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Sammanfattning 

Mångfalden av aktörer som erbjuder utbildning och pedagogisk omsorg inom det svenska 

skolväsendet och därmed möjligheten för föräldrar och elever att fritt välja skola, har ökat till 

följd av rätten att starta fristående förskolor och skolor. Regeringen menar att konkurrens och 

mångfald är till fördel för kvalitetsutveckling samt ger elever och föräldrar möjlighet att själva 

välja skola. Hösten 2013 var det totala antalet inskrivna barn i förskolor omkring 489 300 och 

av dessa gick 97 400 i en fristående förskola, vilket motsvarar cirka 20 %. Reformarbetet på 

förskolemarknaden har pågått mer än 20 år, ändå anses det vara för tidigt att uttala sig om  de 

fulla konsekvenser av detta. Statistiskt sett är alltså antalet barn i privata förskolor få i 

jämförelse med dem i kommunala förskolor, trots att det funnits en politisk vilja att öka 

andelen alltsedan den så kallade friskolereformen 1992 och framför allt under det senaste 

decenniet. Syftet med denna studie är att undersöka och analysera de upplevda 

förutsättningarna för etablering och drift av fristående förskoleverksamhet på den svenska 

marknaden.  

Denna studie baseras dels på studier av olika policydokument samt statistik som beskriver 

utvecklingen på den framväxande förskolemarknaden och dels på intervjuer med 7 personer 

som är eller har varit chefer för privata förskolor i kommuner i Stockholms län under de 

senaste 20 åren.  

Resultatet visar att de flesta av de intervjuade personerna på förskolorna upplever att 

förutsättningarna för att driva privata förskolor är otillräckliga och att det finns hinder för 

fortsatt expandering. Denna uppfattning tycks vara vanligare bland de förskolor vars 

förskolechefer inte tidigare jobbat i ansvarstagande positioner på kommunala förskolor. Det 

finns även en uppfattning om att konkurrensen är snedvriden på förskolemarknaden till 

förmån för de kommunala verksamheterna. De flesta av de intervjuade personerna har en 

negativ inställning till kommunernas tudelade roll som utförare, det vill säga driver egna 

förskolor på marknaden, och som instans som godkänner etableringar. Det finns även en 

missnöjdhet med beslutsfattarna då de inte anses ha förståelse för vad det innebär att driva 

privata förskolor. Istället anser flera av de intervjuade personerna att kommunerna bör avsäga 

sig rollen som utförare och istället vara en instans som är med och utformar spelreglerna. 

 

Nyckelord: entreprenörskap, företagande, entreprenörskapets drivkrafter, 

informationsasymmetri, transaktionskostnad, omregleringen, avreglering, förskola, 

förskolemarknaden, välfärdsmarknad. 



  

 

Abstract 

The diversity of operators offering training and educational care within the Swedish school 

system and hence the possibility for parents and students to freely choose schools, has 

increased as a result of allowing private pre-schools and schools. The Government believes 

that competition and diversity is beneficial for the quality development and give students and 

parents the opportunity to choose a school. Autumn 2013 was the total number of children 

enrolled in kindergartens around 489 300 and 97 400 of these went to a private preschool, 

which is approximately 20% of the total. Reform efforts in the preschool market have a 

history older than 20 years, but it’s still considered to be too early to speak about concrete 

consequences. Statistically speaking the numbers of children in private kindergartens are few 

in comparison to those in municipal preschools. This despite the fact that there was a political 

will to increase the share since friskolereformen in 1992 and especially in the last decade. The 

purpose of this study is to examine and analyze the perceived conditions for the establishment 

and operation of independent pre-school activities in the Swedish market. 

This study is based partly on studies of various policy documents and statistics that describe 

the development of the emerging preschool market and partly on interviews with seven 

persons who are or have been directors of private kindergartens in municipalities in 

Stockholm County during the past 20 years.  

The result shows that most of those interviewed preschools feel that the conditions for running 

private kindergartens are inadequate and that there are obstacles for continued expansion. This 

view seems to be more common with preschool whose preschool managers have not 

previously worked in responsible positions at municipal preschools. There is also a perception 

that competition is distorted at the pre-school market in favor for the municipal activities. 

Most of those interviewed have a negative attitude towards the local government twofold role 

as executor, the body that approves the establishments, and runs their own preschool. There is 

also dissatisfaction with the decision-makers where they are considered not to have an 

understanding of what it means to run private preschools. It is instead considered that the 

municipalities should renounce the role of performer and instead be a body that is in shaping 

the rules. 

Keywords: entrepreneurship, enterprise, entrepreneurship incentives, information asymmetry, 

transaction costs, deregulation, liberalization, preschool, preschool market, welfare market
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1. Inledning 

Den här uppsatsen handlar om privata förskolors etablering på förskolemarknaden. I detta 

första kapitel ges en bakgrund till den svenska offentliga sektorns utveckling inklusive den 

omreglering som genomförts under de senaste decennierna som lett fram till ökade 

möjligheter för privata aktörer att etablera och driva förskolor. Detta följs av en 

problemdiskussion samt en redogörelse för studiens syfte och forskningsfrågor. 

 Den svenska offentliga sektorns utveckling 

Den offentliga sektorns storlek och utbredning är en ständigt aktuell fråga. Under den första 

halvan av 1900-talet lades grunden till en socialdemokratiskt präglad utveckling av offentliga 

insatser i syfte att bekämpa orättvisor och kapitalistisk instabilitet i Sverige (Jordahl, 2008). 

Den svenska välfärdsstaten växte alltså fram under 1900-talet utifrån socialpolitiska 

drivkrafter och kom att dominera leveransen av alla välfärdstjänster (Ronning & Knutagard 

m.fl. 2013, s. 6–11). Genom politiska beslut genomfördes omregleringar i början av 1980-

talet, som syftade till att konkurrensutsätta offentliga verksamheter och därigenom ge större 

utrymme för marknadskrafter och privata aktörer. Med den borgerliga regeringens tillträde 

1991 presenterades det så kallade privatiseringsprogrammet. Målsättningen med programmet 

var att sälja 34 statliga bolag med motiveringen att ”marknadsekonomi är det enda 

ekonomiska system som kan skapa tillväxt och ekonomisk utveckling” samt ”om staten 

uppträder som företagsägare och själv agerar på marknaden staten har till uppgift att ange 

spelregler för, uppstår en uppenbar risk för osund konkurrens” (Bildt & Westerberg, 1991 

3,4). Merparten av dessa statliga bolag tillhörde närings-, finans- och 

kommunikationsdepartementet. Under dessa ansvarsområden återfanns bland annat Statens 

järnvägar (SJ), post-, luftfarts- och televerket, Nordbanken samt Förvaltningsaktiebolaget 

Fortia (Prop. 1991/92:69). Även andra välfärdsmarknader blev ett hett diskussionsämne bland 

annat med hänvisning till att försörjningskvoten ökade genom ett minskande antal födelsetal 

och en allt mer åldrande befolkning. För att möta framtida demografiska utmaningar och 

försörjningsproblem prioriterade den borgerliga regeringen avregleringar, 

konkurrensutsättningar och andra produktionsformer av välfärdsmarknaderna. Frågor som 

huruvida Sverige har råd med välfärden i framtiden lyftes fram som grunden till att Sverige 

påbörjade privatiseringen av statliga bolag och välfärdsmarknaderna. (Lundström & Sundin, 

2008). 

Ett gemensamt kännetecken för många svenska välfärdsmarknader är de avregleringar som 

skett i en allt större takt under de senaste årtiondena. År 1992 antogs exempelvis 
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friskolereformen, den svenska elmarknaden avreglerades 1996 och omregleringen av 

apoteksmarknaden inleddes 2009 då Apoteket förlorade ensamrätten till detaljhandels-

försäljning av läkemedel (Statskontoret, 2012). 2006 tillträdde den borgerliga regeringen efter 

ett uppehåll med socialdemokratisk ledning och presenterade en omfattande utförsäljning av 

statligt ägda bolag med hänvisningar till att rationalisera och effektivisera verksamheterna. I 

Konkurrensens konsekvenser (2011) beskrivs denna förändring som en process från 

välfärdsstat till välfärdssamhälle. En förändring som utgår ifrån den offentliga sektorn som en 

central aktör i rollen som serviceproducent för att skifta fokus till konkurrens och valfrihet 

som centrala medel för att nå hög välfärd.  

Andelen privata utförare av välfärdstjänster har ökat framför allt de senaste tjugo åren sedan 

den borgerliga regeringen tog över och beslutade om konkurrensutsättning av offentliga 

verksamheter. Lagen om offentlig upphandling (LOU) och Lagen om valfrihet (LOV) har på 

senare år reviderats för att likställa villkoren mellan offentliga och privata aktörer, samt öka 

individernas valfrihet. En av de marknader som kännetecknas av en ökad 

konkurrensutsättning och allt fler privata alternativ är förskolemarknaden (Hartman, 2011). 

 

1.2 Omreglering av förskolemarknaden 

Den borgerliga regeringen hänvisade till privata aktörer som drivande av kostnadsbesparing, 

effektivisering och kvalitetshöjning (Utbildningsdepartementet, 2006 s. 41–47). Men den 

socialdemokratiska ledningen hyste inte en lika stor tilltro till de privata aktörerna och 

lanserade en proposition vid namn Lex Pysslingen år 1983. Denna proposition innebar att 

statliga bidrag inte skulle utgå till daghem som uppenbart bedrevs i vinstsyfte. Den alternativa 

verksamheten skulle endast utgöra ett komplement till den kommunala verksamheten och fick 

inte bygga på vinstintressen (Utbildningsdepartementet, 2006, s. 41–47). Året innan 

lanseringen bildades Pysslingens förskolor AB och var först ut i Sverige med att bedriva 

fristående förskolor. Initiativet till Pysslingen AB togs av Svenska Managementgruppen där 

Electrolux inledningsvis var huvudägare. Electrolux hade under flera år köpt upp tidigare 

offentliga verksamheter (Svanborg-Sjövall, 2011). Pysslingen påstods vilja starta daghem 

med högre effektivitet och flexibilitet än de kommunala, till följd av en ökad efterfrågan av 

förskoleplatser. Lex Pysslingen kom till för att motverka Pysslingens initiativ till etablering på 

förskolemarknaden, därav namnet (Pysslingen, 2014). Dock så hindrade inte hotet om 

uteblivna statsbidrag Pysslingen från att starta daghemsverksamhet på 

arbetsledningsentreprenader, som inte påverkades av Lex Pysslingen.  
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År 1991 avskaffades dock förbudslagen som en del i en större skolreform som syftade till att 

ge större valfrihet till barn och föräldrar. Skolreformen, som i dagligt tal kom att kallas 

friskolereformen, kan sägas vara en del av en bredare samhällelig trend av privatisering, där 

den enskilde medborgaren ges möjlighet och också ansvar att göra egna val. Det borgerliga 

blocket som instiftade lagändringen ansåg att konkurrensen mellan fristående och kommunala 

förskolor skulle bidra till effektiviseringar och förbättringar även inom de kommunala 

förskolorna. Till att börja med fick kommunerna besluta om etableringsrätt för privata aktörer. 

Detta togs sedan bort 2006 och detta gav att om de fristående förskolorna uppfyller fastställda 

krav i Skollagen, har de rätt till ersättning från kommunerna på lika villkor som de 

kommunala förskolorna. Alla fristående förskolor står under ett tillsynsansvar som 

kommunerna ansvarar för, vilket innebär rättigheten att kunna begära in uppgifter och rätten 

att få granska förskolan på plats. Den myndighet som granskar att kommunerna verkligen 

uppfyller sitt tillsynsansvar är Skolinspektionen (Hanspers & Mörk, 2011). Skolverket är den 

förvaltningsmyndighet som tar fram riktlinjer för att stödja och styra skolväsendet, de 

ansvarar dock inte för att detta efterföljs utan ansvaret åligger alltså kommunerna och de 

fristående huvudmännen. 

Det svenska systemet utmärker sig i förhållande till det system som tillämpas i andra 

europeiska länder, genom att kostnaderna är skattefinansierade och att majoriteten av ett- till 

tvååringar är inskrivna i någon form av förskoleverksamhet (Ronning & Knutagard m. fl., 

2013, s. 6–11). Privata aktörer i barnomsorg är ett vanligt fenomen i de flesta europeiska 

länder. Det som skiljer länderna åt är graden av statlig finansiering. I de flesta europeiska 

länder är de privata utförarna inte förhindrade att bedriva vinstsyftande verksamheter även om 

det har visat sig vara ett mindre vanligt fenomen. I de nordiska länderna dominerar kommunal 

barnomsorg och i Tyskland finns en pågående expansion av offentligt åtagande inom detta 

segment (Norberg, 2012). 

1.3 Välfärdsmarknader 

Marknader för offentliga tjänster är inbäddade i politiska system och därmed beroende av 

politiska beslut baserade på olika ideologier vad gäller till exempel villkor i ersättningar. 

Regleringen på förskolemarknaden pendlar mellan att förespråka valfrihet för kunden genom 

att tillåta privata aktörer på förskolemarknaden samtidigt som denna valfrihet även regleras av 

ett allmänintresse som gör det svårt för privata bolag att operera på marknaden (Häggroth, 

2013). Privatisering av förskolemarknaden i Sverige har skett inom ramen för det som kallas 

kvasimarknad (Hartman, 2011), som i Sverige tar sig uttryck i form av kundvalsmodeller eller 
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kundvalsmarknader. I en kvasimarknad har det tidigare monopolet ersatts av konkurrerande 

leverantörer utan att fungera som en traditionell marknad. Istället finansieras serviceutbudet 

av det offentliga systemet och privata aktörer står för produktionen av tjänsterna. På 

kvasimarknader samverkar alltså tre aktörer, brukaren, beställaren och utföraren. Efterfrågan 

och prisnivån på kvasimarknader bestäms av den offentliga budgeten och inte av 

konsumenten eller producenten, som det görs på den traditionella kommersiella marknaden 

(Hartman, 2011). Det går alltså att konstatera att förskolemarknaden och andra 

välfärdsmarknader skiljer sig från den traditionella marknaden. (Orustfjord, 2012). 

1.4. Problemformulering 

Den svenska offentliga sektorn hade under 1980-talet växt sig stor i jämförelse med andra 

industriländer, utan att ha effektiverats i takt med sin tillväxt. Istället började den visa tecken 

på ”stordriftsnackdelar” som Jordahl (2012) beskriver det. Skattefinansierade tjänster blev allt 

dyrare att producera och den offentliga sektorn upplevde svårigheter med att ställa om från 

kvantitativa till kvalitativa målsättningar (Jordahl, 2012). Fördelarna som påstås uppstå i 

samband med en konkurrensutsättning var höjd kvalitet, ökad valfrihet för användarna, 

minskad byråkrati, ökad produktion och ökad innovationsrikedom (Hartman, 2011). Den 

svenska regeringens politiska argument för omregleringen av förskolemarknaden var bland 

annat att den skulle bidra till att öka mångfald, både i antal och ökad variation (Statskontoret, 

2012).  

De fristående förskolorna har ökat stadigt under de senaste åren. 2012 var 20 procent av 

förskolorna privata. Trots ökningen är andelen privata förskolor relativt låg (Skolverket, 

2013). Det råder totalt sett brist på förskoleplatser. Enligt Skolverkets undersökning (2009), 

klarade inte 42 av de 290 kommunerna platsgarantin 2009. De anger att den vanligaste 

orsaken är det ökade födelseantalet. I undersökningen framkom det 

att det finns en utbredd tendens att använda tillfälliga lösningar såsom omplacering, för att 

klara platsgarantin. Någon senare undersökning har inte genomförts. Statistiken visar dock att 

fler barn än någonsin går i förskolan men att den motsvarande ökningen av antalet 

förskoleplatser inte verkar vara tillfredsställande för att uppfylla behovet av den ökade 

efterfrågan av förskoleplatser (Skolverket, 2014) Behovet av förskoleplatser fortsätter att öka 

men varierar mellan kommunerna (Skolverkets, 2009) 

Fastän utvecklingen av förskolemarknaden pågått i cirka 20 år har det varit svårt att redogöra 

för effekterna av reformerna till följd av att fenomenet är omfattande och komplext. Enligt 

samlingsvolymen Konkurrensens konsekvenser är kunskapsluckorna om 
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konkurrensutsättningen av de offentliga verksamheterna stora (Hartman 2011). Initiativ för att 

utvärdera resultatet av förskolans omreglering har varit otillräckliga. Det innebär att det även 

saknas kunskap om reformens genomförande och måluppfyllelse (Statskontoret, 2012). 

Författarna av samlingsverket menar att vi därför inte vet mycket om effekterna av 

konkurrensutsättningen och vad detta har inneburit för aktörerna på denna marknad, även om 

både akademiska och politiska företrädare har bidragit till diskussionen med teser om 

fördelar, nackdelar och resultat anser de att konkurrensutsättningen frambringats på 

välfärdsmarknader som denna (Rothstein, 2011; Jordahl, 2012).  

Få frågor engagerar lika mycket som välfärdstjänster. De flesta av oss har personliga intressen 

i diskussioner kring hur lätt eller svårt det är att få läkarvård eller åsikter kring lämpligt antal 

barn i förskoleklasser. Det är också av stort intresse att uppmärksamma hur skattemedel 

används i beaktande till den framtida försörjningskvoten (Häggroth, 2013). Den svenska 

debatten om privatisering av välfärdsmarknaderna är delad. Förskolemarknaden har öppnat 

upp för privata verksamheter genom omregleringar även om andelen privata aktörer inte 

verkar ha ökat i den takt som politikerna önskat. Det saknas också dokumenterad förståelse 

om vad det innebär för privata aktörer att verka på den marknad som har skapats (Hartman, 

2011). Denna uppsats syftar därför till att redogöra för förändringarna på området samt hur 

privata aktörer upplever förutsättningarna för etablering och drift av förskoleverksamheter i 

Sverige.  

1.5. Frågeställningar 

 Hur har förskolemarknaden vuxit fram? 

 Vilka möjligheter och hinder upplever privata aktörer att det finns på den svenska 

förskolemarknaden för att etablera och driva fristående förskoleverksamheter? 

1.7. Avgränsning 

Att studera alla förskolor skulle vara intressant. För att få en viss bredd har utvecklingen inom 

förskoleområdet studerats mer generellt. Därutöver har ett mindre antal privata aktörer i 

Stockholms län valts för en fördjupad intervjubaserad studie. 
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2. Metod 

I detta kapital redogör jag för den metodologiska ansatsen som ligger till grund för den 

empiriska studiens genomförande. Kapitlet börjar med en diskussion kring valet av 

forskningsstrategi och forskningsansats. Vidare motiveras studiens vetenskapliga 

angreppssätt för att senare övergå till att behandla framställningen av empirin genom att 

diskutera vilken insamlingsmetod som använts, dess struktur och urval. Avslutningsvis 

diskuteras studiens validitet och tillförlitlighet. 

 Val av forskningsstrategi 

För att undersöka villkoren för etablering och drift av privata verksamheter på 

förskolemarknaden har dels sekundärdata i form av dokument och statistik studerats och 

intervjuer med personer verksamma, eller tidigare verksamma som chefer i fristående 

förskoleverksamheter genomförts, för att ge både viss bredd och djup i studien. Den senare 

delen kan ses som fallstudier. Ofta läggs fokus på ett eller få fall för att ge möjlighet till att 

visa på specifik natur och komplexitet (Denscombe, 2000).  ”Fall” definieras som individer, 

grupper, organisationer, geografiska områden och händelser (Lindahl & Skärvad, 1999, 

s.187). Då studiens fokus är riktad till de privata aktörerna som är verksamma på 

förskolemarknaden idag, bedöms denna metodik vara den mest passande metoden för att 

uppfylla syftet med undersökningen.  

I denna studie har entreprenörskapsteorier, teorier om faktorer som ligger till grund för beslut 

om marknadsinträde samt marknadssituationer och agerande efter inträde använts för att 

skapa en teoretisk referensram. Därigenom knyter studien an till entreprenörskaps-

forskningens belysning av privata aktörers villkor och upplevelser av förutsättningarna. 

Därutöver knyter studien an till marknadsteorier och särskilt teoretiska resonemang om 

marknader av den här typen. Sammantaget bidrar dessa till en analys av både struktur av 

marknaden och upplevelser av dessa strukturer. Ett företagsperspektiv har applicerats på 

studien och därmed är företagen också studiens undersökningsnivå.  

Studiens undersökningsperiod sträcker sig mellan 1992 och 2014. Anledningen till varför 

studien avgränsats till denna undersökningsperiod beror på den antagna friskolereformen 

1992. Det var också det året som den äldsta studerade förskolan startade. Därmed finns det 

både primär och sekundär data tillgänglig för perioden 1992-2014.  

Valet av det vetenskapliga angreppssättet beror alltid på vilken typ av forskningsfråga som 

ställts och förväntas besvara med studien. Denna studie baseras på både en kvantitativ och 

kvalitativ ansats. Den kvalitativa metoden används för att utforska de fristående aktörernas 
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upplevelser medan den kvantitativa metoden används för att belysa utvecklingen, baserad på 

data från en större mängd observationer redovisade i offentlig statistik. Studiens empiri är 

således baserad både på primär- och sekundärkällor. 

2.2. Urval 

Mikael Stenkula och Yves Zenou skriver i ”Städer och entreprenörskap” att förekomsten av 

entreprenörskap och företagande underlättas i stora städer av flera skäl, bland annat för att det 

föreligger relativt stora kundunderlag. Därför är det av intresse att studera de upplevda 

förutsättningarna för de aktörer som behandlas i studien, i en storstad. Av det skälet samt 

access har studien begränsats till att endast omfatta respondenter verksamma i Stockholms 

län. Det totala antalet förskolor i Stockholms län som bedrivs i privat regi idag är 2 749 

stycken. Urvalet genomfördes systematiskt och stegvis. Först valdes kommuner så att det blev 

en variation i politisk regim, storlek och antal förskolor belägna i kommunen samt antal 

privata utförare. På detta sätt valdes 5 av de 26 existerande kommunerna i Stockholms län. 

Därefter valdes förskolor som skulle fungera som studiens respondenter. Som grund för detta 

låg de listor på förskolor som finns på kommunernas hemsidor. Villkoren som ställdes på att 

ägarna var att de fortfarande skulle vara verksamma i bolagen. Ytterligare ett krav var att ha 

en variation i etableringsårtal samt tidigare huvudmannaskap bland de förskolor som valdes. 

Eftersom Stockholms kommun till folkmängd är Sveriges största kommun och själv står för 

nästan häften av förskolorna i länet som bedrivs av privata utförare, ansågs det lämpligt att två 

förskolor fick representera den kommunen. De resterande kommunerna som valdes 

representeras av endast en förskola. De kommuner som valdes utöver Stockholms kommun 

var Danderyds kommun, Huddinge kommun, Nacka kommun, Sollentuna kommun samt 

Solna kommun. Sammantaget valdes 7 förskolor ut, vars chefer eller ägare för dessa förskolor 

intervjuades.  

Ytterligare information om de fristående förskolorna har medvetet utelämnats med hänsyn till 

undersökspersonernas vilja att vara anonyma. Ytterligare information om dessa enskilda 

förskolor ger möjligheten till att härleda de olika åsikter och ståndpunkter som presenteras i 

samband med verksamhetsbeskrivning och strider mot det som avtalats om. 

2.3 Tillvägagångsätt 

Uppsatsens teorikapitel låg till grund för frågekonstruktionen av intervjuguiden som är 

uppdelad i fyra tematiska block. Den första delen bygger på entreprenörskapsteorier och har 

två syften. Det främsta skälet är att ge en förståelse för vilken utgångspunkt respondenten har 

och därmed respondentens behandling av intervjufrågorna. Det andra delsyftet var riktat till 
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respondenten, i hopp om att denne, efter en diskussion om entreprenörskap och definition av 

en entreprenör svarar utifrån detta perspektiv. De resterande tre blocken är uppdelade i tid. 

Block 1 behandlar frågor som rör etableringsprocessen och starten av förskoleverksamheten. 

Intervjuguiden övergår senare till att diskutera dagens förhållanden och slutligen tankar om 

framtiden. Intervjuguiden bestod av både detaljerade och relativt öppna frågor. Intervjuguiden 

och förberedelserna inför intervjuerna möjliggjorde att respondenterna besvarade frågorna 

narrativt sett där ”markörer” av särskilt intresse kunde följas upp. 

Innan intervjun påbörjades tillfrågades respondenterna om de ville behandlas med anonymitet 

samt om begräsningar existerade vid behandling av kontakt- och bolagsinformation. Detta 

gjordes för att respondenterna skulle känna sig bekväma med situationen och veta att de var 

med i studien på sina egna villkor. Eftersom en del respondenterna ville förbli anonyma 

uppges inte deras namn eller verksamhetsinformation som kan användas för identifiering i 

denna rapport. Samtliga intervjuer spelades in efter samtycke från respondenterna, för att 

fokusera på intervjun och motfrågor snarare än att göra anteckningar. Intervjuerna och 

observationerna genomfördes på plats i förskolorna, förutom en intervju som genomfördes på 

ett café. Därefter transkriberades allt inspelat material och de kommentarer och påståenden 

som upplevdes som ofullständiga följdes upp via e-post, telefonkontakt och återbesök. 

Intervjuerna började med en redogörelse av studiens syfte och varför respondenten valts ut till 

att medverka i studien. Detta gav respondenterna en klar bild över sammanhang, frågor och 

diskussioner som skulle behandlas i studien. Därefter fick respondenterna möjlighet att ställa 

frågor om det som var oklart.  

Insamlingen av data från sekundärkällor har främst gjorts genom sökmotorn ”Google 

Scholar”. Den sökmotorn är specialiserad på att hitta vetenskapligt material såsom 

vetenskapligt granskade artiklar, avhandlingar med mera. Denna typ av data har bland annat 

använts för att bredda den teoretiska referensramen genom att kartlägga tidigare forskning 

inom ämnet och som underlag för analysen. Statens offentliga utredningar, motioner och 

lagtexter hämtades från Riksdagens hemsida och statistiken i studien har hämtats från 

Skolverkets hemsida. Information från årsredovisningar har inte presenterats i studien men 

har till viss del studerats, av det enkla skälet att inte inkludera verksamhetsspecifik 

information som kan härledas till verksamheterna. De sökord som använts i litteratur- och 

artikeldatabaserna är; entreprenörskap, företagande, entreprenörskapets drivkrafter, 

informationsasymmetri, transaktionskostnad, omregleringen, avreglering, förskola, 

förskolemarknaden, välfärdsmarknad. 



  

 
9 

2.4. Metodens räckvidd och begränsningar 

Studiens angreppssätt utgår från en kombination av kvalitativ och kvantitativ metodik, vilket 

innebär att studien innefattar intervjuer, skriftliga dokument och deltagande observationer 

som baseras på respondenters berättelser ur ett tolkande synsätt. För den kvalitativa strategin 

är syftet att identifiera orsakerna till ett fenomen eller ett problem En kvalitativ 

forskningsfråga å andra sidan är av utforskande karaktär. Antagandet är att kvalitativa och 

kvantitativa strategiers begränsningar elimineras genom att kombinera dessa metoder som 

delar det övergripande målet; att producera giltiga beskrivande och kausala slutsatser. 

Eftersom båda metoderna är av värde och i själva verket kompletterar varandra är idealet att 

använda båda metoderna. Denna komplementaritet är en anledning till blandad 

metodforskning (Goertz och Mahoney, 2006). Reliabilitet kan benämnas som tillförlitlighet, 

vilket innebär att den mätning som görs skall frambringa samma resultat vid olika tillfällen 

där det råder likadana förhållanden som vid den initiala mätningen (Johannessen& Tufte, 

2007). Vid studier av kvalitativa karaktärer där intervjuer genomförs för att ta reda på 

individers föreställningar om ett fenomen, är det svårt att få samma resultat igen ifall en 

liknande studie genomförs, för att detta enbart är individers egna uppfattningar om 

verkligheten och inte verkligheten själv. Studiens mål har varit att redogöra för de upplevda 

förutsättningarna som råder på förskolemarknaden, vilket innefattar de privata aktörernas 

åsikter om vilka förutsättningarna har varit enligt dem. Dock har det empiriska materialet 

kompletterats med statistik och fakta som baseras på historiska data som alltid kommer att se 

lika ut oberoende av hur studien genomförs och i vilken tid. Validitet beskriver kvaliteten och 

giltigheten på studien. Undersökningen är valid när det insamlade materialet mäter det 

fenomen som tagits upp till diskussion (Johannessen & Tufte, 2007). Ett av problemen med 

användandet av kvalitativ forskningsmetod är att det är svårt att veta hur många respondenter 

som kan tänkas behövas för att en teoretisk mättnad skall uppstå.  

I Stockholms län finns 26 kommuner och sex av dessa har studerats i denna studie. Fem av 

dessa kommuner representeras av en förskola vardera, utom Stockholms län som står för 

majoriteten av förskolorna och därmed representeras av två förskolor. De ursprungliga nio 

bokade intervjuerna har i efterhand behövts reduceras till sju på grund av två bortfall. Det 

fanns även en vilja att genomföra en intervju med Stockholms borgarrådssekreterare. Dock så 

kom gensvaret från biträdande borgarrådssekreterare på skolroteln i Stockholms stadshus för 

sent för att kunna vara till nytta i undersökningen. Bortfallen anses inte ha påverkat den 

tillfredställande mättnaden som de resterande sju intervjuerna anses ha bidragit till. Slutsatser 

har kunnat produceras och därför har inga ytterligare försök gjorts till att kontakta fler 
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förskolor. Gällande studiens validitet har metodik som ansetts vara adekvat valts ut för att 

genomföra undersökningen. Dock är faktorer som kan tänkas påverka studiens validitet 

många, såsom fel val av informanter, intervjufrågor som inte är korrekt härledda eller av 

relevans. Därför har det försökts göras en så detaljrik presentation av val av metod och 

genomförande som möjligt, samtidigt som valen har motiverats (Bryman & Bell, 2011). Att 

respondenterna behandlas med anonymitet i studien kan ha en viss påverkan på resultatet. Att 

inte kunna härleda åsikterna till mer specifik information kring individerna och 

verksamheterna gör att en granskning är svår och om slutsatserna som dragits är korrekta eller 

inte. 

Även om faktamängden inte kan behandlas som säker kunskap bidrar det hermeneutiska 

förhållningssättet till rikare information. (Wallén, 1996) Undersökningsdesignens fördelar är 

att olika metoder har använts vid datainsamling, vilket innebär att det inte bara har förlitats på 

en metod. (Brymans & Bell, 2005, sid 71.72). Kombinationen av intervjuer, observationer och 

skriftliga dokument belyser flera aspekter av ett fenomen vilket kan bidra till en bättre 

helhetsförståelse för ämnet som inte skulle ha varit möjligt om endast ett av angreppssätten 

använts. Den kvalitativa metodikens främsta kritik är att dessa undersökningar oftast 

genomförs med små urval. Eftersom dessa studier inte omfattar större urval är det således 

svårt att generalisera för en hel population eller ett fenomen. Det är svårt att påstå att urvalet i 

denna studie utgörs av en full representativ skara, som följd av att detta kräver ett komplett 

och aktuellt register över undersökningens population. (Denscombe, 2009) Visserligen 

erbjuder varje kommun förteckningar över de förskolor som finns belägna i kommunen, dock 

är det frivilligt för förskolor att publicera företagsinformation på hemsidorna. Detta innebär 

att urvalsramen inte kan anses vara helt fullständig, men detta antas inte ha påverkat 

uppsatsens resultat i någon större utsträckning. 
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3. Teoretisk referensram och en modell för analys av förutsättningar 

Den teoretiska referensramen syftar till att ge en redogörelse för de valda teorier och modeller 

som anses relevanta för studien. Först ges en beskrivning av entreprenörskapsfenomenet enligt 

de befintliga teorierna inom entreprenörskapsforskning. Texten övergår därefter till att 

behandla teorier om företagandets drivkrafter och hinder, som grundläggande verktyg för 

analysen av de förutsättningar som råder på förskolemarknaden, för att sedan mynna ut i 

belysning av företagandet i genusperspektivet. 

I takt med att befolkningen i Sverige lever allt längre ställs det allt högre krav på den offentliga 

sektorn då den svenska välfärden ställs mot allt större utmaningar. Prognoser som pekar på ett 

gap mellan utbudet och efterfrågan samt intäkterna och kostnaderna på de svenska 

välfärdstjänsterna, är förhållandevis lättare att ställa än att lösa dessa problem. I utvecklingen 

att privatisera välfärdsmarknaden är idéen att inkludera enskilda individer i produktion och 

såväl tillåta och underlätta innovationer. Detta lyfter upp en diskussion om vilka möjligheter 

dessa aktörer uppfattar för att bidra till denna utveckling samt vilka utmaningar som dessa står 

inför. Dessa företagare och handlingskraftiga individer benämns som entreprenörer både i 

sociala, politiska och ekonomiska sammanhang. Inom samtliga åldersgrupper finns en växande 

tendens att vilja förverkliga idéer och visioner inom egen verksamhet 

(Entreprenörskapsbarometer, 2008). Från politiskt håll finns en vilja att tillvarata och främja 

nyföretagande och entreprenörskapsanda som verkar vara på frammarsch (Bildt & Westerberg, 

1991 3,4). Dock finns det inte en enhetlig definition av vad entreprenörskap är och kan behöva 

förtydligas så att en diskussion om dess förutsättningar kan framföras. 

3.1. Entreprenörskap 

Genom historien går det att hitta flera olika definitioner av entreprenörskap och än idag råder 

det ingen konsensus om fenomenets exakta definition. Att definiera ordet entreprenörskap är 

svårt på grund av den stora förvirring som råder och det sätt termen används idag (Henrekson 

& Stenkula, 2007). Den franske ekonomen Richard Cantillon ses i allmänhet som den förste, 

cirka år 1730, som satte begreppet i samband med det vi i dag ser som entreprenörskap. Ordet 

entreprenör härstammar från det franska verbet ”entreprendre”, som betyder ’att företa sig’. 

Han definierade entreprenörskap som eget företagande av något slag (Ahmad & Seymour 

2008,s. 1–2). Entreprenörens funktion gestaltas på flera olika sätt hos många författare och 

forskare, ändå går det att särskilja vissa utmärkande och återkommande drag. Schumpeter 

(1934) tillskrev entreprenören en betydande roll för ekonomisk tillväxt i sitt verk ”Theory of 

Economic Development” och menade att ekonomisk utveckling drivs av innovationer. 
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Schumpeter såg entreprenören som en viktig funktion i processer, som genom att kombinera 

produktionsmedel på nya sätt bidrar till innovationer. Marknaden förs ur jämvikt i en process 

som han beskrev som ”skapande förstörelse”, och menade att den största faran för kapitalismen 

utgörs av stagnation, att den ”kreativa förstörelsen” upphör. Inget nytt kan byggas upp inom 

ekonomin utan att något annat rivs ner, menade Schumpeter. Israel Meir Kirzners (1973) 

entreprenörskapsbegrepp skiljer sig en aning från Schumpeters definition och lyfter inte fram 

kopplingen mellan entreprenörskap och teknisk förnyelse på samma sätt. Kirzner definierar 

entreprenören främst som en arbitragör, jämviktsskapare, som effektivt organiserar resurser 

och nyttjar obalanser på marknaden genom att se dem som outnyttjade vinstmöjligheter. Han 

menade att marknader som det inte råder jämvikt på skall istället ses som omättade marknader 

och att entreprenöriella aktiviteter leder till att marknader förs i jämvikt. Enligt Kirzner 

existerar ingen marknadsjämvikt, detta skulle i sådana fall innebära att all befintlig 

produktionskapacitet används på bästa möjliga sätt och inga outnyttjade möjligheter föreligger. 

Jämviktsläget existerar alltså endast i teorin då marknader konstant utvecklas till nya 

jämviktslägen som aldrig uppnås (Kirzner, 1973). Dessa två forskare samt en stor del av den 

äldre entreprenörskapsforskningen har fokuserat på att definiera individen bakom 

innovationerna och dennes egenskaper. Stor mängd av den senare forskningen syftar till att 

förstå organisatoriskt grundande och utförande av nya företag snarare än att förstå sig på 

entreprenören som individ bakom detta organisatoriska skapande. Gartner (1988) föreslog 

definitionen ”Entreprenörskap är att skapa organisationer”. Ett flertal forskare har 

framgångsrikt använt Gartners definition att förenkla och därmed operationalisera 

konstruktionerna ”entreprenör” och ”entreprenörskap” i empiriska studier (McKenzi, Ugbah, 

Smothers, 2007: Chrisman et al, 1990; Cooper et al, 1997; Gatewood et al., 1995). 

Övriga nationalekonomer har försökt att sammanbinda eller kombinera de olika funktionerna 

som tillskrivits en entreprenör. I takt med att entreprenörskapsforskningen utvecklas har den 

sålunda även blivit allt mer komplicerad och mångfacetterad. Många gånger har t.ex. 

entreprenörskap och småföretagande blandats ihop, andra gånger har det varit fråga om att 

likställa begreppet entreprenörskap med personlig risk eller flera olika typer av innovationer i 

en organisation. Den överlappning som finns mellan entreprenörskap och småföretagande har 

kritiserats och det anses att de egentligen bör ses som olika företeelser, även om de kan 

sammanfalla. Ett litet företag är inte nödvändigtvis entreprenöriellt i den meningen att ett nytt 

användarvärde skapats, bara för att det etablerats (Henrekson & Stenkula, 2007). Dock görs 

ingen sådan skillnad i begreppsbenämningen i denna studie och innefattar alltså även 

egenföretagare i definitionen av entreprenörskap, eftersom problematiken denna studie lyfter 
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fram till diskussion är de uppfattade förutsättningarna för företagande på förskolemarknaden.  

3.2 Etablerings- och tillväxt hinder/drivkrafter 
Uppsatsen syftar till att undersöka vilka de upplevda förutsättningarna för etablering och drift 

för privata aktörer är på den svenska förskolemarknaden, samt analysera vilka hinder och 

möjligheter som är de mest väsentliga för dessa aktörer. För att kunna föra en diskussion kring 

dessa frågeställningar behövs en redogörelse för vilka motivationsfaktorer och begräsningar 

som existerar för att starta företag enligt befintliga teorier.  

3.2.1 Motivationsfaktorer 
 

Motivation är den inre drivkraften som utövar inflytande över vårt beteende. Inom 

forskningslitteraturen görs det skillnad på inre och yttre motivation. Inre motivation är förankrad 

inom individen och betecknar när aktiviteten i sig ger tillfredställelse. Yttre motivation utgörs av 

belöningar och bestraffningar för att få en aktivitet utförd (Hertzberg, 1993). En klassisk 

psykologisk modell som använts i en mängd olika sammanhang är Maslows behovstrappa. Den 

används för att beskriva hur de mänskliga behoven kategoriseras och rangordnas, eftersom 

Maslow menade att de mänskliga behoven tillgodoses i en viss ordning. Längst ner på den 

hierarkiska modellen finns de allra mest fundamentala behoven som är de kroppsliga behoven. 

Därefter börjar individen uppfylla behov av trygghet tills det högsta steget som är 

självförverkligande tillgodoses. Behoven måste vara rimligt tillfredsställda innan individen kan 

fokusera på att tillgodose behov högre upp på behovstrappan (Maslow, 1943) Valet att starta 

eget företag påverkas således av bland annat olika personliga skäl. Motiven för detta kan vara 

olika och delas upp i två olika karaktärer, Push- eller Pullfaktorer. Pushfaktorer är sådana som 

mer eller mindre tvingar individen att starta bolag. Detta kan bero på missnöjda situationer som 

till exempel arbetslöshet, och alltså inte på speciella karaktärsdrag hos individen. Pullfaktorn 

behandlar istället de affärsmöjligheter och idéer som resulterar i att bolag startas. Individen dras 

in ett företagande för att exempelvis tjäna mer pengar eller för personlig utveckling. Chanserna 

att lyckas ekonomiskt för bolag som startats upp genom Pullfaktorer är högre än för de bolag 

som är resultatet av Pushfaktorer, enligt Amit och Muller (1994). De menar att Pushföretagande 

till naturen är negativt betingat eftersom dessa individer inte motiverats till att starta eget på 

grund av positiva orsaker.  

 

Både Schumpeters och Kirzners definition av entreprenörer som anses vara grundpelarna inom 

entreprenörskapsfältet samt den äldre entreprenörskapsforskningen menar att, entreprenörer 

drivs av ett vinstintresse och strävan att uppnå högsta möjliga vinst, så kallade monopolistiska 
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vinster. Även om entreprenörskap och företagande vanligtvis förknippas med innovationer och 

ekonomisk tillväxt så bedriver entreprenören verksamhet som oftast syftar till att öka individens 

egen rikedom, makt och prestige. Entreprenörskap och företagande är alltså inte per definition 

ekonomiskt sunt, utan beror helt enkelt på vilket motiv som föreligger vid startandet av bolaget. 

Den tidigare bilden av entreprenören var att denne individ bland annat var girig och självisk som 

endast intresserade sig för pengar och tillväxt (ESBRI, 2005). På senare tid har den generella 

stereotypa bilden på entreprenörer lättat en aning. Även om dessa egenskaper passar in i 

beskrivningen på somliga entreprenörer så är inte den definitionen adekvat på alla som benämns 

som entreprenörer. Exempelvis passar inte den beskrivningen in på de individerna med 

obefintliga eller riktigt låga vinstintressen, bland annat dessa bakom non-profitorganisationer. 

(Defourny, 2001, s.8). Därmed kan det vara av vikt att granska de bakomliggande faktorerna vid 

uppstartandet av bolagen, för att skapa en förståelse för bolagens aspirationer och därmed även 

för deras förutsättningar inför etablering samt tillväxt.  

3.2.2. Institutionell påverkan 
Befintlig forskning påvisar att förutsättningar för företagande kan vara individspecifika men 

även i hög grad kopplade till omgivningen. Det har länge funnits en förståelse för att 

institutioner formar entreprenörers handlingar. Douglass North (1993) hävdade att den yttersta 

orsaken till den ekonomiska tillväxten var den incitamentsstruktur som uppmuntrade 

individuella insatser samt investeringar i humankapital och ny teknologi. Denna 

incitamentsstruktur avgör i sin tur de spelregler som finns i samhället. Institutioner har delvis 

blivit tilldelade en roll som fördelningsmekanism ända sedan Baumol (1990) fastställde att 

institutioner inte bara stipulerade nivån av entreprenörskap men även typen. Utövandet av 

entreprenörskap kan antingen resultera i produktivt, improduktiv eller rent av destruktivt 

entreprenörskap. Vilken riktning entreprenörskapet tar beror på ekonomins struktur och 

utdelning. Den institutionella strukturen dikterar relativ avkastning och därmed tilldelningen 

över dessa verksamheter. Institutioner kan delas upp både i formella-, bestående av formella 

regler som lagar, och informella strukturer med normer för uppförande och självpåtagna 

uppförandekoder. North (1993) resonerade kring att institutioner inte nödvändigtvis eller ens 

vanligtvis är skapade för att vara samhällsekonomiskt effektiva, utan de formella reglerna skapas 

för att tjäna intressen hos dem med stark förhandlingsposition. Även om formella institutioner 

ändras för att anpassa den samhällsekonomiska utvecklingen är det svårt att komma åt de 

informella begränsningarna. De språk och mentala modeller bildar de informella restriktioner 

som fastställer den institutionella ramen för ett samhälle, och tillhandahåller kontinuiteten som 

vi kallar kultur, och utgör en del av nyckeln till stigberoende, ”Path dependence”. (North 1993). 
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Lagstiftningen i Sverige spelar således en stor roll för utvecklingspotentialen i Sverige. 

Regelkrångel kan hindra framtidens succéentreprenörer men kan samtidigt underlätta 

framväxten av nya verksamheter samt produkter och tjänster. Stimulerande skatteregler och 

möjligheter till subventioner är två verktyg som kan skapa incitament till entreprenöriellt 

beteende. (Bjerke, 2005, s. 212) 

3.2.3. Marknadsinträdesbarriärer 

En vanlig definition av etableringshinder är faktorer som kan tänkas hindra en företagare att 

starta en verksamhet på en marknad (Carlton & Perloff, 2000, s. 74–80). Förskolemarknaden 

har förvisso öppnats upp för privata aktörer att etablera sig på, ändå kan denna marknad 

kännetecknas av höga etableringshinder. En marknad där privata aktörer tillåts, men 

karakteriseras med restriktioner för etablering, är en sådan marknad. Kortsiktiga hinder kan 

exempelvis utgöras av kostnader som uppkommer för att organisera en transaktion mellan två 

parter, så kallade transaktionskostnader (Williamson, 1985). Transaktionskostnader är 

administrativa kostnader som uppkommer när avtal upprättas och underhålls samt kostnader för 

att hitta information och framställning av beslutsunderlag. En förutsättning för etablering är att 

dessa kostnader antingen inte existerar eller är väldigt låga. I de fall transaktionskostnaderna 

överstiger värdet med avtalet kommer ingen transaktion att ske och därmed inte heller någon 

etablering på marknaden (Coase, 1973). Långsiktiga hinder bör även tas med i åtanke vid 

beslut om etablering. Dessa kan exempelvis vara patent som fortlöper i flera år. (Carlton & 

Perloff, 2000, s. 74–80). Inträdesbarriärer kan även i form av lagliga och naturliga hinder som 

hämmar konkurrens. Lagliga hinder kan vara den exklusiva rätten att förse marknaden med en 

vara eller tjänst. Reglerade marknader där endast statliga bolag får verka på är ett typexempel. 

Naturliga etableringshinder är när ett företag kan ha ett övertag eller en fördel som gör det svårt 

att konkurrera med detta bolag. Ett sådant exempel är bolag som hare en långvarig historia på 

tidigare reglerade marknader som gör dem till starka aktörer och svåra att konkurrera med. 

(Carlton & Perloff, 2000, s.74-80) Ytterligare ett etableringshinder är den paradoxala 

möjligheten till att lämna marknaden. Kostnader för att lämna marknader fungerar som 

etableringshinder precis likt kostnader för att ta sig in på marknader. Ett dyrt specialanpassat 

inventarium kan vara svårt att sälja vidare vid beslut att lämna marknaden och måste tas i 

åtanke vid beslut om marknadsinträde (Carlton & Perloff, 2000, s.74-80). I marknader med 

höga etableringshinder upplevs ofta minimal konkurrens. Detta innebär att etableringshinder på 

marknaden är så pass höga att inga eller väldigt få entreprenörer ser någon vinst eller 

incitament till att etablera sig på marknaden.  
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3.2.4. Marknadsstruktur och grundläggande förutsättningar 

Marknadsstrukturen påverkar bolagens incitament till att etablera, verka och växa och anses 

därför vara en viktig komponent i studerandet av förutsättningar för enskilda bolag och 

individer. En tydlig marknadsstruktur gör det lätt för befintliga och potentiella bolag att urskilja 

marknadssituationen och underlätta beslut. (Carlton & Perloff, 2000, s. 2–3) I en omreglerad 

välfärdsmarknad som förskolemarknaden, finns intresse att urskilja marknadssituationen från 

flera intressenter, och inte bara bolag som vill producera välfärdstjänster. Den offentliga 

sektorn samt samhället i stort påverkas av de föränderliga situationer som uppstår på 

marknaden (Orustfjord, 2012). Marknadsstorleken bestäms av storleken på den aggregerade 

efterfrågan som är en funktion av storleken på utbudet samt priset på den efterfrågade varan 

eller tjänsten. Två koncept är utformade för att karakterisera formen på efterfrågakurvor, som 

visar på förhållandet mellan efterfrågan, pris och utbud. Dessa två är priselasticitet samt 

utbudselasticitet. För företag som vill erhålla marknadsmakt på marknader som kännetecknas 

av konkurrens kan dessa använda sig av produktdifferentiering, speciellt på marknader som 

förskolemarknaden där priskonkurrens är omöjlig. På detta sätt bestäms efterfrågan istället på 

varje bolags enskilda utbud, tillskillnad från de marknader med odifferentierade produkter där 

efterfrågan bestäms av det totala utbudet på marknaden. Produktdifferentiering kan göras med 

varan eller tjänstens attribut, image eller lokalisering. Produktdifferentiering via lokalisering är 

det mest lönsamma alternativet för konsumenten eftersom det kostar mer för konsumenten att 

köpa från butiker belägna längre bort. Därför kan lokalisering vara av yttersta vikt för ett 

bolags framgång. (Carlton & Perloff, 2000, s.194-197) Förutom de nämnda faktorerna finns det 

andra variabler som antas påverka efterfrågan på marknaden. Dessa är hushållets inkomst, 

möjligheter till substitut, smak och preferenser som hushållet har, samt förväntningar på 

framtiden. (Case, 1999, sid. 73) (Nicholas, 2002)  

Möjligheter till att uppnå stordriftsfördelar är också en faktor som ökar incitamenten till 

marknadsetablering. Stordriftsfördelar innebär att kostnaderna för att producera en vara eller 

tjänst sjunker med en stigande företagsstorlek eller ökning i kapacitet på anläggningen. 

Minskade styckkostnader leder till att företag kan ta ut högre vinster. Samdriftsfördelar finns 

när det är billigare att producera produkter eller tjänster tillsammans med andra bolag i ett 

samarbete, för att utnyttja fördelar med detta (Carlton & Perloff, 2000, s.194-197). Möjligheter 

till sådana fördelar ger ökat incitament till att etablera sig på marknader som vanligtvis 

karakteriseras av höga etableringshinder.  

3.2.5. Informationsasymmetri och Maktfördelning 

I nära släktskap till transaktionskostnadsteorin (Williamson, 1985) finner vi agentteorin 
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(Alchian, & Demsetz, 1972) Agentteorin behandlar problematiken med ovissheten när en 

huvudman och agent reglerar sina förehavanden. Utgångspunkten i teorin är att individer inte 

antas dela målsättning. För att se till att parterna agerar i enlighet med det som är 

överenskommet krävs kontrakt. Ytterligare ett antagande är att människan är begränsat rationell 

och sannolikt opportunistisk samtidigt som information ses som en handelsvara. Människan är 

alltså inte pålitlig och antas inte alltid vara sanningsenlig, ge fullständig information eller hålla 

löften. Informationsasymmetri behandlas ofta inom kontraktsteorin i studier om beslut och 

transaktionskostnader, när endera parten har bättre eller mer information om transaktionen än 

den andra parten. Detta skapar en obalans i makt vid transaktioner. De vanligaste 

informationsmonopolen som studeras är i samband med problem mellan en huvudman och en 

agent (Carlton & Perloff, 2000, s.420), men kan tillämpas i andra förhållanden. I en marknad 

som förskolan som länge varit en reglerad marknad med endast kommunala aktörer kan 

informationsasymmetrin mellan privata och kommunala förskolor vara relativt hög. Kommunala 

bolag och kommuner ger enligt Mårten Hyltner och Micha Velasco (2009) riktat stöd till 

enskilda näringsidkare som de av egen anledning vill gynna. Eftersom detta stöd inte gäller för 

de resterande företagarna kan en snedvriden konkurrens förekomma på marknader där både 

privata och offentliga aktörer verkar. Beslut som fattas i de kommunala bolagen är inte heller 

överklagbara vilket gör det svårt att utreda verksamheten. Mårten Hyltner och Micha Velasco 

(2009) skriver i sin rapport att kommunala bolag runt om i landet bryter mot lagen. Av de 

granskade kommunerna var det endast en som inte hade ingått olaga avtal. Eftersom 

tillsynsansvaret för förskolor ligger på kommunerna är det alltså ingen utomstående enhet som 

granskar de kommunala förskolorna och deras verksamheter. Maktutövande kan då ske i form 

av att undgå granskning, bättre prioritering, ökat stöd och tillgång till mer eller exklusiv 

information.  

3.3. Entreprenörskap och genus 

I de senaste decenniernas intensiva diskussioner om behovet av tillväxt och entreprenörer är det 

framför allt inflytelserika män som blivit förebilder och moraliska exempel. I idealbilden av 

entreprenörer fyller kunskap en central roll, ofta i form av teknisk expertis. De tekniska 

innovationerna har genererat framgångsrika företag, och de flesta historiska exempel på 

uppfinnare och entreprenörer har haft teknisk och vetenskaplig kunskap som en avgörande 

resurs. Svenska statliga läroverk förhindrade förut kvinnor att söka sig den kunskapen som 

krävdes för att generera den typen av innovation och göra karriär inom den akademiska 

vetenskapen. Mot bakgrunden av dessa institutionella hinder är avsaknaden av kvinnliga 

entreprenörer och företagare i Sveriges nerskrivna historia stor (Bergwik 2009, s. 20-21). För 
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att kunna utvärdera vilka upplevda förutsättningar som råder på förskolemarknaden som 

domineras av kvinnor bör en diskussion om förutsättningar för entreprenörskap och 

företagande med genusperspektiv framföras. 

Under de senaste decennierna har en mycket högre andel kvinnor än män den offentliga 

sektorn som arbetsgivare. Den vanliga vägen att gå för att starta eget är att välja ett yrke utifrån 

erfarenheter. Detta kan vara en orsak till varför förskolemarknaden domineras av kvinnliga 

entreprenörer (Holmquist & Sundin, 1989, s.), och kan även ge en förklaring till varför andelen 

manliga företagare totalt är fler än kvinnliga.  Detta då de flesta kvinnor verkar inom 

marknader där enskilda bolag inte tidigare tillåtits. Förskolan har alltid haft en könsmärkt 

stämpel som tillhört kvinnan, historiskt sett, i många år. Arbetsuppgifterna som ingår i arbetet 

på förskolan, att vårda och uppfostra barn, har länge setts som naturligare för kvinnor eftersom 

att det var de som tidigare gjorde det i hemmen när männen arbetade. Under förskolans och den 

offentliga sektorns expansionsfas i mitten på 1900-talet var det även billigare att anställa 

kvinnor, som var den ekonomiska orsaken till kvinnodominans i barnomsorgen. Till idag är 

förskolans yrkeskår fortfarande kvinnodominerad (Birgerstam, 1997). Forskaren Holmquist 

(2002) hänvisar till Schumpeters (1934) definition av entreprenör och menar att det är outtalat 

men tydligt att entreprenören är en man, inte en kvinna. Holmquist (2002) menar även att det är 

troligt att det i västvärlden är en vit medelklassman. Entreprenörskapsforskningen bidrar delvis 

till att bilden av entreprenörskapet förblir densamma eftersom entreprenörer utanför de 

konventionella ramarna för hur en entreprenör ska vara inte har studerats tillräckligt. Genom att 

negligera demografiska skillnader – kön, etnicitet och klass - försvåras en bredare förståelse för 

entreprenörskapets rötter. Avsikten att sortera fram entreprenörer genom individers egenskaper, 

medfödda eller förvärvade ger intrycket av att inte vilken individ som helst är aktuell i 

sammanhanget – enbart vita medelklassmän (Holmquist 2002, s. 53-55).  

Carin Holmquist och Elisabeth Sundin (1989) sammanfattar sin studie ” Kvinnor som 

företagare: Osynlighet, mångfald, anpassning” med just begreppen; osynlighet, mångfald och 

anpassning. Med detta avsåg de att kvinnors företagande var osynligt trots att det omfattade 

ungefär en fjärdedel av det totala företagandet i landet, att kvinnors företagande var minst lika 

varierat som mäns företagande vad gällde branschval, företagsstorlek etc. samt att kvinnors 

företagande byggde på anpassning till deras familjer (Holmquist & Sundin 2002, s. 12). En 

modernare studie skriven av Jeanette Dareblom (2005) redogör för vikten av att förstå kvinnors 

företagande i relation till omgivningen och strukturella motsättningar. Dareblom (2005) visar 

på att flera kvinnor upplever det kostsamt att bryta mot normer och föreställningar och att tänja 

på gränser, något en entreprenör per definition förhåller sig till. Fler kvinnor som försöker 
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starta verksamheter inom vård och omsorg upplever tydligt och starkt politiskt motstånd mot 

nya verksamhetsformer, verksamhetsområden och liknande. Det finns således en uppfattning 

att kvinnor upplever fler motsättningar än vad män gör vid företagande. Det är dock svårt att 

påstå att dessa förekommer av den enkla anledning att omgivningen gör skillnad på kön. Kön 

kan emellertid vara en bakomliggande faktor till skillnad från företagande, och därmed även 

skillnad i förutsättningar för företagande. Därför har det på senare tid talats om att göra skillnad 

på kvinnligt företagande och kvinnors företagande. Detta belyser istället skillnaden mellan 

typen av företag som vanligtvis bedrivs av de två olika genusen och de faktiska bolag som 

bedrivs av de två olika könen.  

Carin Holmquist och Elisabeth Sundin (1989) visade att relationen mellan pullskäl och 

pushskäl till företagande skilde sig åt mellan könen. Pushskäl är som tidigare nämnts när en 

otillfredsställande situation upplevs och uppstartandet av bolag sker i hopp om förändring, 

medan pullskälet är en mer positiv syn på företagandet, där man ser en möjlighet att 

exempelvis få en högre inkomst. Det är alltså vanligare att se företagandet som något positivt 

än ett måste för att de andra alternativen är mindre bra. För männen dominerade de positiva 

skälen kraftigt, men inte för kvinnorna. Kvinnors företagande utövades så att förpliktelser 

gentemot familjen kunde skötas, detta avgjorde lokaliseringen som i sin tur även avgjorde vad 

som såldes, något som kunde utföras hemifrån och eller nära hemmet. Motiven för företagandet 

kan diskuteras i termer av levnadssätt eller identitet. I detta fall skulle det primära vara 

levnadssättet och företagandet är då ett medel för att garantera levnadssättet (Sundin 2009, 

s.59). Klar skillnad råder även i graden av internationalisering och samverkan mellan andra 

bolag som är uppstartade av kvinnor respektive män. Kvinnor visade sig vara mindre 

riskbenägna och tenderade att förminska sitt företagande och sig själva (Tillväxtverket 2012). I 

Entreprenörskapsbarometern utförd 2008 ser man en klar skillnad i viljan att bli 

egenföretagare, unga män vill helst bli företagare i större utsträckning än unga kvinnor. 

Andelen är 45 procent bland unga män och 30 procent bland unga kvinnor, överlag är kvinnor 

mer positiva till att vara anställda. Det finns även en tydlig skillnad mellan kvinnor och män i 

synen på privat och offentlig anställning. 14 procent av kvinnorna arbetar helst som anställda 

inom kommun eller landsting medan motsvarande andel för männen var 4 procent. Kvinnor 

uppger i större utsträckning än män att de ser företagandets ekonomiska osäkerhet som en 

nackdel (Entreprenörskapsbarometern 2008). Unga svenskar har i Entreprenörskapsbarometer 

avgränsats mellan 18-30. 

 

Det finns en rad olika befintliga studier som undersöker många olika aspekter av kvinnors 
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företagande. I boken The Scientific Reproduction of Gender Inequality av Helene Ahl (2004) 

sammanfattas gjorda undersökningar och ställs mot varandra. I boken framkommer det att 

manliga och kvinnliga företagare är mycket lika i många olika dimensioner – utbildning, 

vinstmarginal, försäljningstillväxt och psykologiska egenskaper. Några av de forskare vars 

undersökningar redogjordes, resonerade att föreställningar om egenskaper av en framgångsrik 

entreprenör skulle påverka yrkesval och fann att maskulina egenskaper bedömdes högre än 

kvinnliga, av kvinnor (Ahl 2004, 91 -103). Banklånetjänstemän upplever män till att vara mer 

”entreprenöriella” än kvinnor. Män bedömdes inneha högre/bättre ledarskap, autonomi, 

benägenhet till risktagande, beredskap till förändring och uthållighet. Ibland betraktas familjen 

som ett potentiellt stöd, någon gång en nackdel. Samma författare fann i sina senare studier att 

kön inte har någon påverkan på banklånetjänstemännens beslut. De fann inga skillnader i 

svårigheter att få ett lån och inte heller någon signifikant skillnad i rangordningen av orsakerna 

till avslaget som en funktion av kön, ålder eller erfarenhet, utan snarare på grund av ålder i 

företaget samt storlek och typ av verksamhet. Kvinnors verksamheter tenderar att vara mindre, 

yngre och mer sannolikt bestå av tjänstebolag med låga säkerheter – allt uppfattas som en risk 

av bankerna. Fastän varken räntorna eller orsakerna skiljer sig åt hävdade dock kvinnorna i 

undersökningen att de ofta diskrimineras även om forskningen inte stödjer detta. Inga bevis 

hittades om att kvinnor skulle ha mer eller särskilda problem vid uppstartandet av företag. Inget 

antydde heller att kvinnor i större utsträckning är i behov av mer information vid nystartande 

av företag. Flera undersökningar har gjorts på detta och det antas finnas fler likheter än 

skillnader. Det skandinaviska stödet som erbjuds till kvinnliga företagare har då ifrågasatts 

eftersom detta bygger på tanken att kvinnor har särskilda problem vid startprocessen. Enligt 

studierna som Helene Ahl (2004) presenterade i sin bok framkommer det att endast kvinnor 

skapade företag för att kunna balansera arbete och familj. Enda upptäckta skillnaden i 

företagandet var att kvinnor skrev affärsplaner i mindre utsträckning, startade mindre företag 

och lånade kapital senare i processen – men det fanns ingen skillnad i sannolikheten för att 

lyckas. Sammanfattningsvis fann undersökningarna fler likheter än skillnader på startprocessen 

mellan manliga och kvinnliga företagare. Även fast studier rapporterar att det råder en viss typ 

av diskriminering mellan könen, verkar det snarare vara relaterat till strukturella faktorer än 

kön i sig (Ahl 2004, 91 -103). 

3.3. Sammanfattning teoretisk referensram 

Enligt forskningen som redovisas i detta kapitel är entreprenörer och företagare viktiga 

parametrar för tillväxt och samhällsutveckling. Bolagen som startas upp av dessa individer 

skapas inte av sig själva och de agerar inte i något slags isolerat sammanhang. Utifrån aspekter 
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såsom uppfinningsförmåga, risktagande och att vara förutseende kräver entreprenörer och 

företagare goda förutsättningar för att lyckas. Entreprenörskap uppstår genom interaktion med 

andra, därför är det inte ovanligt att aktörer som politiker eller kommunala företrädare har en 

framträdande roll på vilka förutsättningar som föreligger när entreprenörskap skall utövas på 

förskolemarknaden. Entreprenörskap kan ha olika drivkrafter och är alltid ett resultat av en 

given incitamentsstruktur. Det institutionella ramverket avgör graden av entreprenörskap samt i 

vilken utsträckning entreprenörskapet verkar produktivt, det vill säga bidrar till ett ökat 

värdeskapande i ekonomin. Marknadsstrukturen är ett resultat av de olika aktörernas agerande 

och genom att urskilja marknadsstrukturen kan man få en någorlunda adekvat bild av 

entreprenörskapets givna omständigheter på en arena. Denna studie åsyftar till att undersöka 

hur dessa omständigheter uppfattas av de aktörer som verkar på förskolemarknaden idag. Hur 

ser marknaden ut efter genomförd omreglering och har det skapats en gynnsam miljö enligt 

dessa aktörer? Det är dock viktigt att ha i åtanke att förskolemarknaden domineras av kvinnliga 

företagare, som antas skilja sig från manliga företagare. Flera gånger har det redovisats att det 

råder skillnader mellan män och kvinnors företagande, främst i startskedet. Andra gånger har 

det argumenterats om att dessa skillnader är upplevda föreställningar och beror inte på kön. 

Möjligen finns skillnader i manligt och kvinnligt företagande för att män och kvinnor bedriver 

företag med olika sorts mål, inriktning, bakgrund och ambitioner. Att andelen män är högre än 

kvinnor både inom antalet nyföretagare och antalet företagare totalt är ingen ny information. Vi 

vet även att en mycket högre andel kvinnor än män har den offentliga sektorn som arbetsgivare. 

Yrken dominerade av kvinnor som har anställning har därför i regel kommuner och landsting 

som arbetsgivare. Eftersom det är mycket vanligt att starta eget företag i ett yrke från vilket 

man har erfarenhet av, kan bolag i resultat av kvinnligt företagande, existera i en högre 

utsträckning på marknader som varit reglerade, vara få till antalet och unga i ålder. Det har 

vanligtvis inte setts som ett naturligt steg för varken yrkesutövarna eller hos andra att starta 

enskilda bolag på välfärdsmarknader och kan även det vara en orsak till att det finns färre 

företagare på förskolemarknaden än vad som efterfrågas. Detta skall dock undersökas i 

uppsatsen genom att vända sig till de aktörer som detta faktiskt behandlar och konsultera dessa 

angående de faktorer som kan tänkas påverka. 
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4. Förskolemarknaden i Europa 

Syftet med detta kapital är att ge perspektiv till vår välfärdspolitiska debatt i Sverige genom 

att ge en kort redogörelse för de närliggande förskolemarknader och de förutsättningar som 

råder för svenska företag i europeiska länder. 

 

Sverige är inte unikt i att ha privata organisationer som tillhandhåller offentliga tjänster med 

statliga bidrag, detta förekommer dock i olika utsträckning bland världens industrinationer. 

Likt Sverige har kommunerna i Storbritannien ansvaret och skyldigheten att tillgodose 

behoven av barnsomsorg för 3-5 åringar. Innan reformen som introducerades 2008 gällde 

ansvaret endast barn med särskilda behov. Alla 3-5 åringar är berättigade 15 timmars offentlig 

finansierad förskoleverksamhet. De föräldrar som senare behöver mer förskoleverksamhets tid 

får finansiera det själva. Förskoleplatser för barn yngre än tre finansieras privat. Kommunerna 

ansvarar även för att utvärdera skolor, men en grundläggande kvalitetskontroll är 

självutvärdering. Drygt 20 % av barnen i förskola går i privata alternativ medan knappt 80 % 

går i kommunala. (Norberg, 2012) I Tyskland har alla barn från 3 års ålder upp till skolålder 

laglig rätt till barnomsorg. Sedan augusti 2013 har även 1-åringar laglig rätt till barnomsorg 

beroende på barnets behov och föräldrarnas arbete. I Tyskland åligger ansvaret också hos 

kommuner att tillgodose behovet av barnomsorg. Offentliga såväl som privata förskolor 

finansieras av kommun, delstater och genom avgifter från föräldrarna, privata organisationer 

har dock även sina egna medel till finansiering. Eftersom förskolan inte är en del av det 

offentliga skolväsendet är den inte avgiftsfri. De olika delstaterna i Tyskland har olika 

regelverk, i vissa delstater finns det begränsningar i vinst medan andra välkomnar 

vinstdrivande organisationer. Privata utförare har endast etablerat sig i de områden där det 

befintliga utbudet inte ansetts vara tillräckligt. Gällande etablering av privata utförare 

prioriteras organisationer från religiösa samfund, hjälporganisationer och föräldrakooperativ. 

Delstaternas myndigheter har ansvaret för att kvalitets kontrollera verksamheter som är 

upprättade av privata utförare. Andelen av antalet privata förskolor varierar mellan delstaterna 

och pendlar mellan 60 och 70 procent av det totala. (Norberg, 2012) De privata förskolorna i 

Danmark måste godkännas av kommunen och kan vara både icke vinstdrivande- och 

vinstdrivande bolag. Till skillnad från Sverige saknas maxtaxa och ägarna får själva 

bestämma avgiftsnivån och ta ut överskott. Barnomsorgspengen som följer med barnen 

motsvarar 75 procent av kostnaden och föräldrarnas avgift får högst motsvara de resterande 

25 procenten av driftkostnaderna. I Finland är avgifterna för barnomsorgen beroende på 

föräldrarnas inkomster, dock existerar en maxtaxa på hur höga avgifterna får vara. Cirka 77 
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procent av förskolebarnen går i kommunala verksamheter.  I Norge existerar inget avgiftstak 

och privata förskolor erhåller ett ekonomiskt bidrag och det skall motsvara 88-100 procent av 

kostnaden för kommunal förskoleplats. I Norge finns det inga begräsningar på vinstutdelning 

till ägare, men om beloppet anses orimligt högt kan kommuner minska på det ekonomiska 

stödet. I Norge går 47 procent av barnen i privata förskolor (Norberg, 2012) 

 

Inom samtliga länder är privata aktörer inom barnomsorgen vanligt, det som skiljer länderna 

åt är graden av statlig finansiering. De privata utförarna är oftast inte förhindrade att bedriva 

vinstsyftande verksamheter även om det har visat sig vara mindre vanligt. I de nordiska 

länderna dominerar kommunal barnomsorg och i Tyskland finns en pågående expansion av 

offentligt åtagande inom detta segment. (Norberg, 2012) 
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5. Empiri del I 

I detta avsnitt redovisas befintlig statistik och regelverk kopplat till förskolemarknaden. Först 

behandlas statistiskt material om entreprenörskap i Sverige och de upplevda 

förutsättningarna för entreprenöriella aktiviteter bland svenskar. Därefter görs en ingående 

redogörelse för förskolans marknadsstruktur övertid och de statistiska förhållandena som 

existerat. Sedermera återges de lagar och regler som påverkar och reglerar 

förskolemarknaden. 

 Entreprenörskapet i Sverige 

GEM undersökningen uppförs årligen i syfte att belysa entreprenörskapets olika faser och 

attityder, samt ambitioner gällande företagande i 69 olika medverkande länder. GEM består 

av två delar, den första är den globalt statistiskt säkerställda intervjuundersökningen. Den 

andra är den så kallade NES-undersökningen, som är en nationell rapport och jämförs med 

andra NES-rapporter som utförts i andra GEMs-medverkande länder. NES-undersökningen 

utgörs av intervjuer med nationella experter inom entreprenörskap. I 2013 års upplaga går det 

att utläsa att Sverige visar en förhållandevis hög procentsats gällande upplevda 

affärsmöjligheter i förhållande till upplevd kunskapsbrist. Svenskarna upplever sig alltså 

kunna identifiera flera affärsmöjligheter än jämförande länder i samma kategori men anser sig 

dock själva sakna kompetens för att driva företag. I motsats till länder i södra Europa där 

tilltron till att starta eget ligger högre än genomsnittet och möjligheterna ligger under 

genomsnittet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 källa: Entreprenörskap i Sverige – Nationell rapport 2013. Sid. 48 
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I figuren ovan hämtad från NES-rapporten kan det förstås att offentliga åtgärder är den faktor 

som de tillfrågade experterna anser ha mest inverkan på möjligheter till entreprenörskap. I det 

andra diagrammet ser vi att denna faktor som bedöms ha den mest positiva påverkan även 

vara den mest hämmande faktorn. Experterna menar att offentliga åtgärder kan vara 

hämmande för företagandet i den aspekten att regler skapar en regelbörda, samtidigt behövs 

institutionell påverkan för att exempelvis upphäva storföretagens fördelar och lätta på 

etableringshinder. Politiken står således i fokus bland de faktorer som experterna anser 

påverkar mest och mer än en tredjedel av de frågade experterna anser att förbättringar bör 

göras inom detta område. Många utav dessa experter benämner speciellt upphandlingsregler, 

trygghetssystem, skattesystem och enskilda skatter som särskilt hämmande. Det är alltså 

avgörande att dessa faktorer bör lägga fokus på att bättra på situationer för företagande och 

entreprenörskap, annars kan dessa istället reflexivt jobba mot dessa företagare. Vi kan även se 

att de informella strukturerna såväl som de formella har en stor delad roll som främjande och 

hämmande faktorer. Finansieringsmöjligheter enligt dessa experter är bland de faktorer som 

kan underlätta entreprenörskap och företagande.  Det är alltså viktigt med tillgång till 

finansiella resurser i form av eget kapital och krediter inklusive subventioner och stöd. Detta 

diagram visar alltså på vilka ramvillkor som anses föreligga för entreprenörer och företagande 

i Sverige. Även om förutsättningar för entreprenörskap och företagande anses vara goda i 

Sverige så är det förhållandevis viktigt att skapa förståelse för vilka faktorer som anses vara 

de mest drivande eller hämmande faktorerna för företagande, eftersom dessa existerar i olika 

utsträckningar beroende på val av marknad och dess struktur.  

 

5.2. Regelverk och myndigheter 

5.2.1 Skollagen 2010:800 

Den 22 juni 2010 bestämde riksdagen de grundläggande bestämmelserna om skolformerna 

förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, skola och vuxenutbildning som anordnas av det 

allmänna eller av enskilda, i den nya skollagen. Det finns inga formella krav på 

utbildningserfarenhet eller krav på vem som får bedriva förskoleverksamhet. För att erhålla ett 

godkännande av skolinspektionen att bedriva friskola krävs det att man följer de nationella 

mål och bestämmelser som är bestämda för skolformen, t.ex. läroplanerna. Ett ytterligare krav 

för att få ett godkännande är att skolorna måste kunna uppvisa ändamålsenliga lokaler för 

verksamhetens syfte. Den som har fått ett godkännande av skolinspektionen att bedriva en 

fristående skola har rätt att få bidrag från elevens hemkommun. Hemkommunen skall lämna 
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bidrag till huvudmannen för varje elev vid skolenheten. Bidraget består av ett grundbelopp 

som skall avse ersättning för; undervisning, läroverktyg, elevhälsa, måltider, administration, 

mervärdesskatt och lokalkostnader. I vissa fall skall även ett tilläggsbelopp betalas ut för 

elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd. 

5.2.2. Friskolereformen 

1991 infördes den så kallade friskolereformen som öppnade upp för fria val till alla 

vårdnadshavare och elever. Friskolereformen medförde att de kommunala verksamheterna för 

första gången fick reell konkurrens av verksamheter med privata huvudmän. Reformen 

innebar att alla fria förskolor och friskolor som var godkända för fullgörande av vanlig 

skolplikt skulle tilldelas medel av kommunen där verksamheten är belägen. Beloppet skall 

motsvara kommunens genomsnittskostnad per elev i verksamheten (Prop. 1991/92:95). 

Demokratibegreppet försköts från att varit drivkraften för förskoleverksamhetens uppbyggnad 

via statens ingripande för samhällets välfärd och kollektivets intresse, till en tradition där 

individen ska ges friheten att själv bilda en mening om vad som är att föredra. Statens och 

samhällets ingripanden skall begränsas och föräldrarnas och individens rättigheter till val av 

förskola förstärkas. Reformbesluten av riksdagen kom och genomfördes i en tidpunkt då 

ekonomin försämrats och var då resultatet av ökade effektiviseringskrav med stora 

barngruppsstorlekar. Statens krav har skärpts och ansvaret för förskoleverksamheten 

förflyttades från det centrala och statliga till kommunal nivå. (Ekström, 2007) 

5.2.3. Maxtaxa och allmän förskola 

Den 1 januari 2002 infördes maxtaxa inom förskoleverksamheten och skolbarnomsorgen i 

Sverige. Utgångspunkten för maxtaxan var ett avgiftstak på 700 kr i månaden i 

förskoleverksamheten. Reformen innebar ett stegvis införande av allmän förskola för barn 

med arbetslösa föräldrar och föräldralediga. Under de tidigare åren hade regeringen bedrivit 

omfattande reformarbete i syfte att vidareutveckla förskoleverksamhetens och 

skolbarnomsorgens pedagogiska roll. Regeringen ansåg det orimligt att alla barn inte gavs 

möjlighet att gå i förskola och därmed gick miste om den omsorg och utveckling på grund av 

höga avgifter, arbetslöshet i familjen eller när en förälder är ledig. (Prop. 1999/2000:129). 

2003 införs allmän förskola för fyra- och femåringar, vilket innebär att alla fyra- och 

femåringar erbjuds pedagogisk omsorg minst 525 kostnadsfria timmar året om. Detta syftar 

till att förskolan är avgiftsfri och tillgänglig under minst 525 timmar för alla barn som fyllt 4 

år. Avgift får endast tas ut till den del av vistelsen som överstiger 15 timmar per vecka eller 

525 timmar per år. 
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5.2.4. Frietableringsrätt 

2006 infördes den fria etableringsrätten för förskolor och fritidshem som innefattar rätten att 

starta och utöva verksamheter som egenföretagare på samma villkor som för de kommunala 

verksamheterna. Tidigare var det så att för att idka en enskild förskoleverksamhet behövdes 

tillstånd av kommunen enligt kraven i 2 a kap 13 § skollagen (1985:1100) och det var även 

kommunen som beviljade möjlighet för bidrag. Detta innebar att kommunen hade möjlighet, 

men inte skyldighet, att bevilja tillstånd eller lämna bidrag om den enskilde huvudmannen 

uppfyllde samtliga krav. I och med den fria etableringsrätten skall fristående förskolor som 

anses uppfylla samtliga krav bli beviljade tillstånd och bidrag om inte verksamheten anses 

bringa negativa påföljder till skolväsendet. 

5.2.5. Läroplanerna 

1998 infördes den första läroplanen som omfattade den frivilliga skolformen förskoleklass. 

Läroplanen är en förordning som anger de mål, värden och riktlinjer som bör prägla de 

svenska 

förskoleverksamheterna och utfärdas av regeringen (Läroplanen, 1998). 2010 utkom en 

reviderad upplaga av läroplanen. Förändringarna jämfört med tidigare läroplan innebar bland 

annat att vissa mål och riktlinjer förtydligades och kompletterades (Läroplanen, 2010) 

5.2.6. Skolverket 

Skolverket är den förvaltningsmyndighet som ansvarar för det offentliga skolväsendet som 

inkluderar allmän förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg och vuxenutbildning. Skolverkets 

roll innefattar befrämjandet av att alla barn och elever skall ha tillgång till likvärdig 

skolomsorg och utbildning samt att den ska vara av god kvalitet. Detta gör Skolverket bland 

annat genom att utföra utvärderingar, bedömningar och uppföljning av de verksamheter som 

står under deras tillsyn. Det är även den myndighet som skall sätta de ramar och riktlinjer för 

hur utbildning skall bedrivas. Skolverket tar fram läroplaner, kursplaner och kunskapskrav 

samt allmänna råd. (Skolverket, 2012) 

5.2.7. Kommunerna 

Kommunerna är den instans som ansvarar för de enskilda förskolorna, varje hemkommun 

ansvarar således för de förskolor som är etablerade där. Kommunerna är även den myndighet 

som beslutar om godkännande och administrerar det statliga stöd och de bidragen enligt 

bestämmelser och beslut. Kommuner är även skyldiga att tillhandhålla plats, enligt 

platsgarantin, i förskoleverksamhet inom tre till fyra månader efter det att föräldrarna anmält 
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barnet. Platsen skall erbjudas så nära hushållet som möjligt och skälig hänsyn skall tas till 

vårdnadshavarens önskemål (Skolverket, 2009) Enligt Skolverkets (2009) undersökning 

klarade inte 42 av 290 kommuner platsgarantin 2009. De anger att den vanligaste orsaken är 

lokalbrist och ökat födelseantal. I undersökningen framkommer det att det finns en utbredd 

tendens att använda tillfälliga lösningar, som omplacering, för att klara platsgarantin. 

(Skolverket, 2009) Full behovstäckning har varit ett prioriterat mål i de flesta kommuner 

enligt Skolverket (2009). På grund av detta har kvalitetsaspekterna inte varit lika prioriterade. 

Kravet att uppfylla platsgarantin har setts som överordnat över kraven på tillräckligt med 

personal och lämpliga gruppstorlekar. Kvalitetsaspekterna har ibland åsidosatts till förmån för 

platsgarantin. (Skolverket, 2009) 

 

5.3. Förskolemarknaden då och idag 

Den moderna förskolan som vi ser idag har sina rötter i 1930-talets idéer om den svenska 

välfärden. Barnomsorgen anordnades i kollektiva former efter diskussioner om kvinnors 

inträde på arbetsmarknaden under mellankrigstiden. Eftersom detta ansågs befrämja samhället 

och tesen om allas lika värde institutionaliserade genuskontraktet formades ett nytt samhälle. 

Barnverksamheten för de yngre barnen finansierades av privata personer men en fortsatt 

kommunalisering förordades av 1946 års skolkommission (Kärrby, 2001). År 1950 

beräknades 36 personer av förskoleverksamheten ha kommunala huvudmän. Under 1960-talet 

ifrågasattes genuskontraktet på allvar och synen på kvinnor ändrades till att ses som 

outnyttjade arbetskraftsreserver. Till följd av detta förenades barnomsorgens tillsynsbehov 

med god pedagogisk verksamhet under 1970-talet. Alla föräldrar som antingen studerade eller 

arbetade erbjöds via kommunerna skattesubventionerad barnomsorg och år 1975 ålades 

kommuner ansvaret att tillhandahålla en förskoleplats till alla sexåringar. Mellan år 1970-

1995 ökade antalet platser i offentligt finansierad barnomsorg från cirka 57 000 till 490 000. 

 

1991 infördes friskolereformen och i Sverige kan förskoleverksamheter nu bedrivas i formerna; 

 Föräldrakooperativ – drivs av föräldrar, som förening eller i bolagsform. 

 Personalkooperativ – drivs av personal, som förening eller i bolagsform. 

 Bolagsdriven – bolagsdriven utan att vara föräldrakooperativ eller 

personalkooperativ. 

 Ekonomisk förening 

 Offentlig – drivs av landstinget eller annan offentlig huvudman. 
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Tabell.1 Den proportionella utvecklingen av antalet förskolor samt antalet inskrivna barn i 

förskola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egen konstruerad tabell, statistik hämtad från Skolverkets hemsida. 

 

År 1995 utökades rätten till förskola att även gälla barn från ett års ålder och år 1997 var 

antalet inskrivna barn i enskilda förskolor 13 procent för att sedan öka till 13,3 procentenheter 

År Antal förskolor 
Antal inskrivna 

barn 

Antal inskrivna 

barn (%) 

Huvudman       

1998       
Kommunal  7 108 293 126 86,7 

Fristående 1 845 44 809 13,3 

1999       
Kommunal   271 505 85,2 

Fristående   47 155 14,8 

2000       
Kommunal 6 283 266 177 84,5 

Fristående   48 717 15,5 

2001       
Kommunal 6 114 262 683 83,4 

Fristående   52 304 16,6 

2002       
Kommunal 6 371 277 882 83,3 

Fristående   55 764 16,7 

2003       
Kommunal 6 616 293 075 83,3 

Fristående 2175 58 647 16.7 

2004       
Kommunal  6 576 303 107 83,3 

Fristående 2 170 60 938 16,7 

2005       
Kommunal  6 769 315 481 83,3 

Fristående 3 353 63 473 16,7 

2006       
Kommunal  7 076 329 371 83,1 

Fristående 2 301 66 860 16,9 

2007       
Kommunal  7 324 344 790 82,7 

Fristående 2 392 72 151 17,3 

2008       
Kommunal 7 447 345 616 82 

Fristående 2 502 78 005 18 

2009       
Kommunal  7 280 362 990 81,4 

Fristående 2 586 83 090 18,6 

2010       
Kommunal  7 223 370 290 80,9 

Fristående 2 646 87 706 19,1 

2011       
Kommunal  7 339 380 263 80,5 

Fristående 2 646 91 898 19,5 

2012       
Kommunal 7 267 387 357 80,3 

Fristående 2 724 94 952 19,7 

2013 7 142 391 874 80,1 

Kommunal 

Enskild 
2 749 97 401 19,9 
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år 1998, då den första läroplanen kom. År 2002 infördes maxtaxa inom förskoleverksamheten 

och skolbarnomsorgen i Sverige. 2005 bedrevs förskoleverksamhet i närmare 10 100 

arbetsställen varav 3 350 bedrevs i privat regi, vilket var 1 180 fler än året innan. En fjärdedel 

av de privatägda verksamheterna hör till företag med den juridiska formen enskilda 

näringsidkare med noll anställda, men majoriteten av verksamheterna bedrevs med 1 – 9 

anställda. Av de drygt 500 privatägda aktiebolagen hade ungefär hälften av bolagen 10 eller 

fler anställda. Antalet barn som var inskrivna i privata förskolor 2005 var 63 473 vilket var 

16,7 procent av alla inskrivna barn i förskoleverksamhet och förblev oförändrad till och med 

2005. (Skolverket, 2006) 

Under 2006, när den fria etableringsrätten infördes, var 79 % av barnen i åldrarna 1 – 5 

inskrivna i förskolan. Detta var en ökning med hela 11 procent från hösten 2001. Efter fyra år 

av oförändrade procentuella värden av antalet barn i privat respektive kommunal regi ökade 

de privata förskolornas andel med 0,2 procentandelar och de kommunalas andel minskade 

med ett lika stort värde. Hösten 2006 hade kommuner med mer än 100 000 invånare 80 % 

antal barn i förskola i genomsnitt medan kommuner med färre än 100 000 invånare låg på 74 

%. De viktigaste orsakerna till de minskade skillnaderna mellan glesbygds- och 

storstadskommuner var den nya läroplanen och det nya reglementet. (Skolverket, 2007) 

 

 

Tabell 1. Genomsnittlig gruppstorlek och personaltäthet i förskolan 1985-2013 (hämtad från 

Skolverkets hemsida) 

 

Under de första åren på 1990-talet ökade gruppstorlekarna kraftigt och fortsatte att öka i något 

långsammare takt under slutet av 1990-talet. Den genomsnittliga gruppstorleken inom 
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förskolan låg på dryga 17 barn och har varit oförändrad under 2000 – 2006. Trots att allt fler 

barn gick i förskolan så var personaltätheten stabil och den genomsnittliga barngruppen hade 

inte blivit större. Mellan 2007-2010 skedde en fortsatt stegvis ökning för de enskilda 

förskolornas andel medan barngrupperna i de kommunala verksamheterna minskade med hela 

1,8 %. 2010 utkom en reviderad upplaga av läroplanen och allmän förskola för treåringar 

infördes. Detta innebar att alla tre-, fyra-, och femåringar erbjöds 525 kostnadsfria timmar 

med pedagogisk verksamhet om året. Under 2011 - 2013 låg den procentuella ökningen av 

barn i privat regi på med 0,4 enheter. (Skolverket, 2014) 

 
Idag är 83 % av alla 1-5 åringar i Sverige inskrivna i förskolan. Aldrig tidigare har så många 

barn varit inskrivna i förskolan. Statistiken visar att för tio år sedan var den andelen 72 % och 

för femton år sedan låg procentsatsen på 59. (Skolverket, 2103) I Stockholms län finns det i 

dagsläget 2 749 förskolor som bedrivs i privat regi. Fristående förskolor är betydligt vanligare 

i storstäder och i förortskommuner runt storstäder. Barngrupperna är något mindre i de 

fristående förskolorna med ett genomsnitt 16,2 barn jämför med 17,0 i kommunala förskolor. 

(Skolverket, 2013) 
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6. Empiri II – Intervjuerna 

I detta kapitel presenteras det inskaffade empiriska materialet genom de intervjuer som 

genomförts med respondenterna för studien. Strukturen är som sådan att varje intervju med 

en respondent redovisas var för sig. 

 

Respondent 1 

Respondent 1 har en stor variation av tidigare erfarenheter från arbetsmarknaden. Hon har 

jobbat inom olika typer av företag, både inom det privata och statliga. Innan hon bestämde sig 

för att ta sig an förskolemarknaden jobbade hon på ekonomiavdelningen inom IT-branschen. 

När marknadens förutsättningar försämrades växte tanken fram att bli lärare. Hon började 

studera på lärarhögskolan år 2002 och blev klar år 2006. Hon är utbildad lärare för barn i 

yngre åldrar i bild och filosofi. Hon fick jobb i ateljén på en stor kommunal förskola år 2007 

och jobbade enbart med barnens skapande processer. Sedan vidareutbildade hon sig i Reggio 

Emillia-pedagogiken som var den inriktning förskolan hon arbetade för jobbade efter. Under 

tiden som hon jobbade på den kommunala förskolan insåg hon att verksamheten var för stor 

för att kunna jobba på det sättet som det var tänkt. Av privata skäl behövde respondenten gå 

upp i tid år 2010. Till följd av detta bestämde hon sig för att hon kunde driva verksamhet med 

Reggio Emillia-pedagogiken mycket bättre än den kommunala förskolan och tanken att öppna 

en egen förskola kom till. Hon fullföljde sin idé och tanke genom att starta ett familjedaghem 

hemma hos sig själv med fem barn. 2011 anställde hon en före detta kollega till sig när 

familjedaghemmet omvandlades till en verksamhet med pedagogisk omsorg. Antalet barn var 

11 och dessa var uppdelade i två grupper. 2013 startades verksamheten upp som enskild firma 

och blev med detta ett aktiebolag. Respondenten anser att en entreprenör är en individ som 

gör något av sina idéer i termer av företagande samt produkt- och tjänsteutveckling. Vidare 

menade respondenten även att en entreprenör förhåller sig till vinstmaximering och har det 

som syfte och mål. Därför ansåg sig inte respondenten falla in under beskrivningen av 

entreprenör eftersom att hon inte hade vinstmaximering varken som mål eller syfte, utan till 

och med satte sig i negativ ekonomisk sits för att kunna fullgöra sitt mål med verksamheten.  

Respondent 1 beskriver etableringsprocessen på förskolemarknaden, som innefattar alla tre 

ansökningsförfarande som gjorts för verksamheten från det initiala uppstartandet av 

daghemmet till ombildningen av verksamhet till aktiebolagsform, som väldigt ensamt. De 

berörda instanserna var oåtkomliga och hänvisningar gjordes alltid till skriftliga texter. Dessa 

texter och skrifter var, för respondenten i fråga, väldigt otydliga och svåra att förstå. Därför 

var det väldigt jobbigt för respondenten att inte ha någon att vända sig till när hon exempelvis 
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behövde ha hjälp med att tyda dessa officiella dokument. Respondenten ansåg att processen, 

till följd av otillgängligheten, var förvånansvärt långsam och svårhanterlig av den orsaken att 

kommunen hade svårt att tillsätta sina egna garantiplatser. Respondenten anmärker att mer 

stöd bör vara tillgängligt i en rådgivande funktion vid uppstartandet av förskoleverksamhet. 

Ytterligare en negativ aspekt angående kommunens ointresse av att hjälpa privata aktörer lika 

enligt respondent 1, var i samband med att hitta lämplig lokal för verksamheten. Respondent 1 

berättar att hon slutligen köpte en fastighet efter att ha hyrt ett hus under en längre tid som 

respondenten ansåg varken var ett långsiktigt, praktiskt eller ett billigt alternativ. Att det var 

mer eller mindre omöjligt att få tag på en lämplig lokal tror inte respondenten beror på bristen 

på lokaler, utan brister i samordningen av lokal. Respondenten talar om att hon ringt till de 

olika instanserna i stadsdelen för att fråga om möjlighet finns att ta över en skol- eller 

fritidslokal som var på väg att läggas ner eller flytta, men intresset av att hjälpa henne varit 

nästintill obefintligt. Den övergripande kollen av vilka lokaler som är tillgängliga eller snart 

tillgängliga på marknaden fanns inte hos kommunen. Respondenten berättar även att hon 

under en längre tid funderade på att göra om daghemmet till en förskola men att lokalfrågan 

legat i vägen. Att fortsätta bedriva verksamhet som daghem som det hade gjorts innan 

ombildningen gav en lägre ersättning per barn och var därför inget alternativ för 

respondenten, eftersom att det i hennes värld inte skilde sig så mycket från att bedriva 

verksamheten i daghems- eller förskoleform, förutom nivån på ersättningen. Men möjligheten 

till lämplig lokal var väldigt liten så ombildningen fick vänta. Respondenten tror att det är 

lättare att etablera sig i mindre kommuner där det är lättare att ha en dialog med de som jobbar 

i kommunen. I större kommuner blir allting så anonymt säger respondenten. Privata aktörer 

har ingen identitet och ingen har koll på drivkrafterna bakom etableringen på 

förskolemarknaden. Detta kan vara en fördel eller en nackdel beroende på vilken 

utgångspunkt man har och vad syftet med etableringen är. 

Respondent 1 säger att det var så problematiskt att få tag på en lokal att avståndet till 

närmastliggande konkurrent inte var en faktor när de slutligen fann en lokal, som de tillslut 

även förvärvade. Fastän att det existerade ett par förskolor i det närliggande området upplevde 

respondenten inte att det förekom någon speciell konkurrens. Hon menar på att det finns ett 

stort antal barn i stadsdelen och att kommunen har svårt att ge plats åt alla barn, den 

uppfattningen av konkurrenssituationen ligger till idag fortfarande kvar hos respondenten. 

Dock tycker respondenten att det är svårt att ta ställning till om de får bedriva verksamhet på 

samma villkor. Hon anser att de kommunala verksamheterna har det mycket lättare på grund 

av att de har ett ökat samarbete sinsemellan. Respondenten menar att de flesta kommunala 
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förskolor stänger under sommaren och alla de barn som ska gå kvar under sommaren slussas 

över till en förskola som hålls öppen, detsamma gäller utbildningsdagar. För en privat aktör är 

detta lite problematiskt. Är det ett barn som behöver gå på förskola under sommaren måste 

verksamheten hållas öppen, samtidigt som personalen har rätt att ta semester under dessa 

perioder. Respondenten påpekar även att kommunen har stordriftsfördelar vid inköp av mat 

och material. Upphandlingarna för stadsdelen är förmånligare än vad det är för privata 

aktörer. Dock tycker respondenten att det unika med de privata aktörerna och skälet till varför 

de flesta föräldrarna väljer att sätta sitt barn i en privat förskola är för att dessa oftast är små i 

storlekarna. Enligt respondenten har hon hört från föräldrarna själva, som sökt sig från 

kommunalt med hög personalomsättning, till privata alternativ att de inte känner att deras barn 

blir tillräckligt uppmärksammade som individer. Sen tror även respondenten att de privata 

förskolorna oftast har en tydligare profil och jobbar oftast efter någon speciell inriktning eller 

filosofi. Många föräldrar tycker det är mycket viktigt att exempelvis få tillgång till mycket 

skapande och dessa söker sig till privata aktörer som erbjuder en sådan filosofi eller 

inriktning. 

Respondent 1 tycker att den trygghetsfaktor som de kommunala verksamheterna har som en 

följd av att de funnits i tjugo år, egentligen inte säger så mycket om förskolan i sig. Det kan 

vara lättare för otrygga föräldrar att söka sig till kommunalt för att de tror att dessa 

verksamheter per definition bedrivs både effektivare och mer kvalitetsmässigt än privata 

aktörer. Respondenten exemplifierar påståendet med att nämna att alla privata aktörer i 

branschen svartmålas i media när någon enstaka missköter sig, samtidigt påverkas inte de 

kommunala verksamheterna på samma sätt. Någon balans bör finnas menar respondenten. Det 

skulle behövas en mer nyanserad dialog om vilka aktörer som finns på marknaden och den 

dialogen måste komma från stadsdelen menar respondenten. De som sitter på 

stadsdelsnämnderna bör intressera sig mer för detta och vad som sker i deras stadsdel. Har de 

valt att ha privata alternativ på förskolemarknaden skall de även måna om dessa aktörer. 

Sedan kommenterar respondenten att kommunerna kan i princip bedriva vilken 

”skitverksamhet” de vill för att det finns barn som behöver omsorg oberoende av hur 

kvalitetsmässigt arbetet bedrivs. Respondenter diskuterar vidare och säger att ifall hon bedrev 

verksamheten på detta sätt, skulle det inte komma fler barn till verksamheten. De privata har 

ett ekonomiskt incitament till att inge en bra verksamhet. Har de inga barn som kommer till 

dem, då har de inte heller några pengar och blir tvungna att lägga ner. Respondenten nämner 

att hon mött ganska många ryggar och ganska mycket revirtänk, ibland har respondenten känt 

att de kommunala verksamheterna inte vill ha någon konkurrens. 
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För tillfället är det fem som jobbar på verksamheten varav en är kökspersonal. Respondenten 

använder sig av Arbetsförmedlingen vid rekrytering men prövade först privata kanaler som 

inte var ett så lyckat tillvägagångssätt. Hon tycker inte att det har varit svårt att anställa 

förskolelärare men beklagar sig över att hon inte har råd att sköta ekonomin externt. För att 

finansiera starten tog respondent 1 ett privat lån. Hon återanvände privata leksaker och 

sparade på så vis på kostnader. Det som kostade mest i början var förbrukningsvaror såsom 

material eftersom att hon använde sin egen lägenhet till verksamheten när den fortfarande 

bedrevs i formen av ett familjedaghem. Under tiden som respondenten hade en hyresrätt för 

verksamheten var den kostnadsposten den största, precis efter lönekostnaden. Idag anser hon 

att personalkostnaden är den största utgiften. 
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Respondent 2 

Det är nästan 15 år sedan som respondent 2 läste till förskolelärare. Långt innan hon flyttade 

till Sverige visste hon vad hon ville göra, så när hon kom till Sverige gällde det att lära sig 

svenska och komplettera på Komvux för att sedan söka sig till högskolan. Under tiden 

respondent 2 studerade jobbade hon även som vikarie på olika förskolor. Därefter fick 

respondent 2 jobb på en privat förskola år 2001 som precis hade startat och fick med detta 

vara med och bygga upp förskolan tillsammans med sin före detta chef. Respondent 2 jobbade 

på den förskolan i 9 år och läste även till ateljerista på Gävle Högskola. Därefter började 

hennes egna barn gå hos dagmamma i den lokal som respondent 2 själv bedriver 

verksamheten på idag. En av de som arbetade på daghemmet skulle pensionera sig och då fick 

respondent 2 förfrågan av ägaren om hon skulle kunna tänka sig jobba tillsammans med 

henne. Respondent 2 tackade ja till erbjudandet på ett villkor som var att verksamheten skulle 

omvandlas till en förskola eftersom att respondenten visste att det är nästan lika mycket krav 

på daghemsverksamhet som det är på förskoleverksamhet, men skillnad i ersättning. 

Ytterligare ett skäl till det var att respondent 2 var förskolelärare i grunden och ville ge barnen 

pedagogisk omsorg och inte bara barnavård. 2010 blev allt administrativt arbete klart och 

förskoleverksamheten var igång. Respondent 2 ansåg det vara relativt svårare att beskriva en 

entreprenör och entreprenörskap eftersom att hon inte studerat begreppet själv och hört det 

användas i olika kontexter. Hennes uppfattning var att en entreprenör vanligtvis är en 

affärsmässigt erfaren individ som öppnar upp möjligheter för andra och bistår med 

information och stöd. Då respondenten inte ansåg sig själv vara tillräckligt erfaren att hjälpa 

andra nyetablerade förskolor bedömde hon sig själv att inte vara en entreprenör.  

Respondent 2 tycker att lokalfrågan var lite lättare för henne jämfört med bekanta till henne 

eftersom att hon hade en godkänd lokal redan innan då verksamheten bedrevs som ett 

daghem. Dock tycker hon att lokalfrågan fortfarande är ett problem nu i efterhand. Lokalytan 

är alltför liten enligt henne och inte så praktiskt. På grund av storleken och utbyggnaden av 

lokalen får de maximalt ha 12 barn. De har ingen egen gård och får inte laga mat i lokalen på 

grund av bland annat hygieniska skäl och att köket måste vara avskilt från resterande delen av 

verksamheten. Istället har de en cateringfirma som levererar mat till verksamheten, som både 

är dyrt och kämpigt för att få hälsosam och ekologisk mat. Respondent 2 nämner att denne 

talat med kommunen där verksamheten är belägen angående detta problem, men menar att de 

privata aktörerna bortprioriteras framför kommunala verksamheter och har svårt att både få 

hjälp och tillgång till lokaler. De har istället blivit hänvisade till att etablera sig eller flytta till 
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andra delar av kommunen där de befintliga förskolorna redan har det svårt att fylla sina 

platser. Respondent 2 talar om att de var väldigt nära att få en lokal längre ner på gatan från 

där verksamheten befinner sig idag. Hyresvärden backade precis innan avtalet skulle skrivas 

när de såg vilka krav kommunen ställde bland annat på hur lokalen måste anpassas till barn 

med särskilda behov. Respondent 2 nämner flera gånger under intervjun att hon har flera 

föräldrar med barn som tagit kontakt med henne för att byta till deras verksamhet från de 

kommunala verksamheterna i kringområden. Underlaget finns således och de har både vilja 

och planer på att expandera verksamheten. Försök till expandering har gjorts men den 

hämmande faktorn är problemet med att finna lämplig lokal. 

Respondent 2 nämner att det existerade ett ekonomiskt stöd för nyetablerade innan de blev 

förskola, dock fanns inte startbidraget kvar när de frågade efter det. Annars var den största 

kostnadsposten för verksamheten vid starten inventarier. I första hand tror respondenten att 

skälet till varför föräldrarna väljer privata förskolor är för att de är små i storleken, vilket 

föräldrarna anser leder till mer fokus på barnet som individ. Men respondenten är snabb att 

påpeka att det många gånger ska vara mer bekvämt för en själv än barnet, det ska fungera i 

vardagen och det alternativ som är lättast för föräldrarna betyder oftast det alternativ som är 

närmast. Sen tror även respondenten att det kan bero på vilken inriktning som förskolan följer. 

De kommunala förskolorna jobbar oftast efter den förskoletradition som historiskt sätt 

dominerat, även om fler kommunalförskolor nu har en inriktning. Just nu är det tre anställda 

på förskolan varav två av dessa startade förskolan. Den tredje var en tidigare anställd hos en 

bekant som drev familjedaghem. 

Respondent 2 tror att de kommunala förskolorna sitter på mer information än vad de vill 

erkänna. Hon nämner att hon själv talat med stadsdelen och frågat om information kring 

lokalfrågan men har enbart fått höra att det inte finns några lokaler, när hon egentligen redan 

vet att det finns ett par stycken som de senare bestämt att ta själva. Hon anser att det är för att 

kommunen ser dem som konkurrenter och därför håller inne med informationen. I området 

där de är etablerade har stadsdelen investerat mycket i det kommersiella och de kommunala 

förskolor som finns tätt intill. Det tror respondenten är skälet till att kommunerna inte varit så 

hjälpsamma att hitta en lösning på problemet med lokalen. Respondenten upplever även att 

kommunen vill att de privata förskolorna skall fungera precis likt den traditionella förskolan. 

Dock så menar respondenten att de kommunala verksamheterna själva inte förhåller sig till 

alla regler som tillsynsnämnden påpekar till de privata förskolorna. Vid samtal med 

kommunala verksamheter ute i parken så upptäckte respondenten att den kommunala 

förskolan i fråga brutit mot de regler de själva måste förhålla sig till. 



 
38 

Det jobbigaste med att vara en privat aktör på förskolemarknaden anser respondenten är alla 

de kontroller och insynsbehov som finns. Det är väldigt mycket som är reglerat och 

respondenten anser att de måste förhålla sig till många skrifter och regler. Dessa 

administrativa bitar är vad hon ansåg var det tuffaste med ombildningen men även i driften av 

förskolan. Det fanns inte någon tillgänglig som kunde besvara de frågor som fanns under 

processen. Dock fick hon kontakt med en som hade tillsyn över alla kommunala förskolor 

som vägledde henne i vissa frågor. Ibland upplever respondent 2 att dem som bedriver 

förskoleverksamhet i en mindre skala är tvungna att göra ett omfattande arbete för små 

verksamheter i förhållande till dem kommunala. Kommunen gör inte skillnad på 

verksamhetsstorleken utan vill att varje förskola ska förhålla sig till alla administrativa bitar, 

som kan vara lite tuffa för ett bolag med två eller tre anställda. Samtidigt som det blir svårare 

att hantera föräldrarna som väljer bort det kommunala för det privata, eftersom att de har 

annorlunda förväntningar på de privata bolagen än de kommunala. Vidare upplever 

respondenten att debatten i kommunen om lika villkor inte riktigt stämmer. En del regler har 

ändrats, men inte i den utsträckning som behövs. Vad samhället i stort behöver göra för att 

skapa gynnsamma förhållanden är intressant säger respondenten, men menar att det måstes gå 

djupare. De som bestämmer och sätter upp regler vet inte alltid hur det fungerar i praktiken. 

De ställer mycket krav på verksamheten och hur den ska vara upplagd, men inga planer på 

vart resurserna skall komma ifrån. Från starten har barnpengen inte ökat, tvärtemot har den 

sänkts enligt respondenten. Ändå ska det finnas mer utbildad personal, ökad personaltäthet 

och mindre barngrupper. 



  

 
39 

Respondent 3 

För 18 år sedan hade respondent 3 en idé som hon ville förverkliga, iden var att hon skulle 

arbeta med barn och konst och vara fristående från Waldorfpedagogiken som hon anammat 

till viss del i sin förskoleverksamhet. Affärsidén var att uttrycka konsten med barn i 

Waldorfpedagogiken. Respondenten var förskollärare sedan tidigare och har jobbat både i 

kommunal och privat verksamhet. Hon startade upp ett aktiebolag med 17 barn först. Därefter 

utökades det till 25 barn och är idag uppe i 33 barn med 6 pedagoger samt respondenten själv. 

Respondent 3 förklarar att det var privata omständigheter som bestämde takten på 

etableringsprocessen. Hon ville snabbt komma igång och bestämde därför att använda sig av 

sin privata villa för verksamheten som till stora delar byggdes om i enhetlighet med lagar och 

krav. Under denna process hade hon en god kontakt med kommunen hon bodde i och nu även 

skulle jobba för. Respondent 4 upplevde sig vara varmt välkommen i kommunen och tyckte 

att de var väldigt intresserade av hennes idéer. Hon nämner dock att hon inte fick något 

ekonomiskt stöd av kommunen och finansierade starten själv, men hon tycker att kommunen 

var väldigt välvilliga och hjälpsamma när det kom till allt annat omkringliggande. 

Respondenten menade att hon till en viss dimension såg sig själv som en entreprenör. En 

entreprenör enligt henne var en individ som skapade och förvaltade värde, detta 

värdeskapande kunde uttrycka sig i olika former beroende på vilken marknad som diskuteras.  

Vidare tycker respondenten att kommunen tänker sig större enheter i sitt arbete och de mindre 

enheterna har svårt att klara sig idag. Hon tycker även att konkurrensen är snedvriden under 

vissa förhållandena. I stora drag anser hon att de konkurrerar på samma villkor. De får samma 

peng och har samma kösystem och mycket annat som är lika. Men när det finns pengar över i 

systemet får de kommunala förskolorna hjälp med leksakspengar som hon anser att de privata 

inte får. Gällande kontroller och utvärderingar tycker respondent 3 att kommunen inte gör 

någon skillnad i verksamhet. Hon tycker att det opartiska arbetet sköts bra av kommunen. I 

kommunen har de en extern grupp som utbildas gemensamt av de förskolor som inkluderas, 

dessa går runt och tittar på de olika förskolorna och ger omdömen. Förskolan mäter sig i 

förhållande till andra förskolor på omdömen från enkätsvaren och där anser de sig själva ligga 

väldigt bra till. Deras främsta konkurrenter är en annan privat förskola som också är en 

relativt liten enhet och ligger i närheten av dem. 

Respondent 3 anser att det är nästintill omöjligt att rekrytera utbildad personal, som vanligtvis 

rekryteras via arbetsförmedlingen. Varje gång en annons läggs ut har hon fått 2-3 sökande 

varav en eventuellt är bra enligt hennes mening. Hon påpekar att utbildningen för 
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förskollärare håller på att utökas och att det därför kommer flera tusen fler. Men 

nyexaminerade förskollärare kräver 30 000 kr i månaden enligt respondenten och som svar 

från kommunen om hur mycket de trodde att en förskollärare kostade, fick hon höra en lön 

som var enligt henne 5 000 kr billigare än i verkligheten. Dessutom har den reviderade 

läroplanen ökat kraven på förskollärare, men budgeten är inte lagd för det, och absolut inte för 

de små förskolorna. Barnpengen har inte ökat men lönerna går upp vilket innebär en rejäl 

minskning enligt respondenten som inte förstår hur detta skall gå ihop. Enligt respondent 3 är 

alternativet att ha en förskollärare på 10 barn om de inte får in mer pengar från något håll, 

men politikerna vill inte ha en dialog säger respondenten. Med tiden har det blivit kärvare 

med att det etablerats väldigt många stora koncerner i kommunen och de kommunala 

förskolorna har inte minskat. Det har blivit en överetablering utav förskolor och brist på barn. 

I samband med detta har inte barnpengen gått upp, så det har blivit ekonomiskt mycket sämre 

än vad det var tidigare. Respondent 3 tycker således att det funkade bra med maxtaxan tills för 

några år sedan, och sedan dess har det bara blivit sämre. Förskolorna enligt respondent 3s 

mening går på knäna medan pengar läggs på skolor. Avslutningsvis säger respondenten att 

hon tycker att kommunen och de berörda instanserna inte har insikt i vad det innebär att 

bedriva en förskoleverksamhet. 
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Respondent 4 

Respondent 4 är utbildad förskolelärare och gick ut förskoleseminariet 1974. Hon har tidigare 

jobbat inom både förskole- och fritidshem samt som resurs för barn med speciella behov. År 

1994 sökte hon en tjänst som förskolechef på en kommunal förskola och har sedan dess varit 

förskolechef på olika förskolor i olika storlekar. 2008 genomförde den kommunala förskolan 

som hon var förskolechef på en ganska stor omorganisering som skulle innebära en stor 

förändring i arbetsuppgifter för respondenten, detta skulle även innebära att hon skulle få fler 

förskolor att ansvara för. Som förskolechef diskuterade hon möjligheten att knoppa av med 

personalgruppen i förskolan och de beslöt sig för att pröva. En enkätundersökning bland alla 

föräldrar som hade barn som gick på förskolan genomfördes för att höra vad de tyckte om 

detta. Undersökningen resulterade i positiva svar och respondenten bestämde sig därför för att 

anmäla sitt intresse till utbildningsförvaltningen i stadsdelen. Respondenten nämner att det var 

ganska mycket pappersarbete som behövde göras klart innan verksamheten kunde övergå till 

att bedrivas som ett enskilt alternativ. Skälet till att de knoppade av var att det fanns en väldigt 

bra grund och brett kundunderlag för det. Det var en populär förskola med många 

förskolelärare som ingav en stabil personalgrupp. De hade även tillgång till ett bra hus med 

bra lokaler och en stor gård, så förutsättningarna ansågs vara bra enligt respondenten. De 

visste även att det skulle byggas tunnelbana i närheten eftersom att de hade undersökt olika 

påverkande faktorer innan avknoppningen skedde. Stadsdelen tog även in en värderingsman 

som värderade fastigheten och verksamheten till ett överkomligt pris. Respondent 4 är 

huvudägare men just nu ägs bolaget även av 12 personal. Enligt respondent 4 är en 

entreprenör en ansvarsfull och trovärdig individ. Även om dessa behöver vara riskvilliga bör 

dessa alltså även visa sig vara trovärdiga, speciellt på marknader som förskolemarknaden. Det 

krävs av entreprenörer att vara ansvarsfulla över dem verksamheter de bedriver och inte 

längre kan förvänta sig hjälp från kommunen, eftersom att dessa nu är självständiga förskolor. 

Respondenten anser att hennes historia och nuvarande situation visar på att hon besitter dessa 

egenskaper och kan uppskattas vara en entreprenör. 

Under ombildningen av verksamheten upplevde respondent 4 att hon fick mycket stöd och 

kände sig väldigt nöjd och välkommen på utbildningsförvaltningen, som hon säger har en 

egen avskild enhet för dem som bedriver enskilda förskolor. Hon visste vem hon skulle vända 

sig till eftersom att hon hade träffat dem förut och utvecklad en relation. Därför upplevde hon 

att det inte var någon motgång eller svårighet. Hon sammanfattar processen som väldigt bra 

och uppskattande. Lokalfrågan var inga problem för det hade en redan, det enda som 
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behövdes göras var att skriva över ansvaret för lokalen och likaså andra avtal. Till skillnad 

från andra nyetablerade privata förskolor i stadsdelen hade hon redan ett ekonomiskt ansvar 

sedan tidigare då hon jobbat som förskolechef på flera kommunala förskolor. Hon menar att 

hon hade en fördel och de rätta förutsättningarna för att etablera sig på marknaden som en 

privat aktör. I området där de verkar finns det inte så många privata alternativ, men själv tror 

respondenten inte att föräldrarna grundar sina beslut vid ansökan om förskoleplatser i endast 

skillnad på huvudmannaskap. Hon tror starkt att föräldrarna går efter ryktet och tycker inte att 

det varit någon skillnad nu när de är privata i jämförelse med när förskolan bedrevs i 

kommunalt huvudmannaskap. De har en säker kundkrets som inte skiljer sig så mycket från 

tidigare. Respondenten i fråga har till och med blivit tillfrågad av stadsdelen att expandera 

men har tackat nej till erbjudandet. Skälet till att hon knoppade av var för att få mer tid till det 

pedagogiska. Skulle hon ansvara över fler förskolor eller avdelningar säger respondenten att 

hon lika gärna kunnat jobba som kommunal aktör, hon fortsätter med att säga att hon inte har 

orken att ta sig an omfattande projekt idag. Hon tycker även att de fått bedriva verksamhet på 

lika villkor som de kommunala. Hon upplever ingen konkurrens och påpekar att de 

kommunala förskolechefer som befinner sig runtomkring henne är gamla kollegor och inte ser 

varandra i sådana ljus. Respondent 4 anser inte heller att kommunen gör någon skillnad 

mellan privata och kommunala aktörer. De inspektörer som finns i kommunen går runt till 

både privata och kommunala förskolor och respondenten märker inte någon skillnad i 

bedömning. Sen har respondent 4 även gått med i en förening som bevakar vissa frågor som 

kan göra att det förändras för de privata förskolorna. Hon anser att det .är bra att ha ett forum 

som håller en informerad om dessa viktiga frågor för verksamhetens utveckling 

Etableringsrätten har funnits så länge att det blir svårt att gå tillbaka från den tycker respondent 

4. Eftersom att det nu har gått några år kan det vara bra att se över vad är det som behöver 

ändras gällande både de fria och kommunala förskolorna och inte bara de ”nya” aktörerna. 

Förut tyckte respondenten att den fria etableringsrätten inte var ett positivt inslag men har nu 

ändrat uppfattning. Dock anser hon att det bör finnas någon koll på vilka det är som etablerar 

sig på marknaden. Respondenten nämner även att hon tycker att det är riktigt pinsamt att 

riskkapitalbolag får finnas på marknader inom välfärdsbranschen även om förskolemarknaden 

just nu inte är drabbade av detta. 
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Respondent 5 

Respondent 5 har en lång historia inom förskolan denne jobbar på nu, men även en lång 

historia på förskolemarknaden och dess frågor. Respondenten och den som äger förskolan 

startade tillsammans upp den första privata förskolan i kommunen i aktiebolagsform. Året var 

1991 och frågan att driva förskola i privat drift var rätt så ny. Det var rätt så mycket 

dokumentation om just den första proceduren och de förväntningar som var då. Respondenten 

har suttit i styrelsen för förskolan i motsvarande tid som förskolan funnits medan hon haft sitt 

yrke i andra verksamheter. Hon gick tillbaka till den nuvarande förskolan när ägaren gick i 

pension. För henne var en entreprenör en som har förmågan att se helheten och besitter goda 

ledaregenskaper. Entreprenören är en aktiv problemlösare och behöver således inte vara den 

som startar upp bolag. Det räcker alltså inte med att bara vara personen som har finansiella 

medel för att starta upp bolag för att kalla sig entreprenör. Respondenten antyder att hon ser 

sig själv som en entreprenör.  

Respondent 5 menar att det som var svårt med etableringsprocessen för den 

förskoleverksamheten hon jobbade för var att man precis hade börjat prata om resultatenheter 

i budgeten för kommunen. Den avgörande skillnaden var att förr så fick man en budget för 

varje kostnadspost och den skulle hållas. Senare utvecklades principen till att ifall det blev 

pengar över fick det användas till andra saker som ansågs vara behövligt. Frihetsgraden 

utvecklades successivt inom ramen för det kommunala huvudmannaskapet med införandet av 

resultatenheter som var en föregångare till privat drift och en förutsättning för det. Den 

processen med resultatenheter innebar att man började tänka barn som intäkter och försökte 

prissätta barnkostnad och sätta en budget efter detta, istället för att sätta en budget för varje 

enskild kostnadspost. Den pedagogiken ansåg respondenten var svårhanterlig i praktiken även 

om det till slut gick bra. En annan stor fråga var hanteringen av moms. Förskoleverksamheten 

är inte momsbelagd, vilket innebär att all moms blir en kostnad. Det löstes dock genom att 

man tilläts en schablonersättning/bidrag. En ytterligare fråga var hanteringen av avgifter från 

föräldrar. I början fanns det någon på varje enskild förskola som höll kontakt med föräldrarna 

och såg till att avgifterna betalades in. Nu har detta centraliserats och kommunen har hand om 

det. Den modellen tycker respondenten är mycket bättre eftersom hon upplevde att det var 

svårt att hantera avgifter och ekonomi med föräldrar och samtidigt ha kundfokus. 

Eftersom att de var först ut med att etablera sig i kommunen fanns det inga standarder på hur 

saker och ting skulle ske. De var tvungna att vara först ut med att utveckla praxis i branschen 

och mycket arbete lades på exempelvis övergången för barn med särskilda behov, att utveckla 
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system av löner, sitta i möten med arbetstagarorganisationer, lärarförbund, försäkringsbolag, 

och naturligtvis kommunen för att reda ut hur det skulle bli när den traditionella verksamheten 

övergick till att bli privat. Det var ganska mycket knäckfrågor, säger respondenten, speciellt 

med föräldrarna. Föräldrarna var inga direkta motståndare till ombildningen men eftersom 

allting var väldigt nytt var det väldigt många frågor som dök upp. En annan fråga som 

respondenten fortfarande anser vara lite knepig är lokalfrågan. Skulle lokalen hyras eller 

skulle man köpa fastigheten? De bestämde sig slutligen för att hyra från kommunen, vilket 

respondenten menar både är ett enklare och billigare alternativ. Men det är frågorna runt det 

som respondenten anser är knepigt. Hur mycket skall det investeras på en gård som de inte 

äger och vad får de göra? Kommunen de är etablerade i ville få igång den första verksamheten 

så därför köpte de loss inventarier till en ganska låg penning. Enligt respondentens 

uppfattning kostar det inte så mycket att starta och tror inte heller att någon kommun tar ett 

marknadspris på verksamheten eller ”goodwill”. 

Respondent 5, som har en lång historia i branschen, tycker entreprenörer och förutsättningar 

för det på förskolemarknaden idag är självklara. Dock inte alltid en positiv aspekt enligt henne 

och motiverar åsikten med att hon inte förstår hur omhändertagandet av pedagogiska frågor 

som hamnade på den privata marknaden kunde generera så mycket pengar. Hon är själv 

chockad över hur mycket pengar som finns i systemet och förstår inte hur det går ihop, själva 

har de tillräckligt med vinst för att få det att gå runt och har en stabil ekonomi. Hon anser att 

antalet barn är fler än förut och tror det beror på ersättningen från kommunen. Dock tycker 

hon att kraven har ökat och det finns tydligare förväntningar på förskolan, vilket kostar 

pengar. Hon anser att det inte är någon större skillnad mellan privata och kommunala 

förskolor idag. Men tycker dock att proceduren med konkurrens till viss del var och är nyttig, 

då det kommunala tvingades ompröva sig själv. Respondenten tror att idag är kommunala och 

privata aktörer i kvalitet väldigt likvärdiga. Däremot är det fortfarande en avgörande skillnad 

för att en privat entreprenör kan gå i konkurs och har ett riskfyllt kapital och det problemet har 

inte en kommunal förskola. De behöver inte heller generera vinst och hålla i pengar för att 

ägaren kräver att de ska gå med vinst. Respondenten anser att det inte råder någon platsbrist i 

området de verkar på idag, under vissa år kan det vara så men just nu är det överetablerat. 

Istället upplever hon stenhård konkurrens gällande förskola i området. I norra delen av 

kommunen har det exempelvis varit hård konkurrens om barn länge och södra kommunen har 

haft platsbrist så där är det väldigt varierat. 

Respondenten menar själv att hon tillhör de som tror att man måste vara bra på det man gör 

för att ha en god verksamhet. Hon anser att det är ryktet som är det viktigaste och lockar 
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kunder, inte det faktum att man är privat eller kommunalverksamhet. Men i området har de en 

konkurrenssituation där de är i behov av ytterligare marknadsföring. Dock tror hon att 

närhetsprincipen gäller om lika villkor gäller. Respondent 5 upplever att kommunen inte 

gjort/gör någon speciell skillnad mellan verksamhetsformerna även om skillnad mellan dessa 

råder. Hon antyder istället att de privata aktörerna förväntar sig för mycket av det kommunala 

ibland och bör ta ansvar och aktivt söka efter information nu när man är företagare. 

Hon nämner att hon har ytterligare funderingar på att expandera till ytterligare områden. 

Tidigare har verksamheten expanderat endast inom kommunen. Hon ser inga hinder att 

expandera från kommunens sida, dock tror hon att bristsituationen och ont om utbildad 

personal kan fungera som hinder. Hon anser att det finns ett underskott på kompetent personal 

och förtydligar detta med att säga ”högskoleutbildad” personal. Dessutom anser hon att de 

nyutexaminerade förskollärarna är väldigt oerfarna med väldigt liten konkret kompetens. 

Eftersom det tar lång tid att få den sakliga kompetensen är detta en väldigt dyr arbetskraft att 

rekrytera, om man ens får tag i dem. Respondenten påpekar att hon aldrig skulle tänka sig att 

börja med en liten verksamhet. Eftersom hon inte tror att man har tillräckligt med medel att 

betala ut löner till anställda och förhålla sig till sitt ansvar till barnen med små enheter.  

Inom skolområdet anser respondent 5 att den fria etableringsrätten kan ha bidragit till något 

positivt. Barnsynen har kommit i fokus, läroplanen har förtydligats och detta gäller inte bara 

skolområdet men även förskolan, även om detta inte gäller i samma utsträckning. Det finns 

tydligare ledare och ett tydligare ansvar som hänger ihop med fri etablering, att det går att 

peka ut den som är ansvarig. Det är dock fortfarande ett kommunalt ansvar och kommer alltid 

att vara det enligt respondenten. Hon resonerar vidare med att säga att det även utvecklats på 

så vis att regleringen har återtagits. Exempelvis ser Skolinspektionen till att lagar och regler 

följs, som en följd av detta finns mycket utvärderingar och uppföljningar. Men respondenten 

tycker dock att det både sägs ”sköt det här du” och så kontrollerar och följer skolinspektionen 

ändå upp hela tiden. ”Rapportera till kommun, rapportera till skolinspektionen…” fortsätter 

respondenten och menar på att bilden av företagare som sköter verksamheten försvinner och 

kommunen blir en inspektör. Kommunen bör definitivt inspektera men det får inte glömmas 

bort att det viktiga är att ha en överblick över etableringen först och främst. 
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Respondent 6 

Respondent 6 har sedan tidigare jobbat inom olika kommuner i över trettio år. Innan hon 

bestämde sig för att starta en egen förskoleverksamhet jobbade hon som förskolechef på en 

kommunal förskola. Grunden till att hon startade en egen förskoleverksamhet låg i det att 

respondent 6 kände sig inlåst i den kommunala verksamheten. Hon var tvungen att närvara på 

ett flertal möten som hon upplevde inte ledde något vart gällande verksamheten. Den 

kommunala apparaten blev ett självändamål och det bidrog till ett minskat fokus på 

medarbetaren och kunden. När hon väl hade startat bolaget märkte hon dock att det inre 

arbetet, rutiner och arbetsupplägg, fortskred som det hade gjort förut. Det inre arbetet 

påverkades inte av hon hade tagit över verksamheten som en privat enhet. Detta tror 

respondenten beror på att förskolan är väldigt förutsägbar. Respondenten i fråga har i sociala 

sammanhang utsetts till årets entreprenör, den bilden delas även av respondenter själv. Hon 

menar dock att hon till skillnad från andra entreprenörer inte drivits av resultat och vinst, 

istället har varenda krona investerats tillbaka i bolaget. Hon menar att alla entreprenörer drivs 

av sina idéer, men inte alla kan hålla sig tillbaka från att titta på resultatraden längst ner i 

bokslutet. På det sättet skiljer hon sig en aning från många andra entreprenörer genom att inte 

vara vinstmaximerande.  Hon menar även att dessa individer är kreativa individer som ser 

innovativa lösningar på problem.   

Efter att respondent 6 upptäckt att övergången till privat regi inte gav förväntade förändringar, 

funderade respondenten över det ansvar hon upplevde aktörerna i förskolebranschen hade 

över barnens utveckling. Vid denna tidpunkt fyllde respondenten 50 år och gick på flera 50-

årsfiranden. Hon upptäckte att de flesta fick vita kuvert istället för presentpaket och funderade 

över ifall vi genomgått ett paradigmskifte. Hon anser att vi gått från ett prestationsorienterat 

sätt att leva till ett mer upplevelsebaserat liv. Pedagogiken i förskoleverksamheter såg dock i 

princip densamma ut från det att respondenten började sin karriär i den kommunala 

verksamheten. Frågor om hur barnen rustas upp för en samhällsutveckling samhället inte har 

en uppfattning om, var en fråga respondenten begrundade. Den verkligheten som upplevs idag 

kommer med stor sannolikhet inte vara sig lik. Ur allt detta sammantaget växte 

förskoleverksamheten fram år 2006, fyra år efter att respondenten startat bolaget som 

grundades 2002. Bolaget består idag av två delar. Den första delen är förskoleverksamheten, 

som består av sju traditionella förskolor. Den andra delen är utbildningsverksamheten där 

företaget utbildar och certifierar pedagoger. 

”Det har varit väldigt dyrt och krångligt, speciellt med en massa politiska problem. Man bara 
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mal, mal och mal…” beskriver respondent 6 etableringsprocessen för sin förskoleverksamhet. 

Eftersom att respondenten startade upp en ny typ av verksamhetsinriktning fanns inga 

gällande regler, vilket gjorde att hon upplevde att det var väldigt mycket strul mellan 

kommunerna, frågor och problems skickades vidare till andra kommuner eftersom ingen ville 

åta sig ansvaret. Idag finns det exempelvis en utvecklad praxis på hur man gör med 

mottagningskök av den typen av verksamheten hon innehar men vid etableringen fanns det 

ingen. Respondent 6 menar att det som hämmar de privata bolagens existens på 

förskolemarknaden och välfärdsmarknader överlag är den politiska debatten kring 

välfärdsföretag. Ifrågasättandet av deras existens och den debatten att dessa privata aktörer är 

utsugare som gör jättestora vinster och skor sig på barn med vinstdrivna verksamheter. Den 

debatten tycker respondenten är den mest förödande för möjligheten att våga ännu mer. Hon 

tycker även att hennes företag inte får bedriva verksamheten på samma villkor som andra 

företag. Specialregler gäller gällande exempelvis momsen för kommunala verksamheter 

respektive privata. Det känner hon att det hindrar henne från att utveckla nya idéer och nya 

saker. Hon tycker att det är väldigt viktigt att välja de frågor man ställer till kommuner och 

förklarar att hon själv aldrig frågade om tillstånd vid införandet av sin verksamhet. 

Respondenten menar att det fanns en chans att kommunen inte hade tillåtit det och att hon 

därför kunde ha mist bidraget. Hon kritiserar att kommuner gör det väldigt svårt för privata 

företag att gå in på marknaden. Hon upplever att kommuner följer regelverket till punkt och 

pricka när det gäller privata företag. Men när kommuner bedriver verksamhet själv gäller inte 

samma noggrannhet säger respondenten. Hon åsyftar även att de kommunala bostadsbolagen 

subventionerar hyrorna till de kommunala verksamheterna men tar ut vinsten på de privata 

deltagarna istället. 

Angående debatten om riskkapitalister på vårdmarknaden och avsaknaden av de på 

förskolemarknaden kommenterar respondenten att hon inte begriper varför dessa inte får 

finnas i branschen. Hon anser att de bidrar till att privata aktörer får finnas till på marknaden 

och tycker att dessa bolag tillför mer till branschen än vad de inte tillför. Förskolemarknaden 

har stor potential men verksamheterna kommer inte generera någon vinst på en gång, därför 

kan det vara bra att ha riskkapital i botten för att kunna göra det möjligt. Vidare tycker hon 

även att vi i Sverige har en fantastisk skola, förskola och äldreomsorg och därför har en enorm 

exportmöjlighet som bör bejakas. För att kunna göra det kan riskkapitalbolag vara precis den 

ekonomiska trygghet som krävs för att ta sådana åtaganden. Vem kan exportera dessa tjänster 

om det inte finns någon som kan backa upp dem ekonomiskt, frågar respondenten. 

Respondenten ser inte heller de andra bolag som sina konkurrenter, att de finns imitatörer som 
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försökt sig på de koncept hon introducerat på den svenska marknaden ser hon som en 

bekräftelse på att hon har tänkt rätt. Hon har enbart positiva känslor till att det nu erbjuds nya 

arenor för barnen och känner stolthet över att hon har varit med och bidragit till ett verktyg 

som möjliggör det. Respondenten anser att anställning av medarbetare är bland det svåraste 

som finns. Hon menar att det först och främst finns väldigt få kandidater att rekrytera och att 

det inte heller finns tillräckligt med aspiranter med adekvat utbildning som är sökbara.  
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Respondent 7 

Respondent 7 utbildade sig till förskollärare i början på 1970-talet och jobbade som det i lite 

olika kommuner i några år innan hon blev förskolechef på en kommunal förskola. Det var 

under den här perioden som hon kom i kontakt med Pysslingen AB som var i etableringsfasen 

i början på 1980- talet. År 1985 blev hon anställd som en av Pysslingens två första 

förskolechefer och blev till lika delägare i bolaget samma år. Skälet till varför hon valde att 

börja arbeta för Pysslingen var för att hon ansåg de kommunala verksamheterna som tröga 

organisationer att utveckla verksamheten ur ett pedagogiskt perspektiv. Det var respondenten 

som förskolechef och hennes pedagoger som bestämde hur verksamheten skulle utformas. 

Respondenten ansåg att de kunde bedriva verksamheten på ett bra sätt eftersom att det var de 

som hade den direkta kontakten med barn och föräldrar. När de märkte att verksamheten 

behövde förändras över tid hade de även möjligheten till att göra det efter behag. 

Verksamheten karakteriserades av snabba beslut och arbetade utifrån riktlinjer och policys på 

bästa möjliga sätt. Medel fördelades efter vad verksamheten behövde för tillfället och 

verksamheten kunde justeras efter vad som var just då. Enligt respondent 7 är entreprenören 

en individ som hela tiden strävar efter utveckling och nya målsättningar. Denna individ tror 

att det går att förändra och förbättra befintligheter och är trovärdig och ansvarsfull genom 

dessa processer. Hon anser sig själv besitta dessa egenskaper och ser således sig själv som en 

entreprenör. 

År 1986 var respondenten med och startade en förskola och har sedan dess varit med och 

drivit Pysslingen, dels utifrån ett ägarskap och dels i egenskap av olika positioner allt 

eftersom företaget växte. Organisationen har varit en del av Praktikertjänst och varit uppköpta 

både i ägarskap av privata riskkapitalister samt riskkapitalbolag som har sett olika ut under 

åren. Under den här tiden har hon haft lite olika roller, hon har bland annat jobbat väldigt 

mycket med kommunikation och marknad. Respondent 7 började som förskolechef och 

fortsatte sedan som områdeschef, marknadschef och vice VD till och med sommaren 2013 då 

hon bestämde sig för att det hela blivit för stort. Respondenten menar att hon i grunden är 

entreprenör och då är det viktigt att få utrymme för sina idéer. Detta blir svårt när 

organisationer växer och blir så stora som Pysslingen har blivit idag. Nu jobbar hon istället 

som förskolekonsult och stöttar dem som är nya och små i branschen. Respondenten är även 

ordförande för en branschförening som stöttar olika organisationer och drar igång initiativ för 

samverkan och samarbete inom förskolan som finns runt om i landet. 

Respondent 7 säger att de upplevde väldigt mycket motstånd vid etableringsprocessen. 
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Eftersom att de var de allra första som etablerade sig i kommunen var det inte någon som 

kunde hantera etableringen. Politiskt sett hade kommunen en stark vilja att se andra aktörer än 

kommunen själv på marknader berättar respondenten. Därför menar respondenten att även om 

verksamheten drevs avtalsmässigt på entreprenad fick de vara med och påverka, allteftersom 

de mognade i att fatta beslut i verksamheten. Hon påstår att det var politiskt tydligt men att 

det i tjänstemannaleden förelåg väldigt många olika åsikter och därför kunde de stöta på 

problem, men då fick de mycket hjälp av politikerna. Respondenten berättar vidare att de 

upplevde motstånd från deras egna fackförbund, som tyckte att processen var väldigt jobbig. 

Fram till friskolereformen när ”lika-villkorslag” instiftades och öppnade upp för alla att driva 

alternativ under goda förutsättningar, tyckte respondenten att de var tvungna att hugga sig 

fram i en värld som var väldigt svart och vit. I och med att verksamheten började som en 

arbetsledningsentreprenad var de väldigt nära i arbetet med kommunen. När friskolereformen 

antagits valde de att ha ett fortsatt samarbete och god relation till kommunen. Men i och med 

att checksystemet och kundvalsmodellerna har fått större inflytande hade även de privata 

aktörernas friutrymme vidgats. 

Respondenten berättar att de föräldrar som denne varit i kontakt med berättat varför dessa valt 

den enskilda förskolan, och det mest återkommande skälet har bland annat varit för det 

tydliga ledarskapet och engagemanget hos de pedagogerna men också bara för att det är något 

annat än de kommunala. Respondent 7 tycker även att kommunen gör skillnad på de privata 

och kommunala förskolorna och jobbar emot dessa med det maktövertag de har. Respondent 

7 tycker att det största problemet är att kommuner är så ojämna i sin hantering av förskola och 

skola. Hon skulle önska att det fanns objektiva organ som det går att ta kontakt med när det 

upplevs att kommunen borde sköta verksamheten bättre, som Skolverket på skolmarknaden. 

Ojämnheter kommuner emellan skulle respondenten vilja komma åt och efterfrågar mer 

noggrannhet från kommunernas håll med tillståndsgivning, att det verkligen är rätt 

entreprenör som startar verksamheter. När den tillsynen råder kan lika villkor garanteras 

oavsett huvudman menar respondenten. Samma barnpeng tilldelas de privata och de 

kommunala förskolorna, men en del kommunala förskolor får extra ersättning. Det finns 

kommuner som går med underskott fastän privata aktörer går med överskott. Då får alltså 

dessa kommunala enheter extra pengar vid årets slut för att gå runt. Respondenten undrar 

varför denna uppdelning existerar och menar att de förskolor som varit duktiga i att driva 

verksamheten och inte går med underskott ”bestraffas” genom att inte få ta del av 

ersättningen. Respondenten anser att den privata verksamheten på marknaden har inneburit 

positiv konkurrens mellan verksamheter, även om hon övergripande håller med om att det 
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råder en snedvriden konkurrens. Det har inte funnits någon negativ konkurrens på det lokala 

planet, istället upplever respondenten att de haft ett positivt samarbete med de kommunala 

enheter som är belägna närmast. Dock anser respondenten att vi aldrig kommer att komma 

ifrån att konkurrensen mellan dem enskilda förskolorna och dem kommunala förskolorna är 

sned, eftersom att dem som fattar besluten och som sköter och ansvarar över pengarna driver 

konkurrerande verksamhet är kommunala verksamheter. På så sett är det alltså en snedvriden 

konkurrens, eftersom att de privata aktörerna är i händerna på de kommunala tjänstemännens 

välvilja. 
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7. Analys 

Först framförs här en konklusion av förgående kapitel. Därefter diskuteras den insamlade 

empirin med den forskning som ligger till grund för undersökningen. Upplägget är som sådan 

att faktorerna som ansetts kritiska enligt respondenterna diskuteras var för sig ur en teoretisk 

och empirisk utgångspunkt. Avsnittet avslutas därefter med en sammanfattande analys av vad 

som framkommit i undersökningen. 

Trots att det idag inte finns någon enhetlig definition av en entreprenör och entreprenörskap är 

de allra flesta forskare inom ämnet överens om att det rör sig om individer som tar tillvara på 

möjligheter. Somliga forskare anser att dessa individer introducerar innovationer och idéer på 

marknaden som drivs av en vilja att växa eller göra vinst. En annan del likställer 

entreprenören med egenföretagaren. Den uppenbara uppdelningen och svårigheten att 

enhetligt definiera termen entreprenör förekommer även bland uppsatsens respondenter. 

Begreppsförståelsen av entreprenörskap var differentierad och en klar uppdelning kan utläsas 

mellan de respondenter som tidigare arbetat som förskolechefer innan starten av den 

fristående förskoleverksamheten och de som inte innehaft en ansvarstagande position innan. 

De respondenter som tidigare arbetat som förskolechefer i kommunala verksamheter eller i 

nära samarbete med kommunen har en föreställning om att entreprenören är en förvaltare av 

värdeskapande system. Entreprenören är riskvillig, en ledare, som har förmågan att se 

helheten och är en kreativ problemlösare som även är ansvarsfull. Gemensamt för dessa 

respondenter är att samtliga ser sig själva som entreprenörer. Bland de resterande 

respondenterna som inte arbetat som förskolechefer i kommunala verksamheter råder 

blandade åsikter. Dessa ser entreprenörer i mer ekonomiska och affärsinriktade termer. Enligt 

dessa respondenter är entreprenören någon som ”gör något av sina idéer” som är kopplat till 

affärsmarknaden, inte någon som förverkligar sina personliga drömmar. Dock bör 

entreprenören ha ett brinnande intresse för sin affärsidé. Respondent 2 ansåg att begreppet var 

väldigt förvirrande eftersom denne kommit i kontakt med det i olika sammanhang, hon 

antydde dock att en person som hjälper andra att sätta igång och ser till att andra får hjälp, var 

en entreprenör. Respondenter som inte tidigare hade tidigare av att leda förskoleverksamheter 

hade svårt att se sig själva som entreprenörer eftersom att de menade att de inte skapat 

verksamheter i hopp om att göra vinster och att allt som har med ekonomi att göra enbart var 

”nödvändigt ont”. 

Majoriteten av respondenterna anser att etableringsprocessen på förskolemarknaden varit 

oväntat jobbig med tanke på efterfrågenivån som råder i de flesta av de undersökta 

kommunerna. Även om finansiella svårigheter existerat har inte denna faktor varit ett hinder 
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för att etablera sig på förskolemarknaden. Ett fåtal av dessa förskolor etablerade sig i en tid då 

ett finansiellt startkapital utgick från kommunen till företagare som ville initiera en etablering. 

Det finns en uttalad vilja bland undersökningens respondenter, att ett sådant ekonomiskt 

bidrag skall finnas till för de småföretagare som inte har finansiella resurser att starta 

förskoleverksamhet även idag. Respondenterna motiverar detta med att det ligger i linje med 

den uttalade viljan från politiker om att öka antalet småföretagare i välfärdsbranschen i 

förhållande till stora bolag och koncerner som uppfattas driva sina verksamheter helt utifrån 

ett vinstintresse.  

Det finns även andra svårigheter vid etableringsprocessen som lyfts fram. Lokal tillgänglighet 

och rekryteringsproblematiken anser respondenterna är faktorer som utgör stora hinder för 

inträde. Samtliga respondenter anser att etableringsprocessen har varit utdragen och krånglig 

och menar på att de ställts inför stora problem vid initiala skedet av etableringen, på grund av 

svårigheter med att hitta lämpliga lokaler. Bland dessa respondenter finns det en förståelse för 

att det inte alltid varit brist på lokaler men att samordningen av behovet och tillhandahållandet 

av dessa varit bristfällig. Därför har processen att starta en förskoleverksamhet varit onödigt 

utdragen. Ett fåtal respondenter har då istället sökt sig till andra kanaler, som att exempelvis 

renovera uppköpta villor till ändamålsenliga lokaler. Eftersom det är svårt att erhålla ett 

godkännande för att anpassa lokaler till de villkor och krav som finns för att bedriva 

förskoleverksamhet har dessa alternativ varit relativt ogynnsamma och kostsamma. Samtliga 

respondenter nämner även problem med rekrytering som ett stort hinder. Att anställa utbildad 

personal upplevs vara nästintill omöjligt eftersom det råder ett underskott på kompetent 

personal. Respondenterna anser även att det är en väldigt dyr arbetskraft att rekrytera och 

menar att det är svårt att få ekonomin att gå ihop med de krav som ställs på förskolorna, som 

exempelvis ett visst antal högskoleutbildad personal per barngrupp. 

Respondenterna som inte tidigare arbetat som förskolechefer på en kommunal förskola anser 

att de kommunala verksamheterna prioriteras framför privata förskolor och menar på att de 

privata förskolorna inte har samma förutsättningar för att starta konkurrenskraftiga 

verksamheter på ett framgångsrikt sätt. Ett exempel på varför respondenterna anser att de 

kommunala förskolorna har bättre förutsättningar till att etablera sig och driva sina 

verksamheter är svårigheter med att förhålla sig till nerskrivna lagar och regler. Stödet för 

detta i respektive kommun uppfattas vara otillfredsställande och i vissa fall näst intill 

obefintligt. För de respondenter som var först ut på marknaden och de som utformat 

innovativa processer och tjänster har hjälpen från kommunerna i dessa tillfällen upplevts som 

otillräcklig. Förfrågningar och problem verkar kanaliseras från instans till instans utan att 
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egentligen resultera i någon lösning från kommunens sida. Även fast det finns en politisk vilja 

för lika förutsättningar på förskolemarknaden så uppfattar inte respondenterna att detta råder i 

verkligheten. De kommunala förskolorna har en längre historia på marknaden, de har även 

implicita kunskaper, stora kontaktnät med leverantörer och därmed även förmånligare priser. 

De har möjligheter att uppnå både stordrifts- och samdriftsfördelar samtidigt som de inte har 

ett behov att utvecklas och göra vinst på samma sätt som privata förskolor. Som ett resultat av 

detta upplever respondenterna att de kommunala förskolorna inte är lika känsliga för 

ändringar på marknaden som de privata bolagen är. 

7.2. Grundläggande förutsättningar  

Som tidigare presenterats bestäms marknadsstorleken av den aggregerade efterfrågan på 

marknaden. Efterfrågan är således en funktion av utbudet på marknaden samt prissättningen 

på den efterfrågade tjänsten. På förskolemarknaden regleras prissättningen av tjänsterna 

genom maxtaxan, ett pristak som varje producent på marknaden måste förhålla sig till. Detta 

innebär att efterfrågan på förskoleplatser inte påverkas av prissättningen, då denna är konstant 

tills regleringen upphör eller modifieras. Efterfrågan påverkas istället av andra faktorer såsom 

antalet barn som föds i landet och föräldrarnas sysselsättningsgrad, som är faktorer som 

aktörerna på marknaden inte kan påverka. Idag är förskoleverksamhet ojämnt utbyggd över 

landet, högst antal inskrivna barn finns i större utsträckning i storstadsområden och 

förortskommuner, det vill säga i regioner där kvinnors förvärvsfrekvens är relativt hög. 79 % 

av barnen i åldrarna 1–5 år var inskrivna i förskolan 2006, detta är en ökning med 11 % sedan 

2001. Ökningen kan förklaras av att nya grupper, barn till arbetslösa och föräldralediga, fick 

tillgång till förskolan i början på 2000-talet. Därutöver blev förskolan avgiftsfri 15 timmar per 

vecka för alla 4–5-åringar från och med 2003. Detta visar på att efterfrågan av förskoleplatser 

ökade på grund av extern påverkan från stat och regering, som indirekt minskade på 

kostnaden genom att göra förskolan avgiftsfri till flera barn. Den genomsnittliga 

gruppstorleken låg förhållandevis oförändrad i jämförelse med dess kraftiga ökning under 

1990-talet. Antalet kommunala förskolor mellan 2001-2006 ökade med dryga 800 

verksamheter i relation till de privata som ökade i en mycket långsammare takt. Efter 2006, 

med den fria etableringsrättens införande, skiftade situationen till att det totala antalet privata 

förskolor ökade i en proportionellt högre takt än de kommunala förskolorna.  

I de kommuner där det råder platsbrist finns en stor efterfrågan på förskoleverksamheter och i 

dessa kommuner upplever inte de privata alternativen någon skillnad i efterfrågan på deras 

tjänster i förhållande till de kommunala verksamheterna. Eftersom det är brist på 
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förskoleplatser råder inte lika hård konkurrens mellan verksamheterna som på andra 

kommuner där situationen är annorlunda, där istället överetablering råder. I dessa kommuner 

anser respondenterna att efterfrågan på deras tjänster till viss del fortfarande existerar, men 

antyder att konkurrensen med de kommunala bolagen är hård. Respondenterna antyder att 

konkurrensen mellan privata och kommunala bolag i högsta grad existerar, inte minst i de 

kommuner där överetablering råder. De kommunala bolagen har en image av att hålla hög 

kvalitet som inger trygghet för föräldrar som likställer dessa bolag med effektiva 

verksamheter i förhållande till de privata förskolorna. Det verkar således finnas en 

varumärkeskonkurrens som inte är helt synlig men upplevs ytterst verklig. De privata bolagen 

pekar på att de är sårbara för all dålig media och anklagelser som belyses av samhället. De 

anser att de får betydligt större mediauppmärksamhet om något går fel eller vid skandaler om 

andra privata förskolor och menar således att de drabbas oavsett vem det är som gör bort sig. 

Detta är en viktig punkt att uppmärksamma eftersom att respondenterna anser att, oberoende 

av vad de privata aktörerna gör är de sårbara. Respondent 1 menade att stadsdelen skulle 

jobba för att motverka detta genom att föra en dialog om förskolemarknadens aktörer. Dock är 

det osäkert om en sådan dialog kan lösa problemet.  Främst för att en sådan dialog redan 

framförts av de politiker som är positivt inställda till privata aktörer på förskolemarknaden. 

Den negativa bilden av privata aktörer på den skattefinansierade förskolemarknaden är något 

som antagligen aldrig kommer att försvinna, eftersom att det finns en politisk och samhällelig 

motsättning till att tillåta privata utförare, som finansieras av skattemedel, att producera 

välfärdstjänster. Detta är naturligtvis olyckligt för dessa utförare men något som tillhör den 

marknaden de själva valt att etablera sig på. De kan följaktligen inte förvänta sig att 

kommunerna ska föra deras röster och erbjuda marknadsföring för att förbättra dessa aktörers 

image. Det som kan ses som en kompensation till detta är att de privata förskolorna får 

marknadsföra sina verksamheter till skillnad från de kommunala. Dock är marknadsföring 

relativt kostsamt och de små bolagen vars utbud är relativt litet är osäkra om detta är av värde.  

På kommersiella marknader kan företag, nästan utan begränsningar, differentiera produkter 

och tjänster för att påverka efterfrågan på det egna bolagets utbud. På förskolemarknaden är 

möjligheterna för differentiering relativt begränsade. Exempelvis kan inte producenter på 

förskolemarknaden sätta det pris de själva behagar, utan priset utgörs av ett avgiftstak som är 

reglerat. Den differentiering som är mest märkbar och även den som marknadsförs flitigast är 

förskolans pedagogiska inriktning. De undersökta verksamheterna följer alla olika 

pedagogikläror och betonar olika delar av omvårdnadstjänsterna som de erbjuder. En del 

bedriver ”gröna” verksamheter, andra fokuserar mer på estetik och jobbar efter att lyfta fram 
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barnen som individer. Dock faller mycket av dessa läror in på de krav och riktlinjer som står i 

läroplanerna. Hur mycket som faktiskt är en differentiering ifrån andra verksamheter är på så 

sätt diskutabelt. Dock finns det bland undersökningens respondenter en som skiljer sig från de 

resterande och har på ett innovativt sätt differentierat sin verksamhet och därmed även aktivt 

påverkat efterfrågan på sitt egna utbud. De andra förskolornas efterfrågan verkar istället 

bestämmas utifrån efterfrågan av det totala utbudet på marknaden.  

Differentiering av verksamhet kan även ske via lokalisering. En del föräldrar går enbart efter 

närhetsprincipen vid val av förskoleverksamhet och eftersom antalet kommunala 

verksamheter enligt statistiken är fler är deras tillgänglighet större än för de privata 

förskolorna. Dessa föräldrar kommer därför att placera sina barn hos det närmaste alternativet 

som statistiskt sett kommer att vara kommunala förskolor. Vi har även fått lära oss av 

respondenterna i denna undersökning att de upplever att kommunerna tilldelar de kommunala 

förskolorna lokaler i de mest attraktiva områdena, vilket innebär att de privata förskolorna inte 

blir tilldelade lokaler i områden som gynnar verksamheten utifrån närhetsprincipen. För de 

föräldrar som inte baserar sina beslut på närhetsprincipen måste dessa föräldrar ta sig tid och 

söka information för att göra ett mera aktivt val. Detta kan enligt transaktionskostnadsteorin 

ses som höga transaktionskostnader och kan ”avskräcka” potentiella kunder från att göra ett 

aktivt val. Eftersom ersättningen till de privata förskolorna baseras på de kommunala 

alternativens kostnader, har aktörer som är små i storlek inte råd att marknadsföra sina 

verksamheter, även om behovet för det finns. De kommunala förskolorna har en välkänd 

historia på marknaden och en trygghetsfaktor av att vara allmänna. Dessa verksamheter är ofta 

inte i behov av att marknadsföra sina verksamheter och det räcker alltså med att dessa 

förskolor finns listade på kommunens hemsida. De privata bolagen har ett prestationsbehov av 

att påvisa varför deras verksamheter skall väljas framför de kommunala som till traditionen 

varit det enda valet. Därför räcker det inte med att enbart finnas på kommunens hemsida och 

konkurrera efter närhetsprincipen. De måste differentiera sig efter de andra faktorer som kan 

tänkas påverka beslutet och för det behövs även resurser. Generellt antas det att de privata 

aktörerna är i större behov av att marknadsföra sina verksamheter. 

7.3. Etableringshinder 

Det vanligaste etableringshindret som lyfts fram i litteraturen är de kostnader som uppkommer 

vid etablering. De förskolor som valt att etablera sig på förskolemarknaden innan 

friskolereformen, upplevde inte att marknaden kännetecknades av höga etableringskostnader. 

Detta gäller även de verksamheter som tidigare varit kommunala. Tvärtom så köptes 
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inventarier och verksamheter billigt, i många fall under marknadsvärdet. Detta har förklarats 

med att kommunerna ville få igång verksamheterna och sålde därför verksamheterna till låga 

värden. De aktörer som startade nya verksamheter erhöll även startbidrag för att finansiera 

starten. Detta ekonomiska stöd finns dock inte kvar idag i de undersökta kommunerna och har 

inte heller varit aktuellt vid förskolorna som etablerades efter friskolereformen. 

Respondenterna 1, 2 och 3 anser att marknaden, då som nu, associeras med höga 

etableringskostnader, främst på grund av kravet på en godkänd ändamålsenlig lokal.  

Villkoren gällande ändamålsenliga lokaler har för nästan samtliga respondenter varit det allra 

jobbigaste att uppfylla. De respondenter som inte varit med och omvandlat tidigare 

kommunala verksamheter till privata, nämner att det varit nästintill omöjligt att hitta lokaler 

som uppfyller villkoren. Det intressanta som dessa respondenter även nämner är att de inte 

uppfattat att det råder brist på lokaler, men att det råder brist på samordning och insikt i 

lokalutbudet. Flera av respondenterna har själva aktivt tagit kontakt med kommunerna för att 

få tillgång till lokaler som det tidigare bedrivits kommunal skolverksamhet i, men till ingen 

nytta. De aktörer som finner lokaler för sina verksamheter är arbetet med lokal inte över där. 

Som kravet säger skall lokalerna vara ändamålsenliga för verksamheternas syfte, detta innebär 

vanligtvis att stora investeringar görs på lokalerna för att anpassa dem till den givna 

skolformen. Dessa lokalinvesteringar utgör stora summor som vanligtvis kan fördelas på antal 

verksamma år eller tills nya anpassningar behöver göras. Är chanserna små att vara kvar på 

marknaden kan kravet på ändamålsenliga lokaler vara ett stort hinder vid beslut om etablering. 

Antalet respondenter som nämner att oron över att behöva avyttra eller avveckla verksamheter 

och därmed även förlora värdet av tillgångarna är stor. Detta är även de aktörer som lägger 

stor vikt vid behovet av ett finansieringsstöd. Aktörerna som tidigare arbetat på kommunala 

förskolor menar istället att privata utförare inte bör förvänta sig ett startbidrag. De anser att 

dessa aktörer har valt att etablera sig på förskolemarknaden som privata företagare och likt 

andra marknader är inte privata företags framgång kommunernas ansvar eller föremål för 

subventioner. Svårigheter med att avyttra verksamheter vid konkurs skall inte behjälpas av 

kommuner eller staten. De nämner att det istället förekommer att förskolor som köpt material 

och övriga tillbehör till underpris från kommunen tar vara på dessa möjligheter och skapar 

vinster genom att köpa och avyttra verksamheter.  

Dessa så kallade arbitragevinster, där aktörer köper loss verksamheter till underpris och 

senare säljer dem till marknads- eller överpris, är ett stort samhällsekonomiskt problem då 

marknaden finansieras av skattemedel. Problematiken är sådan att det är svårt att begränsa 
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dessa transaktioner utan att även begränsa möjligheterna till etablering. Som tidigare nämnts 

har entreprenörerna tidigare definierats som vinstdrivande individer. För att kunna urskilja de 

individer som endast syftar till att öka sin egen rikedom och dem med låga vinstintressen bör 

motiven och de bakomliggande orsakerna till startandet av bolagen studeras. På grund av 

friskolereformen finns inga formella krav på huvudman och innebär i princip att vem som 

helst kan starta förskoleverksamhet. Detta innebär att det är väldigt svårt att skilja mellan 

företagarna och motiven bakom etableringen på förskolemarknaden. En lösning kan då vara 

att verksamheter endast säljs till underpris till avknoppningsverksamheter. Studiens 

respondenter med den bakgrunden har ingivit en känsla av vara väldigt måna om 

förskolemarknadens potentiella utveckling och inte bara den egna verksamhetens tillväxt. 

Dessa företagare har då även en given erfarenhet inom den kommunala förskolan. Motiven till 

att starta avknoppningsverksamheter och överta gamla kommunala verksamheter kan tolkas 

vara av Pullkaraktär som tidigare diskuterats i uppsatsen. Företagarna har dragits in i ett 

företagande genom att en affärsmöjlighet skapats. Dessa företag skall till naturen vara mer 

positivt betingade än alternativet, där bolag startas av Pushfaktorer. Dessa argument är 

självfallet inte självklara i alla fall, men kan antas tillämpas i de flesta. En alternativ lösning 

för att ingen skillnad i bakgrund skall göras, skulle kunna vara att sätta ett tidsvillkor på de 

verksamheter som erhåller subventioner eller tillgångar och verksamheter till underpris. 

Avyttras verksamheterna innan den satta tidsfristen löper ut skall ägaren återbetala den 

erhållna summan.  

Företagarna som etablerade sig relativt tidigt på förskolemarknaden menar istället att ingen 

positiv särbehandling bör förväntas som företagare och inget startbidrag bör utgå. Dock 

upplevs detta vara tämligen subjektivt att dessa respondenter kommer med sådana yttrande 

eftersom de själva övertagit lokalkontrakten från tidigare huvudmannaskap och inte haft större 

problem med att finna lokaler till verksamheten, men upplyser även om att de ännu upplever 

lokalfrågorna som väldigt knepiga. Förvisso skall enskilda företagare inte förvänta sig hjälp 

och bidrag från kommuner och landsting. Emellertid kan denna marknadssituation inte 

likställas med andra marknadssituationer på kommersiella marknader där exempelvis fri 

prissättning råder och mindre lagkrav existerar, som inte begränsar handlingsutrymmen och 

försvårar att bedriva bolag som på traditionella marknader. Marknadssituationen idag kan inte 

heller likställas med det dåvarande marknadsläget då dessa företagare etablerade sig på 

marknaden. Den teoretiska forskningen som redovisats i studien har visat att företagandet i 

hög grad är kopplat till omgivningen. Den dåvarande incitamentsstrukturen som existerade för 

de äldre förskolorna har uppmuntrat företagandet och dessa förskolor har fått möjligheten att 
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växa sig starka på marknaden. Marknadsläget idag förknippas med en etableringsprocess som 

upplevs som lång och krävande, vilket kan innebära eventuella finansiella kostnader, men 

även en alternativkostnad som kan innebära att etablering på förskolemarknaden utesluts.  

Förskolemarknadens marknadsstruktur i dagsläget ger skäliga argument till Baumols 

påstående att den institutionella strukturen även kan fastställa typen av företagande. Om vi 

återgår till den äldre definitionen av entreprenörer som definierar entreprenörer som 

vinstdrivna individer som tenderar att enbart tjäna sina egna intressen. Samtidigt som vi 

diskuterar frågan om inte ett finansieringsstöd bör utgå till dessa utförare, som ger intryck av 

att ha större kostnader än de kommunala men erhåller samma storlek på barnpengen. Under 

givna förutsättningar kommer destruktiva eller improduktiva former av entreprenörskap och 

företagande likt uttagande av arbitragevinster att förekomma. Det är således viktigt att förstå 

vilken betydande roll lagstiftningen och incitamentsstrukturens uppsättning har för påverkan 

på företagandet på marknader som förskolemarknaden. Debatten om huruvida ett startbidrag 

skall betalas ut, antas inte bara grunda sig i utgångspunkten om ställningstagandet för om 

privata aktörer bör finnas till på marknaden. Utan även om den rådande incitamentsstruktur, 

utan startbidrag till privata förskolor som är i behov av ett finansieringsstöd, kan påverka att 

oönskade former av entreprenörskap kan uppkomma.  

7.4. Stordrifts och samdriftsfördelar 

Stordrifts- och samdriftsfördelar beskriver kostnadsstrukturen som marknaden karakteriseras 

av. Kostnadsstrukturen i sin tur utmärker de marknadsformer som råder på marknaden och 

därmed även klarlägger marknadsstrukturen som visar på de förutsättningar och hinder som 

råder för privata aktörer på förskolemarknaden. Samtliga respondenter anser att den allra 

största kostnadsposten för verksamheterna är lokalkostnaden, den näst största kostnadsposten 

därefter är lönekostnaden. De respondenter som etablerats på senare år anser även att 

inventarier är en relativt stor kostnad. De stora kostnaderna för förskolan härrör sig alltså 

mestadels från fasta kostnader där genomsnittskostnaden sjunker per ökad output. 

Förskoleverksamheternas kostnader är alltså mestadels detsamma oberoende av antalet 

förskolebarn som går i förskolan och betyder att stordriftsfördelar föreligger för de 

förskolorna med större kundunderlag. Dock så stämmer denna princip enbart till en viss gräns. 

Förskolan kan inte förmedla pedagogisk omsorg till ett obegränsat antal barn, den tillåtna 

storleken bestäms utefter lokalens storlek och antal personal som finns i verksamheten. De 

förskolor som nyttjar avdelningarna och förskollärarna till max utan att behöva inskaffa 

ytterligare lokaler och personal är de som uppnår stordriftsfördelar.  
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I takt med att allt fler barn har skrivits in i förskolan har gruppstorlekarna blivit större. När 

den tidigare kopplingen till statsbidraget togs bort ökade gruppstorlekarna kraftigt enligt 

statistiken under de första åren på 1990-talet, under slutet av 1990-talet fortsatte storlekarna 

att öka fast i en något långsammare takt. Den genomsnittliga gruppstorleken inom förskolan 

stabiliserades i början av 2000-talet med en storlek på drygt 17 barn. Sedan åren 2000-2006 

har variationer i gruppstorlek varit oförändrade. Gruppstorlekarna är något mindre i fristående 

förskolor. Enligt den insamlade empirin verkar de privata utförarna som inte är en 

avknoppning av kommunala verksamheter eller inte etablerats innan friskolereformen, ha 

svårt att uppnå stordriftsfördelar. De som har knoppat av de kommunala verksamheterna eller 

etablerats under en tid innan den formella konkurrensutsättningen har så pass utvecklade 

verksamheter att de kan hålla nere genomsnittskostnaden. De privata verksamheterna som 

senare valt att expandera verksamheterna med ytterligare avdelningar eller förskolor i andra 

områden, har haft svårt att bibehålla sina stordriftsfördelar då problem med att fylla sina 

förskoleplatser i dessa nya verksamheter har uppstått och produktionsfaktorerna inte längre 

utnyttjas till max. 

På marknader där det är fördelaktigt att dela på kostnader föreligger samdriftsfördelar. På 

förskolemarknaden har det visat sig vara fördelaktigt att dela på kostnaderna genom att ha 

sommaröppet för de barn som behöver gå i förskolan under somrarna. Under somrarna kan 

genomsnittskostnaden för antalet barn vara relativt hög, eftersom resurserna inte kan användas 

effektivt. Är det ett barn som behöver gå kvar på förskolan måste privata verksamheter utan 

samarbete ha minst en förskollärare på plats och kunna serva måltider som, utan 

kökspersonal, innebär catering och är ett dyrt alternativ. Lokalkostnaden och alla de kostnader 

som kan tänkas härröras till lokalen, såsom städning och elektricitet behöver finansieras. De 

kommunala verksamheterna å andra sidan brukar gå ihop och placera alla barn på en förskola 

som hålls öppen under sommaren. På så vis utnyttjas resurserna effektivt och 

genomsnittskostnaderna hålls nere. Detta visar på att det är relativt svårt för nya förskolor att 

uppnå stor- och samdriftsfördelar till skillnad från kommunala bolag. Detta resulterar 

följaktligen i att privata förskolor uppfattningsvis även kommer att ha större kostnader för 

drift i sina verksamheter. Lika förutsättningar för att verka på förskolemarknaden i perspektiv 

till kostnader verkar således inte existera.  

7.4. Informationsasymmetri och maktspel 

Aktörers handlingssätt har en stor inverkan på marknadsdynamiken, därför görs här en analys 

av marknadsstruktur och därmed även en analys av de eventuella förutsättningarna på 
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förskolemarknaden genom en undersökning av hur aktörer på en marknad beter sig mot 

varandra. Hemkommunerna är den instans som ansvarar för de enskilda förskolorna. 

Kommunerna är även den myndighet som beslutar om godkännande och rätt till bidrag. 

Beslutet kan senare överklagas hos den allmänna förvaltningsdomstolen, vilket innebär att en 

förskola kan godkännas utan att kommunen är positivt inställd till detta. Även om detta ger en 

möjlighet till en extern bedömning kan det innebära negativa konsekvenser efter etableringen. 

Kommunen har blivit tilldelade en stor makt som gör att många förskolor är beroende av 

kommunen. Samtidigt opererar även kommunala verksamheter på samma marknad som gör 

att kommunen därmed har en roll som både aktör och reglerare. Denna delade roll anser 

respondenterna, som inte jobbat som förskolechefer eller med en mer ansvarstagande position 

i kommunala förskolor sedan tidigare, som problematisk för att driva verksamhet på lika 

villkor. Kommunen har tillgång till flera resurser som inte alltid tilldelas alla verksamma 

aktörer på marknaden. Därför upplevs det som att de kommunala verksamheterna har det 

mycket lättare att bedriva verksamhet än de privata förskolorna. En återkommande 

kommentar från nästan samtliga respondenter är att de upplever ett revirtänk ifrån de 

kommunala förskolorna. De kommunala förskolorna gynnas framför privata av att ha 

kommunerna som ansvarar för förskolemarknaden. De privata förskolorna upplever att de inte 

har tillgång till samma mängd information eller resurser och att de även är utlämnade till sig 

själva. Det intressanta med att undersökningens respondenter uppfattar marknadssituationen 

som att de kommunala förskolorna konkurrerar mot de privata och försvårar deras arbete när 

de kommunala alternativen i själva verket inte får konkurrera på en marknads som inte är 

reglerad från privata aktörer. Samma gäller det med informationsasymmetrin som verkar råda, 

att de kommunala förskolorna och kommunen sitter på information som de inte delar med sig 

av. Stämmer detta påstående kan det innebära att dessa kommunala verksamheter brutit mot. 

Offentlighetsprincipen som går ut på att alla myndigheter och kommunala verksamheter skall 

presentera information i olika frågor oavsett vad verksamheten själv väljer att informera. Det 

är dock svårt att bevisa att de kommunala verksamheterna undgår att tilldela andra aktörer 

information och innebär inte per automatik att dessa brutit mot offentlighetsprincipen. Kravet 

är att dessa aktörer faktiskt frågat efter specifik information som de senare inte blivit 

tilldelade. Men vi kan konstatera att informationsasymmetrin och den snedvridna 

konkurrensen underminerar förutsättningarna för privata företagare på förskolemarknaden i 

förhållande till de kommunala. 

Aktörernas uppförande mot varandra på förskolemarknaden skulle kunna problematiseras ur 

ett politiskt perspektiv. Det logiska förklarandet skulle kunna vara att i de kommuner där en 
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borgerlig regim förekommer är relationen mellan privata och kommunala aktörer gynnsamt 

inställt. Dock så kan inte en tydlig skildring göras i linje med den politiska regimen i dem 

undersökta kommunerna, eftersom att Stockholm är den enda kommun i urvalet som styrs av 

med en socialdemokratisk ledning och inte skilt sig från dem resterande kommunerna. 

Tvärtemot råder delade uppfattningar mellan de två förskolor som representerar Stockholms 

kommun. Skillnad verkar istället ligga på om förskolechefen jobbat/inte jobbat som 

förskolechef för en kommunal förskola och därmed har/inte har en personlig relation till 

kommunen eller de kommunala förskolornas förskolechefer. 

7.5. Institutionell påverkan 

Lagstiftningen och den offentliga påverkan på en marknad kan vara en faktor i analysen av de 

eventuella förutsättningarna. Eftersom lagstiftningen och de offentliga institutionerna 

bestämmer hur marknadens spelregler ska se ut och därmed även företagarnas 

handlingsutrymmen, kan en sådan analys påvisa vilka hinder och möjligheter som kan tänkas 

existera. Regeringsbeslut kan exempelvis antingen öka eller minska incitamenten till att starta 

nya förskolor. Skolverket är en viktig aktör på förskolemarknaden som ansvarar för nationella 

insatser i riktning mot att utveckla verksamheter till att bidra till god kvalitet inom det svenska 

skolväsendet. De sätter ramar och riktlinjer på hur utbildningen och den pedagogiska 

omsorgen skall bedrivas. Skolverket är på så vis en instans som har en stor roll i utformandet 

av förskolemarknadens struktur. Skolverket är även den förvaltningsmyndighet som svarar för 

tillsynen av förskolor. En ytterligare viktig instans och även aktör på förskolemarknaden är 

kommunerna som ansvarar för de enskilda förskolorna. Till skillnad från Skolverket är 

kommunerna de myndigheter som beslutar om godkännande och handhar det statliga stödet 

efter de givna bestämmelserna och villkoren. 

De flesta av respondenterna är positivt inställda till principen bakom den fria 

etableringsrätten, och menar att denna reform kan ha bidragit till positiva inslag. Bland annat 

genom att konkurrensförhållandet har omprövat den traditionella förskolan och gett en 

möjlighet till att uppfylla kommunernas garantiplatser i viss mån. Dock är uppföljningarna av 

reformen och de etableringar som görs bristfälliga enligt majoriteten av respondenterna. 

Skolinspektionen anses sköta sitt jobb och ser till att lagar och regler följs med både 

utvärderingar och uppföljningar. Men det som uppfattas vara det allra viktiga och som i 

dagsläget inte verkar existera är en övergripande koll av etableringen på marknaden. Som 

tidigare nämnts finns det en uppdelning mellan kommuner med stora platsbrister och andra 

där det råder stora barnbrister för att fylla förskoleplatserna. Därför bör det vara av intresse att 

styra etableringen dit där efterfrågan för dessa föreligger.  



  

 
63 

Det administrativa arbetet som föreligger för att bedriva en förskola anses vara så omfattande 

att de privata aktörerna upplever att de varken har möjligheten eller tiden för att fokusera på 

kärnverksamheten. All tid går åt till att förhålla sig till regler och tillsynsbesöken som 

frekvent genomförs samt upprättande av alla dokument och verksamhetsbeskrivningar. De 

privata bolagen som också är små i storlekarna anser sig själva göra ett omfattande jobb för 

den lilla verksamheten de bedriver. Många krav ställs på förskolorna och motiveras med att 

detta skall bidra till god kvalitet och att lagar följs. Dock har tidigare undersökningar påvisat 

att det är relativt svårt att mäta kvaliteten på tjänsten. Istället kan detta innebära att dessa krav 

begränsar handlingsutrymmet och bilden av att vara företagare på förskolemarknaden tynar 

bort. Istället övertas bilden av att enbart fungera som en kommunal kopia fast under andra 

förutsättningar än de kommunala förskolorna. Förståelsen att de privata förskolorna endast 

skall utgöra ett komplement till den kommunala verksamheten utgör en utgångspunkt till 

reformens införande. Dock kan inte de privata förskolorna fungera på samma sätt som de 

kommunala verksamheterna opererar, eftersom att de i grund och botten är två olika organ. 

Privata bolag måste jobba utifrån ett vinstmål för att kunna överleva medan de kommunala 

inte behöver oroa sig för bolagets resultat i samma mån. Detta betyder även att dessa olika 

bolagsformer inte bedriver verksamhet på samma sätt. Att de privata förskolorna skall 

efterlikna de kommunala i alla avseenden är således oriktigt. Det är även orätt att anse att 

privata förskolor skall ses som vilken typ av företagare som helst på andra marknader, då 

förskolemarknaden inte är likt andra marknader. Det är inte förvånansvärt att den delade 

bilden bland respondenterna är att myndigheterna, med så omfattande arbete av utvärderingar 

och uppföljningar, har en så pass dålig förståelse för förskolans arbete, eftersom att 

respondenterna inte uppfattar att dessa utvärderingar och uppföljningar resulterar i något 

konkret. Detta betyder dock inte att myndigheterna faktiskt har svag förståelse för förskolans 

arbete, utan kommunerna bedömer antagligen företagande på förskolemarknaden vara av låg 

prioritet i förhållande till deras andra syften.  

7.6. Olika syn på entreprenörskap på förskolemarknaden 

Förskolemarknadens omreglering har öppnat nya arenor för entreprenöriell expansion och har 

därmed tillåtit att privata aktörer kan etablera sig på marknaden. Omregleringen i sig ger inte 

några förbättrande förutsättningar för de privata förskolornas tillväxtpotential enligt de 

redovisade diskussionerna med undersökningens respondenter. De respondenter som valde att 

gå ifrån kommunal huvudmannaskap till privat menade att det inre arbetet inte påverkades av 

de ändrade förhållandena och tror att det beror på att förskolan är väldigt förutsägbar. Den 

traditionella bilden som förskolan har på sig har utbroderats av samhället och så förväntas alla 
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aktörer att jobba. Det faller i linje med de motsättningar som de privata aktörerna anser sig 

bemöta. De förskolor som inte bedrivs på ett traditionellt sätt uppfattar det generella 

betraktelsesättet som att de bedriver verksamheten på ”fel” sätt. Detta kan förklara varför 

ingen utav respondenterna ansåg att en entreprenör var någon som kom med något nytt. Även 

om ingen av respondenterna är invigda i ämnet entreprenörskap och inte förväntas ha full 

förståelse för forskningsområdet definierade samtliga respondenter entreprenören efter 

egenskaper och karaktärsdrag som till viss del överensstämde med den teoretiska definitionen 

av termen. De respondenter som tidigare arbetat som förskolechefer eller i positioner med 

ansvar i kommunala förskolor definierade i huvuddrag entreprenörens funktion i samhället, 

till skillnad från de resterande respondenterna vars definition betonade entreprenörens 

karaktäristiska drag. Denna skillnad i begreppsprecisering kan förklara varför enbart en av 

dessa grupper ser sig själva som entreprenörer. De respondenter som inte ansåg sig själva som 

entreprenörer definierade entreprenörskapet utifrån ekonomiska termer, likt Schumpter och 

Kirzner som menar att en entreprenör är en egenföretagare eller en aktör som introducerar 

innovationer till marknaden. Enligt dessa avgränsningar drivs entreprenören oftast av vinster. 

Eftersom dessa respondenter menar att de inte drivs av det ekonomiska värdet av 

verksamheten kan de därmed inte vara entreprenörer. Det intressanta i detta är att samtliga 

respondenter tillskriver sig en roll som är positivt laddad och avsäger sig den negativa 

bestämningen. 

Ytterligare en intressant aspekt i detta är uppdelningen mellan respondenterna, ifall 

uppdelningen grundat sig i skälet till uppstartande av företag hade den kunnat förklaras på 

skillnad i push- och pullfaktorer. Men nu råder inte denna uppdelning i drivfaktorer för 

uppstartandet av bolagen, utan på skillnad i erfarenheter. De förskolor som knoppat av från 

kommunala förskolor har oftast goda förbindelser med kommunen och ser sig själva som en 

utsträckning av den kommunala förskolan. De har visserligen övertagit dem kommunala 

verksamheterna och bedriver verksamheterna som traditionella bolag. Men de ser fortfarande 

sig själva som samhällsintressenter som nu agerar som privata aktörer utan potentiella 

begränsningar, därmed bilden av entreprenören som samhällsindivid. De aktörer som inte 

bedriver avknoppningsbolag antyder att bilden på dem är att de inte fungerar som förlängda 

verksamheter till de kommunala förskolorna, utan som konkurrerande bolag. Den 

samhällsbild som råder enligt dessa respondenter är att bolag som sådant är vinstmaximerande 

och utsugare av skattemedel. Därför menar de att företagare lika dem själva inte passar in i 

den beskrivningen. De respondenter som jobbat för de kommunala förskolorna som 

förskolechefer uppfattas även vara mer erfarna ledare i förhållande till de som inte jobbat på 
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den positionen i kommunala verksamheter. De bedöms ha högre/bättre ledarskap, autonomi 

och uthållighet, egenskaper som enligt redogjorda studier överensstämmer med mäns 

företagande. Dessa respondenter kan således ses bedriva verksamheter på ett ”manligt” sätt, 

därmed ”manligt företagande” enligt de redovisade studiernas termer.  Medan den andra delen 

av respondenter överensstämmer generellt med vad det redovisade teoretiska underlaget 

benämner som kvinnors företagande, som enligt dessa studier oftast bedriver yngre och små 

företag med låga säkerheter. Därför kan denna typ av företagande och avsaknad av ”manliga 

egenskaper ” vara en potentiell förklaring till varför denna uppdelning av begreppsförståelse 

existerar. Enligt genusforskningen bedöms maskulina egenskaper högre än kvinnliga. Manliga 

egenskaper passar även mer in i de grundläggande definitionerna av entreprenörskap, därmed 

delar de egenskaper med den traditionella entreprenören till en högre grad än dem som inte 

jobbat som förskolechefer tidigare på kommunala förskolor.  

Gemensamt för respondent 1, 6 och 7 är att dessa valde att starta förskolor eftersom att de 

tröttnat på de kommunala verksamheternas procedurer och metoder och ville ha förändring. 

De kommunala förskolorna ansågs vara för stora och tröga för att kunna arbeta på det sätt som 

ansågs vara nödvändigt ur ett pedagogiskt perspektiv enligt dessa respondenter. Respondent 1 

tyckte att den kommunala förskolan hon jobbade på inte kunde arbeta efter Reggio Emillia-

pedagogiken på grund av att den var för stor. Hon startade en egen verksamhet för hon trodde 

att hon kunde göra ett bättre jobb än vad kommunen gjort samtidigt som personliga 

omständigheter spelade en stor roll i beslutet. Respondent 6 beskrevs sig själv som ”en frukt 

av ett kommunalt system” där hon hade hamnat i ett fack och förväntades att vara där. Hon 

bestämde sig istället för att starta ett eget bolag som hon själv kunde bestämma riktningen på. 

Respondent 7 intresserade sig för den privata marknaden av det skälet att möjligheten att 

jobba mer självständigt och effektivt var relativt större som privat aktör. De resterande 

respondenterna uppvisar inga speciella orsaker till valet av att starta egna 

förskoleverksamheter. Respondent 2 och 4 förklarar att beslutet grundats i att de fått förfrågan 

om att vara med och starta samt ombilda verksamheterna till privata alternativ och därmed 

tagit tillfället i akt. Motivationsfaktorerna för undersökningens respondenter verkar vara av 

pullkaraktär. Fastän respondent 1,6 och 7s utgångspunkter var en otillfredsställande situation 

hos den kommunala förskolan är inte detta relaterat till deras personliga situation. 

Respondenterna såg bolagsstartandet som en tilltalande möjlighet att påverka 

förskolemarknaden och förskolebarnen positivt. Därmed har det för samtliga respondenter 

existerat positiva skäl för etablering på förskolemarknaden som privata utförare av 

välfärdstjänster. Enligt Carin Holmquist och Elisabeth Sundin (1989) dominerar pushskäl 
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bland kvinnors företagande och chanserna för dessa bolag att lyckas ekonomiskt är lägre än 

för de bolag som startas upp genom pullfaktorer. Eftersom dessa företagare vanligtvis inte 

motiveras till att starta eget av positiva orsaker är dessa bolag till naturen negativt betingade. 

Bland uppsatsens respondenter har dock de drivande krafterna inte varit av pushkaraktär och 

bör därför enligt dessa studier ha lika stora chanser för att bli framgångsrika bolag som mäns 

företagande.  

Samtliga respondenter nämner att entreprenörskap kräver tydliga mandat och medel. Dessa 

menar att förutsättningarna för entreprenörskap är en följd av framför allt de statliga 

institutionerna och deras engagemang. Även om respondenterna menar att det är lite av att 

själv vara kreativ och skapa möjligheter så finns det begränsningar som bestäms av landets 

ledande institutioner. De statliga institutionernas engagemang i detta fall upplevs vara 

bristfälliga då det med de begränsningar som framförs inte erbjudits i kombination med 

riktlinjer och rådgivande funktioner. Denna uppfattning ligger i enhetlighet med experternas 

synpunkter som redogjorts för i NES-rapporten om entreprenörskapet i Sverige. Experterna 

nämnde de offentliga åtgärderna som de mest påverkande faktorerna både i befrämjandet och 

hindrandet av entreprenörskap. Respondenterna nämner de offentliga åtgärderna som 

exempelvis den fria etableringsrätten som väldigt gynnsam och ett starkt skäl till deras 

existens på marknaden. Dock har andra statliga åtgärder varit väldigt hämmande och fungerat 

som svåra hinder för expansion av verksamheter. Enligt GEM-rapporten upplever svenskarna 

sig kunna identifiera affärsmöjligheter men saknar tillräcklig kompetens för att driva företag. 

Detta ligger i enhetlighet med respondenternas uppfattningar om förskolemarknaden. Till 

följd av reformerna på förskolemarknaden upplever aktörerna att möjligheter till etablering 

finns men att svårigheter för företagens långvariga existens och tillväxt är stora. Svårigheter 

ligger således att utföra entreprenöriella handlingar och det främsta hindret är de offentliga 

begränsningarna. 

7.7. Sammanfattning Analys 

Analysen som framförts i undersökningen visar att förskolemarknaden anses kännetecknas av 

avsevärda hinder som är större för fristående förskolor än för de kommunala av de intervjuade 

cheferna i dm redovisade privata förskolorna. Behov av stora investeringar i lokaler ses som 

ett hinder för etablering då risk för ofrivilligt utträde i form av konkurs och avveckling av 

verksamhet bedöms vara stora. Marknadsdynamiken på förskolemarknaden bedöms vara som 

sådan att de kommunala och privata förskolorna bedriver verksamhet på olika villkor. På 

förskolemarknaden råder fri etableringsrätt men eftersom kommuner både agerar som aktörer 
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på marknaden och som ansvarande myndigheter upplever de flesta respondenterna att 

villkoren för att driva verksamhet inte är densamma för dessa två företagsformer. 

Respondenterna anser även att kommuner ibland motarbetar dem vilket delvis motverkar 

etableringsrätten. Om verkligheten överensstämmer med respondenternas upplevda 

föreställning, att kommunerna exempelvis följer regelverket till punkt och pricka vid 

granskning av privata förskolor men samma noggrannhet inte gäller när kommuner själv 

bedriver verksamhet, bör konkurrensen ses över utifrån konkurrenslagstiftningen. 

Spelreglerna på marknaden dikteras förvisso av den institutionella ramen bestående av regler 

och lagar, men respondenterna menar också att den politiska omgivningen påverkar hur 

aktörer på marknaden upplever sitt handlingsutrymme.  

Entreprenören är en produkt av den givna strukturen som fastställs via formell reglering men 

även via informella påtryckningar genom seder och vanor. Den framställda bilden av dessa 

privata aktörer som penninghungriga entreprenörer är ett motstånd som dessa aktörer får ta 

emot från samhället. Ifrågasättandet av deras existens samt den förväntning som finns bland 

deltagarna, pedagoge och föräldrar skapar likformighet. Det kan förvisso argumenteras för att 

detta kan motverka de privata förskolornas tillväxt, men det är viktigt att tydliggöra att 

respondenterna i studien antagligen inte relaterade till dessa gruppers intressen på annat sätt 

än som ”hinder” och har då således varit ointressanta i diskussioner kring de upplevda 

etableringssvårigheterna. Det krävs mycket engagemang, oberoende vilken verksamhet det 

gäller, att ändra något som annars vore simpelt. Därför menar även respondenterna att arbetet 

kring deras förskolor är så genomgripande för verksamheternas storlek. En del av 

respondenterna kommenterar även att den politiska debatten, ifrågasättandet av de privata 

bolagens existens på välfärdsmarknader, även är den mest förödande faktorn för deras 

möjlighet att våga ännu mer. Den bild som målats upp samt den demokratiska ordningen i 

landet inför valet 2014 gjorde att många bekanta till respondenterna som bara hade en 

förskola sålde sina bolag. Samtidigt är potentiella uppköpare, riskkapitalister även föremål för 

dagens debatt. De finns förvisso inte på förskolemarknaden idag men en del av 

respondenterna hävdar att det borde de få vara eftersom att de får finns på andra 

välfärdsmarknader. Speciellt med tanke på att det finns en politisk vilja att se företagandet på 

förskolemarknaden som vilket företagande som helst. Vidare resonerar respondenterna att det 

kostar väldigt mycket mer för företag på välfärdsmarknader att utveckla idéer än andra företag 

eftersom detta måste genomföras försiktigt och med hänsyn till alla intressenter. Även om det 

finns en politisk vilja att se företagandet på förskolemarknaden som vilket annat företagande 

som helst måste dem privata aktörerna haft insikt om att detta faktiskt inte är som vilken 
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annan traditionell marknad. Marknadens intressenter må vara fler och ha en större inverkan på 

marknadsresultatet än på jämförelsevis kommersiella marknader, men detta är dock 

marknadens attribut och en realitet som existerar på alla välfärdsmarknader. Antagligen 

förväntas förskolorna operera likt andra traditionella bolag till den grad som detta är möjligt 

utan att principen om att förskolorna syftar till att tjäna samhällsintressen undermineras.  

Enligt tidigare studier skiljer sig kvinnors och mäns företagande och deras chanser till 

framgång. Vid analys av undersökningens inhämtade empiri har det dock framkommit att de 

faktorer som de tidigare studierna anses påverka företagens resultat och tillväxtchanser drivna 

av kvinnor inte gäller för uppsatsens respondenter, som alla är kvinnor. Drivkrafterna och 

motiven som enligt dessa studier brukar skilja sig åt mellan könen och uppfattas även ha en 

inverkan på ambitionerna med företaget, överensstämmer inte helt i detta urval. De 

egenskaper som vanligtvis tillskrivits goda ledare och även entreprenörer av den äldre 

entreprenörskapsforskningen som ofta i definitionerna även är män, stämmer istället överens 

med de förskolechefer som tidigare arbetat på kommunala förskolor. Dessa förskolechefer 

som alla är företagande kvinnor bedriver således verksamheten på ett ”manligt” sätt i termer 

från den äldre forskningen och de redovisade studierna. Studierna framförda i empirin hävdar 

att kvinnor startar mindre företag, utökar sin verksamhet i en långsammare akt än män och är 

mindre lönsamma, dessa teorier som framförts på studierna kan egentligen hänföra sig till 

företag oberoende av ägarens kön. Hypotesen kan då istället vara att det påverkar kvinnor i 

större utsträckning på grund av egna val och prioriteringar, som att söka sig till branscher där 

förutsättningarna för stora, expansiva och lönsamma bolag är relativ små. Detta bör då 

omformuleras till att inte ses som ett problem för kvinnligt företagande utan att företag drivna 

av kvinnor ofta är etablerade på marknader där branschutvecklingen kan vara låg. Eftersom 

förskolemarknaden domineras av företag drivna av kvinnor kan denna diskussion i viss 

utsträckning förklara varför antalet privata förskolor är så förhållandevis lågt i jämförelse med 

antalet kommunala förskolor. De kommunala förskolorna har funnits väl mycket längre på 

marknaden och har vuxit sig både stora och effektiva till skillnad från de privata förskolorna 

som förhållandevis är nya och små. Eftersom det statistiskt sett har framkommit att kvinnor 

har en tendens att driva mindre tillväxtorienterade företag och att de finns i mindre lukrativa 

branscher är det därför fullt acceptabelt att anta att antalet privata förskolor är få i jämförelse 

med kommunala av den enkla anledningen att de inte funnits lika länge på grund av 

marknadens förutsättningar för alla aktörer. 

Respondenterna i undersökningen anger även att de anser att kommunerna bör vara mera 

aktiva i främjandet av entreprenörskap och nyföretagande. Det är intressant att se att 
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respondenterna förväntar sig stöd och hjälp från kommunen fastän tillsynsansvaret inte ligger 

hos kommunen. Skälet är antagligen att dessa aktörer anser att kommunen är den instans som 

har mest information och förståelse för marknaden och därmed även bör vara den myndighet 

som har tillsynsansvaret. Denna tanke är inte helt fel eftersom statistiken påvisar att 

utvecklingen av antalet privata aktörer är långt ifrån den politiska drömmen. Det är ett 

naturligt antagande att mena att de reglerande aktörerna då bör vara den instans som uppfattas 

ha mest insikt över vad det egentligen innebär att bedriva verksamhet på förskolemarknaden. 

Dock saknar detta strikta företagsfrämjande perspektivförståelse för kommunens prioriterade 

uppdrag, att i första hand förse och säkerställa medborgarnas behov av barnomsorg och 

hantering med skattemedel, som egentligen också inkluderas i den politiska drömmen som 

respondenterna nämner. De kommunala verksamheterna har haft en längre historia på 

marknaden med ett tidigare monopol, principen om lika villkor till alla aktörer kan på så vis 

slå fel. De kommunala förskolorna konkurrerar med mindre aktörer på marknaden och detta 

kan upplevas negativt av de mindre aktörerna som inte har samma förutsättningar. Kommuner 

bör enligt respondenterna istället kompensera genom att vara behjälpliga med att finna 

lämpliga lokaler vilket har varit det största hindret för privata aktörer och bearbeta ett 

fördelaktigt samarbete där förskolorna i viss mån kan använda sig av kommunens tjänster där 

samdriftsfördelar föreligger. Kommunernas relation till enskilda förskolor uppfattas dock 

variera på grund av förskolechefens historia. 

Denna analys syftar inte till att föra fram en diskussion om huruvida samhället har råd med att 

låta kommunerna vara de enda aktörerna marknaden. Den svenska förskolan har under de 20 

senaste åren tänjt på gränserna för utbyggnad. Detta sammanfaller när entreprenörerna 

släpptes in på marknaden. Det kostar att bygga upp en förskola och de pengarna lägger 

företagarna själva in, på så vis behöver kommunerna inte lägga ut pengar. Dessa entreprenörer 

har även bidragit till att flera kommuner i Sverige nästan har full behovstäckning, dock är det 

fortfarande flera kommuner som inte kan uppfylla platsgarantin. Meningen med att tillåta 

privata aktörer på förskolemarknaden har varit för att dessa skall fungera som komplement till 

de kommunala förskolorna. Detta är inte bara en ideologisk men också en ekonomisk tanke, 

genom de kostnadsbesparingar som kommunerna anses göra genom att tillåta andra former av 

huvudmannaskap på marknaden. Respondenterna menar dock att det är svårt att räkna hem 

investeringarna och incitamenten till att etablera sig på marknaden är väldigt låga. De privata 

förskolorna är oftast även förhållandevis små och utan bärighet, att konkurrensen med 

kommunala förskolor förefaller vara väldigt ansträngande. Syftet med denna analys har då 

varit att framföra en bild över entreprenörskapets upplevda förutsättningar på arenan utifrån 
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ett privat företagandets perspektiv. Har omregleringarna på förskolan skapat en gynnsam 

miljö för företagare som känt sig manade att etablera sig och verka på marknaden? 

Undersökningen bygger på upplevelser och erfarenheter hos de utvalda respondenterna, vilket 

innebär att känslor och åsikter även framförts som underlag. Det är centralt att förstå att det 

som diskuterats i analysen är de privata aktörernas uppfattningar och inte den faktiska 

verkligheten.  
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8. Entreprenörer på förskolemarknaden – och kampen om ett utrymmet 

Entreprenörens betydelse har tidigare lyfts fram i stor utsträckning som en viktig faktor för 

välstånd. För att uppmuntra entreprenörskap och företagande är det viktigt att veta vilka 

faktorer som påverkar entreprenörskap. Generella faktorer som utbildning och riskbenägenhet 

är faktorer som samhället i stort inte kan influera utan berör individnivå. Makro- och 

socialekonomiska faktorer som den allmänna synen på entreprenörerna och de institutionella 

spelreglerna är dock något Sveriges ledande aktörer bör se över. Trots att regeringen i Sverige 

har gjort reformer, reducerat regler och barriärer för nyföretagare, anstiftat nya 

konkurrenslagar samt drivit fram en ökning av entreprenörskap i alla led av 

utbildningssystemet för att främja entreprenörskapet i landet uppfattas det att flera 

institutioner och spelregler enligt den ovanstående analysen systematiskt missgynnat privata 

verksamheter i Sverige. Byråkrati som bidrar till kostnadsökningar råder i form av flertaliga 

regler och procedurer som kan påverka entreprenörernas aktiviteter negativt. Regleringen på 

förskolemarknaden anses ha blivit så detaljrik att de privata aktörerna tycker det är svårt att 

förhålla sig till alla lagkrav. Utrymmet för entreprenörer att vara innovativa i sitt arbetssätt 

och kreativa med utbudet av förskoletjänsterna upplevs vara begränsade av respondenterna. 

Tidigare studier på omregleringens konsekvenser menar att målen med reformerna inte har 

uppnåtts ännu, ändå har reformarbetet på förskolemarknaden pågått i mer än två decennier. 

Kan detta bero på att de privata aktörerna endast imiterat de kommunala verksamheterna och 

inte haft de rätta förutsättningarna för att vara entreprenöriella? Det menar studiens 

respondenter. Företagandet på förskolemarknaden är dock inte det centrala uppdraget för 

kommuner eller andra offentliga organ. Privata bolag syftar traditionellt till att göra så mycket 

vinst och kostnadsbesparingar som möjligt, vilket kan betyda att kvaliteten kan ta skada. Som 

ett resultat av detta kan det vara så att lagar och regler blir så detaljrika att det krånglar till det 

för dessa aktörer.  

De privata aktörerna upplever att de bortprioriterats och utelämnas i ärenden till de 

kommunala förskolornas fördel på grund av det revirtänk de olika kommunerna och 

kommunala förskolor visat sig ha. De privata aktörerna menar att detta varit förödande och 

jobbigt att särbehandlas på detta vis. Att kommunen innehar en roll där de både bedriver 

förskoleverksamhet och även har en ansvarstagande roll, uppfattas inte som hållbart om 

marknaden ska ge förutsättningar till privat företagande. De aktörer som är i nära arbete med 

kommunen, bland annat genom att ha arbetat som förskolechefer i kommunala förskolor 

tidigare anser att privata aktörer som efterfrågar mer hjälp inte borde få finnas till på 

marknaden. Dessa företagare bör vidare se förskolemarknaden som vilken annan marknad 
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som helst och inte förvänta sig hjälp av kommunerna. Dock kan inte förskolemarknaden 

jämföras med andra kommersiella marknader eftersom det finns skillnader. Företagare på 

kommersiella marknader konkurrerar oftast inte med statliga företag som också har en 

beslutande roll på marknaden. Lagstiftningen på dessa marknaden är inte heller lika reglerad, 

prissättningen är inte absolut och tjänsterna är oftast inte skattefinansierade. Utöver detta är 

det fortfarande ett känsligt ämne att privata bolag tillhandhåller pedagogisk omsorg om barn. 

Därför kan det inte förväntas att privata förskolor skall kunna fungera som vilket annat 

företagande som helst. Det är inte heller rätt att de bolag som etablerade sig på marknaden i en 

tid då kommunerna var mer välvilliga till privata alternativ och erbjöd hjälp anser att de 

förskolor som inte fått samma förutsättningar för etablering inte bör finnas till eftersom de 

efterfrågar mer hjälp. Skälet till att de aktörer med ett förflutet som förskolechefer på 

kommunala verksamheter idag kan reducera osäkerhet och agera som vilket annat företagande 

som helst är för att dessa har vuxit sig så pass stora att de kan reducera marknadens osäkerhet 

till skillnad från andra entreprenörer i förskolemarknaden som inte kommit lika långt i 

utvecklingen. De andra privata bolagen som inte har förskolechefer med kommunal historia i 

bakgrunden menar att det är svårt att få ekonomin att gå ihop och har en mer positiv syn till 

stora koncerner och riskkapitalbolag. Idag kännetecknas förskolemarknaden av en 

oligopolistisk struktur med monopolistiska drag och med små differentieringsmöjligheter. 

Risken till att dessa säljer ut sina verksamheter till större bolag eller väljer att starta bolag 

under koncernförhållanden är stora. Förskolemarknaden kan med detta utvecklas snabbt till en 

monopolistisk marknad och omregleringen har då endast bytt ut det statliga monopolet mot ett 

nytt monopol. 

Förutsättningarna på förskolemarknaden för de privata aktörerna anses av respondenterna vara 

små i jämförelse med kommunala förskolor och med den uttalade politiska och 

samhällsekonomiska viljan. Även om reformerna anses uppfylla syftet med att främja 

företagandet på förskolemarknaden genom att det har blivit lättare att etablera sig på 

marknaden går det inte att undgå att detta inte är tillräckligt. Om viljan är att göra det lättare 

för företagare bör frågor som varifrån resurserna skall komma, ställas när villkor och krav 

ställs på förskolemarknadens aktörer. Exempelvis har maxtaxan begränsat intäkterna 

samtidigt som kraven ökat för verksamheternas kostnader. Då ersättningen ligger på samma 

nivå som tidigare är misstanken att myndigheterna antingen har förlorat insikten över hur den 

finansiella situationen ser ut på förskolemarknaden eller helt enkelt prioriterat ett av de andra 

målen som kommunerna syftar till att uppnå. Den fria etableringsrätten ger visserligen privata 

företag möjligheten att etablera sig på förskolemarknaden, dock innebär inte denna reform 
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något för möjligheterna till att existera och utvecklas på förskolemarknaden, därför bör ett 

arbete initieras för ett uppföljningsarbete där etableringarna dirigeras i områden där 

efterfrågan av dessa existerar. Behövs det fler förskolor i området eller är det överetablerat 

just här? I områden där det råder barnbrist skall det kanske inte tillåtas nyetableringar, 

samtidigt som etableringar bör styras till områden där platsbrist råder. Detta måste ske i 

samarbete med politiker eftersom ändring i lagstiftning då också bör ske. 

Utrymmet för entreprenöriell aktivitet, menar respondenterna, begränsas även av den politiska 

debatten och bilden på dessa företag. De privata aktörerna ses till viss del som utsugare och 

vinstmaximerar på bekostnad av barnens utveckling och respondenterna menar att detta har 

förödande effekter på verksamheterna även om den bilden inte delas av alla. Chanserna för att 

växa på en marknad, där spelreglerna ser annorlunda ut för privata och kommunala aktörer, är 

förhållandevis små. Att öka utrymmet för entreprenörer på förskolemarknaden skulle dock 

innebära ett ökat friutrymme för alla aktörer, produktiva såväl som destruktiva entreprenörer 

som diskuterats i uppsatsen, vilket betyder att aktörer som har ett begränsat vinstintresse för 

att få verksamheten att gå runt, samt för dem som är redo att tumma på kvalitén och göra stora 

vinster genom de fristående förskolorna. Idag finns exempel på privata bolag inom välfärden 

och inte minst inom förskolemarknaden som misskött sig och inte förhållit sig till 

läroplanerna, direktiven och lagarna. Ur ett samhällsperspektiv är detta problematiskt men 

frågan är om lösningen till detta problem är att ställa fler och tydligare krav på verksamheten. 

Att göra det skulle endast begränsa de verksamheter som faktiskt förhåller sig till villkoren för 

att få operera på förskolemarknaden. De enskilda förskolor som redan blundar för de 

existerande villkoren kommer knappast förhålla sig till de fler villkor som kan tänkas 

tillkomma i efterhand. Problematiken ligger således i att försöka komma fram till en lösning 

gällande effektiva kontroller för att komma åt dessa verksamheter. 

Förutsättningar för privat företagande på förskolemarknaden finns, det framkommer av det 

faktum att privata förskolor existerar. Dock har det i studien framförallt diskuterats om dessa 

förutsättningar är tillräckliga för att uppnå det antal privata aktörer som politiker satt upp som 

mål. Statistiken påvisar att antalet barn i privata förskolor är förhållandevis lågt i jämförelse 

med kommunala förskolor. Orsakerna till detta har diskuterats i studien. Den väsentligaste 

förutsättningen för privat företagande är den fria etableringsrätten som ger entreprenörer rätt 

att etablera sig på förskolemarknaden, om det inte föreligger några problem med de krav och 

villkor som ställts på verksamheten. Hindren för privat företagande både i etablering och även 

i drift var betydligt flera. Regleringen på förskolemarknaden uppfattas vara en hindrande 

faktor vid företagande. Ytterligare ett hinder var kommunernas tudelade roll som aktör på 
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förskolemarknaden som bland studiens respondenter ingav en snedvriden konkurrens, och 

principen om lika villkor raserades. Därefter har bilden av privat företagande på 

välfärdsmarknader, som delas av de flesta intressenter, en stor inverkan på företagarnas 

ambitioner och vilja att etablera sig och växa. Allt detta sammantaget har resulterat i 

slutsatsen att arbetet med reformerna på förskolemarknaden är långt ifrån klara. För att uppnå 

målen med politiken behöver marknaden göras mer attraktiv. Dock är företagandet på 

förskolemarknaden knappast högt prioriterad i förhållande till de andra målsättningar som de 

offentliga organen syftar till att uppfylla, såsom effektiv hantering av skattemedel och 

tillhandahållande av god barnomsorg.  

Skall de privata aktörerna få mer friutrymme och därmed minska på det som beskrivs som 

hinder för privat företagande på förskolemarknaden? Innebär inte detta då att barnen och 

föräldrarna lämnas till oreglerade marknader och det då blir svårt att skydda dessa från 

avarter? Dessa frågor är viktiga och det har visat sig svårt att finna en god balans mellan dem. 

Studiens utgångspunkt har dock varit att reformarbeten har genomförts på förskolemarknaden 

och de privata aktörerna har låtits inträda. För att detta skall ge den effekt som politikerna 

menar att dessa reformarbeten skulle ha resulterat i, bör de befintliga regelverken på 

förskolemarknaden ses över. I framtiden bör lagstiftarna ha de olika verksamhetsformerna och 

storlek i åtanke när nya reglermenten framställs. Förskolemarknadens utbyggnad idag antas 

vara dyr och samhällsekonomiskt ineffektiv.  
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8.1. Förslag till vidare forskning 

Mer forskning kring förskolemarknadens och andra välfärdsmarknader behövs då det finns en 

stor mängd forskningsfrågor som är intressanta både utifrån olika teoretiska perspektiv och 

också utifrån olika intressenters perspektiv. Studien har innefattat faktorer som upplevs ha 

inverkan på det privata företagandets förutsättningar på förskolemarknaden. Eftersom den 

befintliga forskningen inom området upplevts som bristfällig har studien haft en utforskande 

karaktär. Detta innebär att alla de faktorer som har diskuterats kan vara mål för en fördjupad 

analys. En viktig institutionell spelregel som sannolikt påverkar benägenheten att bli 

entreprenör är skatter. Jag har i min rapport inte fördjupat mig i denna faktor även om jag 

ytligt diskuterat momslagstiftningen. Analysen kan därmed fördjupas genom att inkludera 

detta i framtida studier. Det vore intressant ifall en ny fallstudie genomförs som kartlägger hur 

skatter påverkar individers benägenhet att bli entreprenörer och koppla detta till företagandet 

på förskolemarknaden eller i studier angående välfärdsmarknaderna.  

Andra sätt att fördjupa analysen och som denna studie inte har inkluderat är avgränsning i 

omsättning och storlek. Dessa två faktorer antas ha en stor påverkan på förutsättningar för 

start, drift och expansion av verksamhet vilket har framgått av respondenternas kommentarer 

och svar. Därmed är även dessa parametrar intressanta vid en vidare undersökning av samma 

fenomen. Det går även att fördjupa analysen något ytterligare genom att inkludera andra 

aktörer såsom lokalpolitiker, någon från kommunen eller statsrådet. Denna infallsvinkel skulle 

berika undersökningen både genom att få stöd för de påståenden som behandlats i studien, 

genom att detta kopplas till de instanser som behandlats av respondenterna och av uppsatsen. 

Men även för att legitimera studien genom att fungera som ett ändringsförslag och på så vis nå 

de berörda instanserna genom en tvådelad kommunikation. 

Privat företagande på välfärdsmarknader har länge varit på tapeten. Det har varit svårt att 

finna en balans mellan främst det politiska perspektivet, som har visat sig vara att öka antalet 

privata aktörer på välfärdsmarknaderna, samt det samhällsvetenskapliga perspektivet med 

barnens välmående och pedagogiska utveckling i fokus. Dessa två mål är inte ömsesidigt 

uteslutande även om motsättningar mellan olika riktningarna finns. Dock så begränsar dessa 

två målsättningar varandra vilket framkommer i denna studie. Idag verkar marknadsutfallet 

varken vara optimalt eller tillfredställande för endera parterna. De privata företagarna på 

förskolemarknaden har inte blivit tillräckligt många för att kunna bidra till en ackumulerande 

positiv effekt på välfärden i linje med de politiska motiveringarna för reformarbete. Ändock 

har kritikerna och intressenterna för andra samhällsintressen visat missnöje över rådande 
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situation och framtida tänkbara utfall. Forskning kring denna problematik är av stor vikt och 

av intresse för den fortsatta utvecklingen av förskolemarknaden och andra välfärdsmarknader. 
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10. Bilagor 

Intervjuguide 

 

 

1. Beskriv vad begreppet entreprenör betyder för dig? 

2. Anser du dig vara en entreprenör? 

3. Vad tror du driver en individ att bli en entreprenör och vad tror du kan hämma? 

4. Vilket år startade er friskola? 

5. Hur såg er verksamhet ut då (dvs. hur många avdelningar hade ni o.s.v.)? 

6. Vilka problem och möjligheter upplevde ni vid starten? 

7. Vad var den största kostnadsposten i startskedet? Hur finansierades starten? 

8. Har det varit någon förändring av kostnadsstrukturen, ex, personal? 

9. Har det skett någon förändring av den finansiella situationen? 

10. Finns det några andra faktorer som kan komma att påverka kostnadsstrukturen 

framöver? 

11. Har verksamheten ändrats något från start? (vuxit, minskat) 

I sådana fall, varför och hur har bolaget utvecklats sedan 

start? 

12. Antal anställda? Har antalet anställda förändrats över tiden? 

13. Hur rekryterades de anställda? (kontakter/annonsering etc.) 

14. Hur stor marknadsandel av förskolemarknaden har bolaget idag ungefär? 

15. Varför väljs friskolor som ett alternativt till kommunal skola? 

16. Hur ser processen ut för att starta en friskola? Vad krävs? 

17. Hade ni stöd av kommunen? 

Varför/ varför inte? 

18. Anser du det vara viktigt att ha kommunens stöd för att starta en förskola i Stockholms 

stad? 

19. När en friskola blir godkänd av Skolverket för att bedriva sin verksamhet, vilka hinder 

föreligger? 

20. Hur mycket kapital måste ägaren själv bidra med för att till en början finansiera 

skolans verksamhet? 

21. Hur löste ni problemen med att hitta lämpliga lokaler? 
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22. Anser du att det är svårt att etablera en förskola i Stockholms stad? Vilka problem har 

ni haft? 

23. Hur valde ni ert geografiska läge? 

24. Var det utifrån de lokaler som fanns tillgängliga? Eller där det fanns mest barn, som 

kunde vara intresserade av att börja i er skola? 

25. Ligger närmaste kommunala skola långt bort? 

26. Hade ni kunnat placera er närmare den kommunala skolan? 

27. Hur mäter ni er i förhållande till andra förskolor (dvs. t.ex. hur många elever andra 

skolor har eller efterfrågan och hur många föräldrar som vill placera sina barn i skolan 

samt vad andra skolor gör som ni skulle kunna göra bättre)? I så fall på vilket sätt? 

28. Anser du att ni konkurrerar med övriga förskolor i Stockholms stad för att få fler barn? 

I så fall hur? 

29. Vilket/vilka bolag ser ni som främsta konkurrenten/ konkurrenterna? Varför? Har det 

skett någon förändring av dessa över tiden? 

30. Vad tror Ni kan ha hämmat konkurrensen på förskolemarknaden sedan etableringen? 

31. Har ni valt någon att göra något speciellt mer er verksamhet? 

32. Varför valde ni just denna inriktning? Är det lättare att få kommunens medgivande 

eller etablera sig på marknaden om en förskola har valt att göra saker annorlunda? 

33. Hur marknadsför ni er? Hur blir föräldrarna medvetna om er existens? 

34. Finns det tillräckligt med resurser till marknadsföring? 

35. Hur kan en nystartad förskola sprida information om dess existens till föräldrar? 

36. Varför väljer föräldrar att placera sina barn i just er förskola? 

37. Vad begär ni av föräldrarna? 

38. Vad har ni för ambition med bolaget framöver? Varför? 

39. Vad ser ni som det främsta hindret för en fortsatt utveckling av bolaget? Varför? 

40. Vad kan göras för att underlätta för blivande entreprenörer? 

41. Finns det tillräcklig efterfråga/antal barn för ytterligare en förskola att startas? 

Varför/varför inte? 

42. Har förskolan som mål att gå med vinst? 

Om nej, vad har ni då för mål? 

43. Vad har omregleringen gett för ramar och direktiv och hur tycker ni att det har 

påverkat er? 
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44. Om ni skulle vilja stänga förskolan, skulle detta innebära finansiella svårigheter (dvs. är 

det svårt att lämna marknaden då det innebär alltför stora kostnader och förlust av 

skolmaterial eller kan detta säljas vidare)? 

45. Tror ni att svårigheten att etablera en friskola samt risken för att behöva stänga skolan och 

de konsekvenser detta medför, begränsar antalet friskolor och därmed de som är 

intresserade av att starta en sådan? 

 


