Undersökning om
valfriheten att välja
grundskola
Oktober 2020

Om
undersökningen

Undersökningen är gjord av Demoskop på uppdrag av Kunskapsskolan inom ramen för
Iniziopanelen som speglar svenska folket.
Målgruppen är föräldrar till barn 0-15 år. Undersökningen omfattar 1 128 intervjuer under
perioden 8 – 15 oktober 2020 och är genomförd som en webbundersökning.
Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val.

Fråga: Står ditt/dina barn i kö
till en friskola eller har
ditt/dina barn stått i kö till en
friskola?
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Bas: Samtliga

Var tredje förälder svarar att
deras barn står eller har stått
i kö till en friskola. Andelen är
högre bland de som är 40-49
år och bland de med högst
inkomst.
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Ja, ett eller flera barn
står/stått i kö

Nej

Tveksam, vet ej
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Fråga: Vad är det främsta
skälet till att ditt/dina barn
står/stod i kö?
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Jag har hört mycket gott om en specifik friskola

Flera svar möjliga
Bas: De som står i kö

Det främsta skälet att ställa
sig i kö är att man hört
mycket gott om en specifik
friskola och att man vill ha
flera skolalternativ att välja
mellan. Fler i den yngsta
gruppen föräldrar, upp till 39
år, uppger att de vill ha flera
alternativ och att de inte vill
att barnet ska gå i den
kommunala skola vars
upptagningsområde man
tillhör. Andra skäl har att göra
med att man tycker det är för
stökigt i den kommunala
skolan man tillhör.
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Jag vill ha flera skolalternativ att välja på

Jag vill inte att mitt barn ska gå i den kommunala
skola vars upptagningsområde vi tillhör
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Jag vill att mitt barn ska gå i en friskola

14%

Något annat, vad?

Inget av ovanstående

Tveksam, vet ej
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Fråga: När ställde du ditt/dina
barn i kö? Om du har flera
barn, tänk på det yngsta
barnet du ställde i kö.
Bas: De som står i kö

Det vanligaste är att ställa sitt
barn i kö när de är yngre än 1
år. Andelen är högre bland
den yngsta gruppen föräldrar,
upp till 39 år, där drygt
varannan svarar att de ställer
barnet i kö när hon eller han
var under 1 år.
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När mitt barn var yngre än 1 år

Mer än 4 år innan starten i den aktuella
årskursen

16%

2-4 år innan starten i den aktuella
årskursen

22%

Mindre än 2 år innan starten i den aktuella
årskursen

17%

I direkt anslutning till starten i den aktuella
årskursen

Tveksam, vet ej
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Fråga: Varför har du inte ställt
ditt barn i kö?
Flera svar möjliga

Bas: De som inte står i kö

De flesta som valt att inte
ställa sitt barn i kö uppger att
skälet är att man är nöjd med
den kommunala skolan i
upptagningsområdet. Flera
anger också att de inte är
intresserade av att låta sitt
barn gå på en friskola. Vi ser
inga särskilda skillnader
mellan undergrupper i
undersökningen. De som
anger annat skäl nämner
principskäl som orsak.
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Jag är nöjd med den kommunala skola
vars upptagningsområde vi tillhör

52%

Jag är inte intresserad av att låta mitt barn
gå på en friskola
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Det finns ingen friskola närheten
Jag saknar information om friskolor eller
vet inte till hur man går tillväga
Det är ingen idé eftersom kön är för lång
för att mitt barn ska få plats
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Något annat, vad?
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Inget av ovanstående

Tveksam, vet ej
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Fråga: När du senast flyttade,
hur viktigt var det att
bostaden låg i ett
upptagningsområde som
hörde till en bra kommunal
skola?

100%

80%

Bas: Samtliga

De flesta anger att det var
viktigt att bostaden låg i ett
upptagningsområde som
hörde till en bra kommunal
skola sist de flyttade. Andelen
som anger att det var mycket
viktigt är högre bland kvinnor,
de med lägre inkomst och
boende i storstäder.

60%

58%

37%

40%

28%

30%
20%

20%

17%
5%

0%

Mycket viktigt Ganska viktigt

Inte särskilt
viktigt

Inte alls viktigt Tveksam, vet
ej

Fråga: Skulle du kunna tänka
dig att flytta för att ditt/dina
barn ska tillhöra en annan
skolas upptagningsområde?
Bas: Samtliga

Tre av tio kan tänka sig att
flytta för att tillhöra en annan
skolas upptagningsområde.
Andelen är högre bland de
med lägre utbildning och
boende i storstäder.
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Nej

Kanske

Tveksam, vet ej

Fråga: En statlig utredning
föreslår att det inte längre ska
vara tillåtet att stå i kö till
friskolor. Friskoleplatserna
föreslås fördelas bland annat
genom lottning eller
upptagningsområden.
Om det inte gick att stå i kö
till friskolor, skulle det
förändra vikten av att bo i en
bra kommunal skolas
upptagningsområde?
Bas: Samtliga

Om det inte gick att stå i kö
till friskolor skulle det bli
viktigare att bo i en bra
kommunal
skolas upptagningsområde.
Framförallt gäller detta män,
höginkomsttagare och
högutbildade.
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Ja, det blir viktigare

Nej, det påverkar inte

Tveksam, vet ej

Frågeformulär

Fråga 1
Denna undersökning handlar om grundskolan. Eftersom en del har flera barn, där en del går i
skolan, en del har inte börjat och en del har slutat skolan försöker vi fånga in alla perspektiv.
Tänk på den situation du har nu och hur du tänker kring grundskolan för närvarande.

Vi skulle vilja börja med att fråga, står ditt/dina barn i kö till en friskola eller har ditt/dina barn
stått i kö till en friskola?
Ja, ett eller flera barn står/stått i kö
Nej
Tveksam, vet ej
Om ja på fråga 1
Fråga 2a
Vad är det främsta skälet till att ditt/dina barn står/stod i kö?
Jag vill att mitt barn ska gå i en friskola
Jag har hört mycket gott om en specifik friskola
Jag vill ha flera skolalternativ att välja på
Jag vill inte att mitt barn ska gå i den kommunala skola vars upptagningsområde vi tillhör
Något annat, vad?
Tveksam, vet ej
Om ja på fråga 1
Fråga 2b
När ställde du ditt/dina barn i kö?
Om du har flera barn, tänk på det yngsta barnet du ställde i kö.
När mitt barn var yngre än 1 år
Mer än 4 år innan starten i den aktuella årskursen
2-4 år innan starten i den aktuella årskursen
Mindre än 2 år innan starten i den aktuella årskursen
I direkt anslutning till starten i den aktuella årskursen
Tveksam, vet ej
Om nej, på fråga 1
Fråga 3
Varför har du inte ställt ditt barn i kö?
Jag är nöjd med den kommunala skola vars upptagningsområde vi tillhör
Jag är inte intresserad av att låta mitt barn gå på en friskola
Det finns ingen friskola närheten
Jag saknar information om friskolor eller vet inte till hur man går tillväga
Det är ingen idé eftersom kön är för lång för att mitt barn ska få plats
Något annat, vad?
Tveksam, vet ej

Fråga 4
När du senast flyttade, hur viktigt var det att bostaden låg i ett upptagningsområde som hörde
till en bra kommunal skola?

Mycket viktigt
Ganska viktigt
Inte alls viktigt
Mycket viktigt
Tveksam, vet ej
Fråga 5
Skulle du kunna tänka dig att flytta för att ditt/dina barn ska tillhöra en annan skolas
upptagningsområde?

Ja
Nej
Kanske
Tveksam, vet ej
Fråga 6
En statlig utredning föreslår att det inte längre ska vara tillåtet att stå i kö till friskolor.
Friskoleplatserna föreslås fördelas bland annat genom lottning eller upptagningsområden. Om
det inte gick att stå i kö till friskolor, skulle det förändra vikten av att bo i en bra kommunal
skolas upptagningsområde?

Ja, det blir viktigare
Nej, det påverkar inte
Tveksam, vet ej

