med 
denna studie har vi lärt oss mycket om hur vårdnadshavare resonerar och prioriterar vid val av 
förskola, vilket vi tror även kan berika människor som arbetar i förskolan eller vårdnadshavare som 
står inför ett förskoleval.  

Genom denna studie blir det möjligt för vissa pedagoger att förstå vad vårdnadshavare prioriterar när 
de väljer förskola. En medvetenhet kring detta leder till att pedagoger kan tänka på specifika faktorer 
när vårdnadshavare besöker förskolan, vid inskolningar eller vid kontakt med dem. Med detta blir det 
möjligt för pedagoger att ge en bra bild av verksamheten och dess pedagogiska arbetssätt. Detta kan 
leda till att vårdnadshavare får en mer realistisk bild av verksamheten, istället för att gå efter rykten 
eller rekommendationer som kanske inte passar deras behov. Det blir med andra ord möjligt för flera 
förskolor att sträva efter att uppnå vårdnadshavares och deras barns behov. Följaktligen kan detta 
betyda att ett stort utbud av förskolor kan leda till stor konkurrens mellan verksamheterna som i sin tur 
kan vara en fördel då alla förskolor och personal strävar efter en så bra verksamhet som möjligt.       

Den mest förekommande faktorn till varför vårdnadshavare väljer en specifik förskola är att den ligger 
nära hemmet. Den andra mest prioriterade faktorn var förskolans personal som helst skulle ha adekvat 
utbildning, rätt kompetens och kunna bemöta barn på ett bra sätt. Den tredje faktorn som hade stor 
betydelse var miljön i verksamheten, både inne- och utemiljön. Detta överensstämmer med hur man 
tidigare i Sverige prioriterat vid val av förskola. Andra faktorer som också spelade roll var 
rekommendationer, förskolans rykte och profilering.  

Dessa faktorer ansågs som viktigast oberoende av vilket område man bor på. I båda områdena X och 
Y prioriterades dessa faktorer som lika viktiga. Alla dessa faktorer spelade stor roll vid val av förskola 
men anledningarna kunde dock skilja sig åt mellan områdena. När det kommer till faktorn närhet till 
hemmet ansåg vårdnadshavare i område X att de ville ha nära till hemmet för att kunna se in i 
verksamheten, för att snabbt kunna ta sig till platsen eller för att grannkompisar går i förskolan, medan 
i område Y var det viktigt för att syskon går i skolan i närheten eller för att de vill ha en förskola nära 
till sitt arbete. Den andra faktorn förskolans personal menade vårdnadshavare i område X att de skulle 
vara utbildade, engagerade och ha rätt kompetens, och i område Y skulle personalen också vara 
utbildade och helst vara flerspråkig. När det kommer till miljön i verksamheten menade 
vårdnadshavare i område X att de ville att deras barn skulle få kunskap om miljön och miljöfrågor 
samt att de skulle vara omgivna av ren miljö. I område Y tyckte vårdnadshavarna att både inne- och 
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utemiljön hade stor betydelse för val av förskola. I den sista kategorin övriga faktorer nämnde 
vårdnadshavare från område X att förskolans profilering och rekommendationer var viktiga faktorer 
att ta hänsyn till, även i område Y var rekommendationer en viktig faktor vid val av förskola.   

7.3 Vidare forskning 
I vår studie har vi som tidigare nämnt även valt att beakta faktorer som kan påverka val av skola, detta 
på grund av att det finns mer forskning kring hur man valt skola än förskola. Detta ser vi som något 
som borde lyftas fram och diskuteras vidare. Kan det vara så att man ser på skolvalet som något 
viktigare än förskolevalet? Och i sådana fall hur kommer det sig? Idag är större antal (mer än 84 %) 
barn inskrivna i förskolan gentemot för mer än 10 år sedan då bara 72 % av barnen gick i förskolan 
(Skolverket 2014, s.8). Detta gör att de vårdnadshavare som har barn eller vill ha sina barn på 
förskolan blir tvungna att medvetet välja den plats där barnet ska gå. Därför tycker vi att det är 
underligt att det i dagens läge inte diskuteras så mycket om hur man väljer en bra förskola då detta är 
en plats som kan ge barnet ett försprång in till framtida utbildningsstudier. Detta borde därför ses som 
ytterst viktigt tycker vi och därför lyfter vi fram detta som vidare forskning. Det skulle vara intressant 
om någon/ några gjorde studier kring detta och lyfter fram betydelsen av hur viktigt det är med 
förskolan som plats. Frågeställningar skulle kunna vara: Vad är en bra förskola? Anses det lika viktigt 
för vårdnadshavare att välja förskola som skola?  
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Bilaga 1. Samtyckesblankett till 
vårdnadshavarna  

	  
Stockholm	  2014-‐11-‐7	  

	  

Hej vårdnadshavare! 

Vi är två studenter på Barn- och Ungdomsvetenskapliga Institutionen, avdelningen för 
förskollärarutbildning och förskoleforskning vid Stockholms universitet. Inom ramen för vår sista och 
avslutande kurs på förskollärarutbildningen ska vi skriva ett examensarbete. Syftet med vår studie är 
att få syn på vilka faktorer vårdnadshavare prioriterar vid val av förskola. 

För att samla in material till arbetet skulle vi därför vilja intervjua dig som vårdnadshavare under 
vecka 47-48. Vid dessa tillfällen vill vi gärna intervjua dig som vårdnadshavare om hur du gått tillväga 
när du/ni valt förskola till ert/era barn.  
 
Ett självständigt arbete är reglerat av regler om tystnadsplikt, personuppgiftslagen (1998:204) samt 
Vetenskapsrådets skrift om God Forskningssed. Detta innebär exempelvis att barnets, familjens, 
personalens och förskolans identitet inte får avslöjas och att fullständig anonymitet gäller. Allt 
insamlat material kommer därmed att avidentifieras och inga listor/register över personuppgifter 
kommer att upprättas. Det dokumenterade materialet får endast användas för vår egen bearbetning och 
analys samt sammanställas i en uppsats. Materialet kommer att förstöras efter att uppsatsen är 
godkänd. Uppsatsen kommer att publiceras digitalt.  
 
Med detta brev vill vi be om ert medgivande för ditt medverkande i studien. All medverkan är frivillig 
och kan när som helst avbrytas. Samtycker du till studien så skriver du under bifogad blankett.  
Önskar ni ytterligare information är ni välkomna att kontakta oss studenter eller vår handledare vid 
Stockholms universitet. 
 
Vänliga hälsningar  
 
Nadia El Ouali Alami  
Simone Westgaard 
[författarnas kontaktinformation] 
 
Förskollärarutbildningen, Stockholms Universitet 
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Bilaga 2. Intervjufrågor 
 

1. Hur kommer det sig att ditt barn går i denna förskola? 
2. Hur tänkte du när du valde?  
3. Är du nöjd med ditt val av förskola? 
4. Finns det några faktorer som har påverkat ditt val av förskola? I sådana fall vilka? 
5. Vad anser du är viktiga kriterier som förskolan måste uppfylla för att vara en 

tillräckligt bra verksamhet för ditt barn? 
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