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Bakgrund och syfte
 Farstavikens skola/Ekedal i Gustavsberg är i behov av 

renovering och i samband med detta har kommunen 
arbetat fram ett antal alternativa lösningar för en 
framtida skola. Genom en enkätundersökning till 
vårdnadshavarna vill kommunen få en uppfattning om 
vilka alternativ som förespråkas av berörda invånare och 
varför.

Urvalet
 Urvalet består av tre olika målgrupper. 

 Vårdnadshavare till barn som går på Ekedals skola.

 Vårdnadshavare till barn födda 2012-2013, som är inskrivna 
på en förskola i Gustavsbergsområdet.

 Vårdnadshavare (som är folkbokförda i kommunen) till barn 
som går i åk F-3 i någon av följande 3 skolor: 
Munkmoraskolan, Skolan Lär och Ösbyskolan.

Om undersökningen
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Genomförande
 Undersökningen genomfördes med hjälp av telefonintervjuer under vecka 33-34, 2017. 

Undersökningen riktade sig till totalt 1081 vårdnadshavare på Ekedals skola och andra 
vårdnadshavare inom upptagningsområdet. Inför telefonundersökningen skickades ett 
informationsbrev till vårdnadshavarna via post. Brevet gick ut 2017-08-05 och berättade 
om att en enkät via telefon skulle genomföras kopplat till Farstaviken/Ekedals skola, de 
fyra olika alternativen beskrevs kortfattat, samt en länk bifogades till en sida med 
fördjupad beskrivning.

Viktning
 De tre olika målgrupperna redovisas separat. Totalresultatet är viktat så att respektive 

målgrupp har lika stor vikt oavsett hur många som svarat inom respektive målgrupp.

Om undersökningen
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Om undersökningen
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Bruttourval
Fel telefon-
nummer

Ej i 
målgrupp Dubblett Nettourval

Antal 
svarande

Svarsprocent 
netto

Vill ej 
svara

Språk-
problem

Fick ej tag 
på

Vårdnadshavare med barn 
i Ekedal 306 38 2 6 260 176 67,7% 2 1 81

Vårdnadshavare med barn 
4-5 år 375 29 19 9 318 185 58,2% 30 10 99

Folkbokförda med barn i 
upptagningsområdet 400 38 6 10 346 167 48,3% 31 2 146

Totalt 1081 105 27 25 924 528 57,1% 63 13 326



Resultat
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Resultatredovisning

Resultatet redovisas dels på totalnivå och dels för de olika målgrupperna.

”Totalt” är samtliga som svarat och består av 528 respondenter.

”Vårdnadshavare m. barn i Ekedal” är vårdnadshavare till barn som går på 
Ekedals skola och består av 176 respondenter.  

”Vårdnadshavare m. barn 4-5 år” är vårdnadshavare till barn födda 2012-
2013, som är inskrivna på en förskola i Gustavsbergsområdet och består av 
185 respondenter.

”Folkbokförda upptagningsområde” är vårdnadshavare (som är folkbokförda i 
kommunen) till barn som går i åk F-3 i någon av följande 3 skolor: 
Munkmoraskolan, Skolan Lär och Ösbyskolan och består av 167 respondenter.
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Känner du till att det pågår ett projekt som ser 
över olika framtida alternativ för Ekedals skola?
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inte mer

Nej, känner inte till

Totalt Vårdnadshavare m. barn i Ekedal

Vårdnadshavare m. barn 4-5 år Folkbokförda upptagningsområde
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Har du tagit del av någon information om projektet 
avseende framtidsplanerna för Ekedals skola?
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Totalt Vårdnadshavare m. barn i Ekedal Vårdnadshavare m. barn 4-5 år Folkbokförda upptagningsområde
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Mycket viktigt vid val av skola totalt sett (5 på en 
skala 1-5)
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Totalt

Vårdnadshavare m. barn i Ekedal

Vårdnadshavare m. barn 4-5 år

Folkbokförda upptagningsområde

Att skolan känns säker/trygg

Ganska viktigt Mycket viktigt

Mycket viktigt, ganska viktigt vid val av skola 
totalt sett (4-5 på en skala 1-5)
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Totalt

Vårdnadshavare m. barn i Ekedal

Vårdnadshavare m. barn 4-5 år

Folkbokförda upptagningsområde

Att det är ordning och reda i skolan

Ganska viktigt Mycket viktigt
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Totalt

Vårdnadshavare m. barn i Ekedal

Vårdnadshavare m. barn 4-5 år

Folkbokförda upptagningsområde

Att det finns möjlighet till extra stödundervisning

Ganska viktigt Mycket viktigt

Mycket viktigt, ganska viktigt vid val av skola 
totalt sett (4-5 på en skala 1-5)
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Totalt

Vårdnadshavare m. barn i Ekedal

Vårdnadshavare m. barn 4-5 år

Folkbokförda upptagningsområde

Att det är en bra inomhusmiljö ( t ex bra ventilation, ändamålsenliga lokaler etc.)

Ganska viktigt Mycket viktigt
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Totalt

Vårdnadshavare m. barn i Ekedal

Vårdnadshavare m. barn 4-5 år

Folkbokförda upptagningsområde

Att det är en säker trafikmiljö runt skolan

Ganska viktigt Mycket viktigt

Mycket viktigt, ganska viktigt vid val av skola 
totalt sett (4-5 på en skala 1-5)
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Totalt

Vårdnadshavare m. barn i Ekedal

Vårdnadshavare m. barn 4-5 år

Folkbokförda upptagningsområde

Att lärarna är behöriga

Ganska viktigt Mycket viktigt
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Totalt

Vårdnadshavare m. barn i Ekedal

Vårdnadshavare m. barn 4-5 år

Folkbokförda upptagningsområde

Att skolan har ett gott rykte

Ganska viktigt Mycket viktigt

Mycket viktigt, ganska viktigt vid val av skola 
totalt sett (4-5 på en skala 1-5)
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Totalt

Vårdnadshavare m. barn i Ekedal

Vårdnadshavare m. barn 4-5 år

Folkbokförda upptagningsområde

Att eventuella syskon har möjlighet att gå i samma skola

Ganska viktigt Mycket viktigt
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Totalt

Vårdnadshavare m. barn i Ekedal

Vårdnadshavare m. barn 4-5 år

Folkbokförda upptagningsområde

Att det går enkelt att ta sig till skolan

Ganska viktigt Mycket viktigt
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Totalt

Vårdnadshavare m. barn i Ekedal

Vårdnadshavare m. barn 4-5 år

Folkbokförda upptagningsområde

Att det är den skola som har kortast restid från hemmet

Ganska viktigt Mycket viktigt

Mycket viktigt, ganska viktigt vid val av skola 
totalt sett (4-5 på en skala 1-5)
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Totalt

Vårdnadshavare m. barn i Ekedal

Vårdnadshavare m. barn 4-5 år

Folkbokförda upptagningsområde

Att det är samma skola som barnets kompisar väljer

Ganska viktigt Mycket viktigt

Mycket viktigt, ganska viktigt vid val av skola 
totalt sett (4-5 på en skala 1-5)
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Jag kommer nu att läsa upp en kortfattad beskrivning av de fyra 
olika alternativen som finns för Ekedals skola och ber dig 
därefter välja det alternativ som du helst skulle vilja genomförs.

Alternativ 1 innebär en upprustning och renovering av 
skolans olika byggnader (exklusive den bruna rektorsvillan). 
Skolans kapacitet är densamma som idag, d.v.s. cirka 420 
elever. Evakuering under ombyggnation sker i paviljonger i 
anslutning till skolan. 

Alternativ 2 bevarar de historiska trävillorna, medan 
byggnaderna från 60-talet rivs och ersätts av en ny skola. 
Skolan byggs som en sammanhållen skola för åk F-5 med 
cirka 600 elever, fördelade på tre huskroppar. Den röda 
villan eller rektorsvillan ingår inte i den framtida 
skolverksamheten. Hela skolan behöver troligtvis evakueras 
under ombyggnadstiden (ca 2,5 år). (Planering inför 
evakueringen är inte fastställd än)

Alternativ 3 bevarar också trähusen från sekelskiftet, men 
de får en annan användning än dagens skolverksamhet. 
Byggnaderna från 60-talet rivs och ersätts av en ny skola 
som byggs som en sammanhållen skola för åk F-5 med cirka 
600 elever. Rektorsvillan, röda, gula och gröna villan ingår 
inte i den framtida skolverksamheten. Hela skolan behöver 
troligtvis evakueras under ombyggnadstiden (ca 2,5 år). 
(Planering inför evakueringen är inte fastställd än).

Alternativ 4 innebär att Farstavikens skola/Ekedal flyttar till 
skoltomten i Charlottendal där en nybyggnation som främjar 
en modern lär- och arbetsmiljö av F-6 skola med minst 600 
platser uppförs. De idag 420 platserna på Ekedal 
kompletteras därmed med ytterligare 180 platser. Ingen 
evakuering utan eleverna kvarstannar på Ekedal tills ny skola 
är färdig. 

Alternativ 5 har ingen åsikt/kan inte bedöma.
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Jag kommer nu att läsa upp en kortfattad beskrivning av de fyra 
olika alternativen som finns för Ekedals skola och ber dig 
därefter välja det alternativ som du helst skulle vilja genomförs.
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Totalt Vårdnadshavare m. barn i Ekedal Vårdnadshavare m. barn 4-5 år Folkbokförda upptagningsområde
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Motivering av svaren (öppna svar)

 En viktig anledning till den stora andelen vårdnadshavare från Ekedal som väljer 
alternativ 1 är att det är det alternativ som bedöms påverka deras barns skolgång 
minst negativt. Andra skäl för att välja just alternativ 1, istället för exempelvis 
alternativ 2 är att behålla det småskaliga och undvika ”för stora” skolor.

 Andra alternativ som framhålls för Ekedal istället för en ny skola är det historiska 
och kulturella värdet av byggnaderna, avståndet och att den ligger mer centralt.

 Flera framhåller att de gärna ser en kombination av att behålla Ekedal och att 
bygga nytt, inte minst av de som inte valt något av alternativen.

 De som framhåller alternativ 4 gör det i stor utsträckning för att de vill ha något 
nytt och fräscht och lokaler som är mer anpassade för modern undervisning. Att 
slippa evakuering, att befintliga lokaler inte är funktionella samt att det blir 
närmare för barnen till skolan är andra argument.



 Kännedomen om projektet kring framtida alternativ för Ekedals skola är hög. För de 
som har barn i Ekedal idag är kännedomen högst. 

 Det brev som skickades ut före undersökningens genomförande har fått en god 
uppmärksamhet. Drygt hälften uppger att de tagit del av informationen i brevet. Många 
har även fått information via lokala tidningar. För dem som svarat ”annat” dominerar 
facebook/sociala medier som kanal. De med barn i Ekedals skola har även fått 
information via skolan.

 De viktigaste parametrarna för val av skola är enligtundersökningen trygghet, ordning 
och reda, möjlighet till extra stödundervisning, bra inomhusmiljö och att det är en säker 
trafikmiljö runt skolan.

 När det gäller framtida alternativ för Ekedals skola är det en ganska jämn fördelning. 
Alternativ 1 föredras av 28%, alternativ 2 av 24% och alternativ 4 av 23%.

 Vårdnadshavarna till barn som går på Ekedal föredrar tydligt alternativ 1, medan det är 
en knapp övervikt för alternativ 4 i de två andra målgrupperna.

 Alternativ 1 väljs i hög utsträckning för att det är det alternativ som upplevs ha minst 
inverkan från hur det fungerar idag och/eller att man föredrar/vill behålla små skolor.

 Många som vill ha kvar Ekedal anger dess kulturella och historiska värde.
 Alternativ fyra anses mer framtidsinriktat och ge en bättre och fräschare skolmiljö av de 

som framhåller det.
 Minst populärt i samtliga grupper är alternativ 3.

Sammanfattning
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 Resultatet av undersökning ger inte något av de fyra alternativen en tydlig 
majoritet. Att de som idag har barn som går på skolan förordar ett alternativ där 
skolan finns kvar är helt naturligt. De öppna svaren indikerar att många gör sitt val 
efter vad som är bäst för dem och deras barn på kort sikt kopplat till 
kommunikationer, evakuering etc.

 Bland de som vill ha kvar Ekedals skola framhålls, förutom att det alternativet 
upplevs ha minst negativ inverkan på deras barn, det kulturella och historiska 
värdet av skolan. Det är svårt att i en undersökning i detalj beskriva alla 
parametrar. Möjligen hade fler varit positivt inställda till en ny skola om det i 
samband med det förslaget även funnits en tydlig plan för hur de gamla 
byggnaderna ska bevaras och användas framgent.

Slutsats
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För frågor kontakta:

 Magnus Olsson

 magnus.olsson@markor.se

 Telefon: 0720-583150

Kontakt Markör
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