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Sammanfattning 

Denna studie har på aggregerad nivå fokuserat på korrelationen mellan kostnader för 

undervisning per elev och år, och resultat på de nationella proven för årskurs 3 läsåret 

2015/2016.  

     Sveriges kommuner har slagits ihop till grupper om tio stycken kommuner baserat på sina 

kostnader för undervisning per elev och år, därefter har varje kommungrupp fått en 

genomsnittlig summa för kostnaderna för undervisning per elev och år. Sedan har varje enskild 

kommuns resultat på de nationella proven för årskurs 3 sammanställts genom att beräkna ett 

medelvärde på hur många procent av eleverna som uppnått kravnivån på de nationella 

provens samtliga delar i matematik och svenska. Därefter har varje kommungrupp fått ett 

genomsnittligt medelvärde som ligger till grund för undersökningen. Ett diagram är framtaget 

baserat på kommungruppernas kostnad för undervisning per elev och år, och deras 

medelvärde på de nationella provens samtliga delar. Kommunernas provresultat och 

kostnader är hämtade från sirirs.skolverket.se.  

     Resultatet visar på en liten positiv korrelation mellan kostnader för undervisning per elev 

och år, och resultat på de nationella proven för årskurs 3 läsåret 2015/2016 på strukturell nivå.  

    En närmare titt på analysen på de olika kommunerna inom en och samma kommungrupp är 

strukturen inte lika tydlig – där påträffas olika resultat på de nationella proven trots att 

kostnaderna för undervisning per elev och år är relativt lika. En avslutsatserna av analysen är 

att det kan vara andra faktorer än en kommuns genomsnittliga årsinkomst per invånare, 

skatteintäkter eller utbildningsnivå som spelar en avgörande roll för resultat på nationella prov 

i årskurs 3. Övergripande för nationen kan man emellertid säga att kostnader för undervisning 

per elev spelar en positiv roll för prestationerna på nationella prov i årskurs 3.  

 

Nyckelord: Kostnader, resultat, nationella prov, skolpeng, Milton Friedman. 
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Inledning 

I skoldebatten hörs allt som ofta att politiker ska eller borde satsa mera resurser på skolan 

eftersom resultaten sjunker i internationella mätningar så som PISA, TIMSS och PIRLS. En del 

debattörer hävdar att svenska skola är i fritt fall och har varit så sedan slutet av 1980-talet 

(Kornhall 2013). Här finns det lika många förklaringsmodeller som det finns människor, i regel 

pendlar det mellan ökad jämlikhet till ökad valfrihet till att skolan lider av svåra 

ordningsproblem. Slutsatsen från politiskt håll är sålunda att resurser spelar en avgörande roll 

för prestationerna i skolan. Viss forskning pekar på motsatsen (Hattie 2012, s. 315), medan 

annan forskning bekräftar denna korrelation (IFAU 2014, s. 222). Förklaringen till 

resursallokeringsfokuset är att politikerna endast har två medel för att uppnå sina mål och 

vallöften 1) resursallokering och 2) lagstiftning. Givet svårigheterna i att lagstifta om goda 

resultat i skolan hamnar fokuset på resurser och resursallokering eftersom det är det enda 

medlet politikerna kan använda sig av. Regeringen har beslutat att skjuta till pengar till höjda 

lärarlöner genom Lärarlönelyftet, med motiveringen att detta ska vända trenden i svensk skola 

med hänvisning till internationella mätningar så som PISA, TIMSS och PIRLS (regeringskansliet).  

     Målet med denna studie är att se om det går att utläsa huruvida kostnader för undervisning 

per elev och år spelar roll för hur eleverna i landet presterar på de nationella proven i årskurs 

3.  

    Utgångspunkt har tagits i Milton Friedmans teorier om skolpeng, ty detta system som han 

presenterade i sin bok Capitalism and Freedom från 1962 är i mångt och mycket det system 

som Sverige baserar sin resursallokering i skolan på efter friskolereformen 1992. Likheterna 

med det svenska systemet och Friedmans teorier är att varje elev kommer med en fastslagen 

summa pengar – skolpeng – tillsammans med en skälig terminsavgift (IFAU 2014, s. 52, 222; 

Friedman 1962, s. 89, 93). Både i Friedmans teorier och i Sverige ska skolor vara godkända av 

staten, de får vara vinstdrivande eller ideella och summan som kommer med varje elev gäller 

vilken skola eleven än väljer (Friedman 1962, s. 89) Skillnaden mellan Friedmans teorier och 

det svenska systemet är att terminsavgifter inte är tillåtna i Sverige sedan 1997 (IFAU 2014, s. 

54).  

     Friedman var en hängiven anhängare av fria marknadsprinciper och menade att fristående 

skolor var bättre skickade att leverera goda resultat till en lägre kostnad, han menade att 

konkurrens skolor emellan skulle generera i höjda resultat utan att kostnaderna skulle stiga, 
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vilket han menade var ett problem i USA redan på 1950-talet. Friskolesystemet innebär att 

föräldrar från en voucher, alltså en check på en fast summa som endast kan spenderas på 

statligt godkända skolor, där föräldrarna får välja skola fritt. Tanken var att alla, oavsett 

ekonomiska förutsättningar eller geografisk hemvist, skulle kunna välja vilken skola man än 

behagar.    

     Den tidigare forskning som ligger till grund för arbetet är framför allt fyra rapporter från 

Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU). IFAU:s uppgift är att 

utvärdera utbildningspolitiska beslut utifrån ett nationalekonomiskt perspektiv. Det är i 

huvudsak reformerna på 1990-talet som IFAU har studerat vilket är av intresse då skolan av i 

dag är den som växte fram under 1990-talet, både gällande resursallokering och ekonomiska 

förutsättningar mellan landets kommuner.  

      I Studien har Sveriges kommuner har slagits ihop till 29 stycken kommungrupper, tio 

kommuner i varje grupp, baserat på sina kostnader för undervisning per elev och år. 

Kommunerna har rangordnats utifrån sina kostnader från de tio med högst kostnad till de tio 

kommuner med lägst kostnad. Ett medelvärde på andel elever som uppnått kravnivån på de 

nationella proven har tagits fram för respektive kommungrupp. Resultatet har presenterats i 

ett diagram med en linjär trendlinje med kommungruppernas kostnader och resultat, detta 

diagram visar på en positiv korrelation – trendlinjen visar att när kostnaderna ökar höjs också 

resultaten sett över landet – ju högre kostnader för undervisning per elev och år, desto högre 

resultat på de nationella proven i årskurs 3. 
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Bakgrund 

Denna studies bakgrund och tidigare forskning baseras i huvudsak på fyra rapporter från 

Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU). Det är ett 

forskningsinstitut under Arbetsmarknadsdepartementet med säte i Uppsala. IFAU ska främja, 

stödja och genomföra vetenskapliga utvärderingar. Uppdraget omfattar: effekter av 

arbetsmarknads- och utbildningspolitik, arbetsmarknadens funktionssätt och 

arbetsmarknadseffekter av socialförsäkringen. IFAU ska även sprida sina resultat så att de blir 

tillgängliga för olika intressenter i Sverige och utomlands. 

     I rapporten Decentralisering, skolval och fristående skolor: resultat i likvärdighet i svensk 

skola 2014:25 (IFAU 2014) menar författarna Helena Holmlund, Josefin Häggblom, Erica 

Lindahl, Sara Martinson, Anna Sjögren, Ulrika Wikman och Björn Öckert, att en skolas resultat 

är avhängigt av följande faktorer; hur organisationen, styrningen och pedagogiken på 

nationell, lokal- och skolnivå ser ut; hur resurser, alltså lärare och övrig personal samt 

läromedel och byggnader, är framtagna och anpassade till verksamheten; elevernas 

socioekonomiska bakgrund och; externa faktorer som lokala förutsättningar (IFAU 2014, . s 

30). Det är dessa faktorer som har studerats i rapporten Decentralisering, skolval och 

fristående skolor (IFAU 2014). Rapporten baseras på egen forskning samt återkoppling och 

referenser till tidigare forskning på området.  

 

Elev- och skolpengen – en översikt 

     I rapporten Decentralisering, skolval och fristående skolor menar författarna att en samlad 

bild av konsekvenserna kommunaliseringen och friskolereformen har fått, är svår att slå fast – 

det är i mångt och mycket de lokala förutsättningarna som bestämmer utfallet av dessa 

reformer (IFAU 2014, s. 30-31). 

      Under 1980-talet kom flertalet förslag på ytterligare decentralisering av skolan; både 

resurs- och personalbrist gjorde att man inom offentlig sektor gick mot mål- och 

resultatstyrning i stället för regelstyrning (IFAU 2014, s. 34) – New Public Management (Ahrne, 

Roman & Franzén 2008, s. 173-175). Det är i linje med de nyliberala tendenser Friedman 

förespråkar – decentralisering (Friedman 1962, s. 91). 

     På politisk nivå föreslogs efter en utredning tre propositioner – styrpropositionen, 

kommunaliseringspropositionen och ansvarspropositionen (IFAU 2014, s. 35). Det är dessa 
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som ligger till grund för kommunaliseringen 1991 eftersom man på så vis kunde motivera 

likvärdigheten i skolan samtidigt som en decentralisering kunde genomföras (IFAU 2014, s. 36). 

     Friskolereformen 1992 innebar att kommunerna fick mindre inflytande över 

resursallokeringen genom elevpengen – eleverna fick välja skola fritt – och kunde på så sätt 

inte kompensera för skolors olika möjligheter i samma utsträckning som tidigare. Argument 

för hela decentraliseringsprocessen på tidigt 1990-tal var just kommunernas insikt i de lokala 

förhållanden som skulle leda till en bättre och mer jämlik resursallokering. 1993 när 

statsbidragen blev mer generella ökade kommunernas ansvar ytterligare – de fick bestämma 

var de skulle lägga sina resurser. Däremot ändrades inte systemet med elevpeng – sedermera 

skolpeng – vilket gör att det är svårt att slå fast huruvida resursallokeringen faktiskt ändrades 

nämnvärt eller ej (IFAU 2014, s. 221-222). Som en del i decentraliseringsprocessen fick 

eleverna från år 1994 även välja andra kommunala skolor än de som låg närmast eller tillhörde 

den egna kommunen framkommer i rapporten 2015.5 Skolsegregation och skolval (IFAU 2015, 

s. 3). Friedman menade att konkurrens genom fria val skulle leda till en mer kostnadseffektiv 

skola där föräldrarna äger rätten att rösta med fötterna för att på så sätt få till en förändring i 

den riktning de själva önskar (Friedman 1962, s. 94-95).  

     En annan viktig del i decentraliseringsprocessen var den nya läroplanen, 1994 års läroplan 

för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94), som tog fasta 

på mål- och resultatstyrning i stället för att som i tidigare läroplaner precisera de mer 

didaktiska aspekterna av undervisningen (IFAU 2014, s. 39, 40). 

Finansieringen av skolan 

Kommun och stat hade även innan reformerna på 1990-talet delat på finansieringen av skolan 

–  staten riktade sina bidrag till särskilda delar av skolverksamheten för att bidra till en mera 

jämlik skola (IFAU 2014, s. 36). Efter 90-talskrisen blev statsbidragen mer generella vilket gav 

kommunerna mer makt, och staten mindre makt, över skolan (IFAU 2014, s. 38). Krisen bidrog 

till att skolan utsattes för hårda nedskärningar (IFAU 2014, s. 40). Slutet av 1990-talet och 

framgent har bidragen återigen blivit mer riktade för att skolan via staten ska gå i en mera 

önskvärd riktning (IFAU 2014, s. 38). Dessa riktade bidrag kom även dåtidens friskolor till dels 

– regeringen Carlsson beslutade 1991 att friskolor skulle få höjda statsbidrag (IFAU 2014, s. 

51). I och med detta blev det också lättare att starta friskolor då kravet på att dessa endast 

skulle utgöra ett komplement till den kommunala skolan togs bort (IFAU 2014, s. 51). 
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     Lärartätheten har efter reformerna på 1990-talet minskat något för att sedan på 2000-talet 

återgå till hur det såg ut innan, även spridningen i lärartäthet mellan kommuner och skolor har 

minskat något efter reformerna (IFAU 2014, s. 233, 247). Den kompensatoriska lärartätheten, 

det vill säga att mer resurser genom flera lärare tilldelas skolor med många svaga elever (IFAU 

2014, s. 222), är stabil över tid – de kommunerna med sämst elevförutsättningar har också 

högst lärartäthet – men skillnaderna mellan kommunerna är små (IFAU 2014, s. 249). 

Skillnaden mellan olika skolor är större än skillnaderna mellan kommuner gällande lärartäthet 

och lärarnas utbildnings- och lönenivå (IFAU 2014, s. 252). Den trend som syns är att de skolor 

och kommuner med bra elevförutsättningar också rekryterar bra betalda lärare, därmed inte 

sagt att dessa lärare har mer erfarenheten eller mer kompetens (IFAU 2014, s. 253). Noterbart 

är att elevsorteringen påverkar resultaten till stor del, och elevsorteringen har ökat sedan 

reformerna på 1990-talet, detta talar för att den kompensatoriska resursallokeringen, mer 

resurser till svaga elever (IFAU 2014, s. 222), faktiskt blivit aningen sämre efter reformerna. 

Det kan förklaras av att allt fler elever i de skolor med sämst elevförutsättningar har många 

elever med utländsk bakgrund och dessa elever är i större behov av kompensatoriska åtgärder, 

vilket kommunerna inte tillgodosett (IFAU 2014, s. 258). 

Kommunaliseringen av skolan 

Forskning på kommunaliseringen av skolan tillsammans med övergången till från resurs- och 

regelstyrning till mål- och resultatstyrning (IFAU 2014, s. 187) visar nästan på en enhällig 

slutsats – den var inte av godo. Denna process präglades av otydlighet och betygssättning på 

vag grund, bland annat (IFAU 2014, s. 56-57). Kommunaliseringen av skolan, som var det första 

steget i decentraliseringsprocessen, leder således fram till en sämre skola sett på nationell 

nivå. Det här motsäger det Friedman menade skulle ske med just en decentralisering – en mer 

kostnadseffektiv skola skulle uppstå, enligt honom.  

     Kommunerna som arbetsgivare har också visat sig inte alls gynnat lärarkåren – även om det 

finns forskning som visar på att flykten från yrket påbörjades redan på 1980-talet – ser man 

inom forskning en tydlig trend bland lärarstudenterna; de blir färre och färre och mindre och 

mindre studiemotiverade (IFAU 2014, s. 59, 230). Det positiva med decentraliseringen, det vill 

säga kommunaliseringen och friskolereformen, är att lärarnas löner har ökat sedan tidigt 1990-

tal (Persson & Skult 2013, s. 7). Detta stärker emellertid Friedmans teori om att lärarkåren 

skulle gynnas av att ha flera arbetsgivare att välja emellan (Friedman 1962, s. 93).  
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     Ett annat problem som uppstod var vidareutbildning och kompetensförsörjning för lärare 

som blev satt på efterkälken, anledningen är att kommunerna inte alltid är tillräckligt stora 

aktörer för att axla det ansvaret, detta leder då till en försämrad nationell likvärdighet, trots 

att många kommuner fokuserar på just likvärdigheten i sina skolplaner (IFAU 2014, s. 340).   

     Finansieringen av skolan har efter kommunaliseringen inte påverkats nämnvärt – det mesta 

tyder på att skolan har lika mycket resurser nu som 1990 (Börjesson 2014, s. 7). Däremot har 

likvärdigheten kommuner och skolor emellan haltat något eftersom kommuner har olika 

skattebaser. Detta antyder att de riktade statsbidragen har bidragit till en mer likvärdig skola i 

landet (IFAU 2014, s. 61). Det finns också forskning som visar på att kommunernas 

resursallokering missgynnat lärartätheten vilket fått negativa resultat (IFAU 2014, s. 62, 231), 

vilket Hattie (2012) menar inte ska påverka elevernas resultat nämnvärt (Hattie 2012, s.  315). 

Samtidigt finns det annan forskning som visar på att resurser och resultat är tämligen tätt 

sammanflätade (IFAU 2014, s. 222). Denna studie har fokuserat på resursallokeringens effekter 

på resultaten och resultatet ligger mer i linje med att det finns en korrelation mellan ökade 

resurser och förbättrade skolresultat.  

     När man genomförde kommunaliseringen var syftet att öka kommunernas möjligheter att 

anpassa verksamheten efter lokala förhållanden. Staten var fortfarande en garant för 

likvärdighet samt stod för de övergripande lagarna och förordningarna som skollag och 

läroplaner, kommunerna agerande huvudmän och skulle fungera som verkställare av dessa 

lagar, förordningar och läroplaner (IFAU 2014, s. 187). 

     I kommunernas arbete med prioriterade området kan man se att det som har prioriterats 

av kommunerna är elev- och föräldrainflytande samt kunskaps- och värdegrundsuppdraget. 

Andelen kommuner som har haft explicita prioriteringar i sina skolplaner har ökat sedan 1990 

men många kommuner hade inga prioriteringar alls i början och det är långt ifrån alla 

kommuner som har det i dag. Likvärdigheten är det som varit minst prioriterat av kommunerna 

och det har allt som ofta saknats konkreta åtgärder för att klara av de prioriteringar som 

kommunen gjort i sin skolplan (IFAU 2014, s. 195, 207). Anledningen till att prioriteringarna 

kom att öka under framför allt andra halvan av 1990-talet var för att både Skolverket och 

regeringen beslöt att skärpa kraven på kommunerna att följa upp elevernas kunskapsresultat 

– resultatmåtten kom således att bli mer förekommande i kommunernas skolplaner (IFAU 

2014, s. 199, 201, 212, 218). Kommunernas skolplaner var inte särskilt konkreta eller tydliga 

med vad man ville uppnå och hur man ville uppnå det, i synnerhet skolans uppdrag gällande 
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likvärdighet (IFAU 2014, s. 220, 340). Det går också att se att de kommuner som explicit 

fokuserar på en kompensatorisk resursallokering också fördelar resurser till de skolor med 

störst behov, det är då lärartätheten som varit mest framstående som fördelningsmekanism 

(IFAU 2014, s. 316). Lärartätheten är en faktor som ingår i kostnaderna för undervisning per 

elev i denna studie.  

 

Friskolornas intåg 

Under 1980-talet var det i enlighet med ansvarspropositionen kommunerna som bestämde i 

vilken skola eleverna skulle gå enligt närhetsprincipen (IFAU 2014, s. 49). Här öppnades det 

emellertid upp för större valfrihet men ansvaret låg fortfarande på kommunerna att bestämma 

vilken skola en elev skulle gå på. Detta kom att ändras 1993 då eleverna – i praktiken 

föräldrarna eller vårdnadshavarna – fick valfriheten att välja andra kommunala skolor än den 

de blev tilldelade (IFAU 2014, s. 52). 

     Under regeringen Bildt 1992 kom friskolereformen (IFAU 2014, s. 52). Detta beslut innebar 

att kommunerna fick ansvaret genom en elevpeng (IFAU 2014, s. 222) – minst 85 procent av 

kostnaderna för genomsnittskostnaden per elev skulle tilldelas friskolorna av kommunerna 

tillsammans med en skälig terminsavgift (IFAU 2014, s. 52), det här systemet är i linje med det 

som Friedman (1962) presterade i sin bok Capitalism and Freedom. Två krav ställdes på de 

nyetablerade friskolorna: 1) de skulle vara godkända av Skolverket och 2) de var tvungna att ta 

emot alla elever i mån av plats (IFAU 2014, s. 52).  

      De fristående skolorna har tre stycken urvalsmekanismer: syskonförtur, kötid och 

närhetsprincipen (IFAU 2014, s. 268). Det här beslutet ledde till en ökning av antal fristående 

grundskolor första året (IFAU 2014, s. 52), och den trenden har fortsatt (IFAU 2012b, s. 9; IFAU 

2014, s. 260; IFAU 2015, s. 3; Ekonomifakta.se). 

     I början av perioden med friskolor var det mestadels skolor med antingen en viss pedagogisk 

eller religiös inriktning och föräldrakooperativ som etablerades, på senare tid har det 

emellertid varit vinstdrivande företag som står för den stora nyetableringen på skolmarknaden 

(IFAU 2012b, s. 9). 

     De argument som framfördes var att; nya skolor med unika profiler skulle dyka upp på 

marknaden; föräldrar och elever skulle bli mer engagerade i sina skolval och; konkurrens skulle 

leda till ny och bättre pedagogik som i sin tur skulle höja kvaliteten i svensk skola (IFAU 2014, 

s. 53). Dessa argument är samma som Friedman (1962) använder sig av sin bok – ett slags 
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marknadsprincip som höjer kvaliteten till en rimlig kostnad genom fria marknadsprinciper.  

     1997 fick kommunerna betydligt mer att säga till om gällande etableringen av friskolor – de 

gavs möjligheten att sätta stopp för nyetablering av en fristående skola om det påverkar den 

kommunala skolan på ett negativt sätt (IFAU 2014, s. 53). Den skillnad som uppstod i 

resursallokeringen var att friskolorna inte längre fick ta ut någon terminsavgift men i stället fick 

full täckning via skolpengen (IFAU 2014, s. 54). Det här har också lett till att vissa kommuner 

har många fristående skolor medan andra kommuner inte har några alls. Det beror dels på att 

friskolor har incitament att förlägga sin verksamhet i områden som antingen har ett gediget 

elevunderlag eller attraherar elever från en viss grupp, exempelvis elever från hem med en 

stark socioekonomisk ställning eller en viss religiös bakgrund (IFAU 2014, s. 264-266). Ett tydligt 

tecken är att andelen elever med högutbildade föräldrar väljer fristående skolor (IFAU 2014, s. 

270). Det är lika många utrikes födda som inrikes födda som väljer en annan kommunal skola 

än den som ligger geografiskt närmast. Detta kan tolkas som att de elever med sämre 

förutsättningar möjligtvis inte har samma tillgång till ett brett urval av friskolor samt det 

faktum att kötiden till framstående friskolor är väldigt lång och förutsätter således ett aktivt 

val av föräldrarna på ett tidigt stadium (IFAU 2014, s. 268, 275). 

     Vilka konsekvenser har friskolereformen fått på resultaten? Enklast svaret är att resultat 

marginellt förbättrats (IFAU 2012b; IFAU 2014, s. 62). Trots det problematiska i att mäta 

resultat kan man dra vissa slutsatser – betygen har ökat något genom en marginell 

betygsinflation sedan reformerna på 1990-talet (IFAU 2014, 299) samtidigt som elever 

presterar allt sämre i internationella mätningar så som TIMSS, PIRLS och PISA (IFAU 2014, s. 

61, 64). Det finns också en korrelation mellan resultat och antal friskolor i en kommun – ju fler 

friskolor, desto bättre resultat på både kort och lång sikt (IFAU 2012b, s. 18, 27). Det är inte 

friskolereformen som allena bidragit till betygsinflationen, utan det finns ett samband mellan 

betygsinflation och införandet av målrelaterade betygssystemet som ingick i reformerna på 

1990-talet (IFAU 2014, s. 64) tillsammans med konkurrensen på skolmarknaden som till viss 

del bidraget till detta (IFAU 2014, s. 65). 

     Andra konsekvenser är likvärdigheten i skolan; den har försämrats då elevers 

föräldrabakgrund påverkar valet av skola – och skolors resultat skiljer sig åt – vilket gör att 

målet att utradera skillnader i livschanser kan gå i stöpet. Man kan hävda att det finns en 

konflikt i en ökad pedagogisk mångfald, som var ett argument för decentraliseringen, och 

likvärdighet – ökad mångfald på en kvasimarknad innebär att fristående skolor kan attrahera 
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vissa grupper i samhället som får till följd att vissa skolor presterar bättre, mycket tack vare 

elevsorteringen (IFAU 2014, 280-281). Det framkommer också att elever med svenska 

bakgrund tenderar att välja fristående skolor om den kommunala skolan har sämre 

förutsättningar och hög andel utrikes födda elever, så kallad vit flykt, än om hemkommunens 

skola har motsatt förhållande (IFAU 2014, s. 283). Den här vita flykten var någonting Friedman 

ville beivra genom systemet med skolpeng, han menade att friheten att välja skola skulle 

komma alla till dels, även minoriteter (Friedman 1962, s. 92). Friheten att välja innebär alltid 

en risk att utfallet blir olika för olika personer vilket i sin tur kan få konsekvenser på gruppnivå 

och mer övergripande för en nation. Friedman åsyftade möjligheten att välja, inte 

nödvändigtvis tvånget att välja.  
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Forskningsöversikt 

En av de viktigaste slutsatser rapporten 2014:2 Decentralisering, skolval och fristående skolor: 

resultat och likvärdighet i svensk skola (IFAU 2014), är att svensk skolas nedåtgående trend 

påbörjades innan skolreformerna på 1990-talet. Det gäller även svenska elevers skolresultat – 

de presterar allt sämre och har gjort så sedan 1980-talet varför man inte kan förklara den 

nedåtgående trenden med reformerna på 1990-talet (IFAU 2014, s. 130-132, 184). Dessutom 

konstateras det att skillnader i resultat skolor emellan har ökat sedan slutet av 1980-talet och 

att dessa har förstärkts av en djupare segregation som i sin tur har förstärkts av reformerna på 

1990-talet (IFAU 2014, s. 11, 184). Det är inte skolvalet i sig som lett till skillnader i skolresultat, 

utan det är den elevsortering som följer av etableringen av flera friskolor (IFAU 2014, s. 12, 

184), inte heller är det kommunaliseringen av skolan eller friskolereformen som drivit på den 

negativa trenden i svensk skola; friskolereformen har snarare haft en positiv effekt på 

skolresultaten, om än liten (IFAU 2012b; IFAU 2014, s. 12). Forsberg (2015) påpekar också att 

friskolereformen har varit positiv i den mening att den är kostnadseffektiv, som Friedman 

(1962) menade, men har den sociala konsekvensen att samhället blir mer socialt och etniskt 

stratifierat (Forsberg 2015, s. 25); vissa grupper gynnas mer än andra av det fria skolvalet och 

friskolereformen (Forsberg, 2015, s. 30-31). 

 

En skola för alla?  

Enligt rapporterna Lika möjligheter? Familjebakgrund och skolprestationer 1988-2011 (IFAU 

2012a) och Decentralisering, skolval och fristående skolor: resultat och likvärdighet i svensk 

skola (IFAU 2014) samt i tidigare forskning, slås det fast att elevsorteringen skolor emellan har 

ökat sedan det fria skolvalet infördes 1992, detta är den avgörande faktorn för att skillnaderna 

mellan olika skolor har ökat (IFAU 2012a, s. 18-20; IFAU 2014, s. 25, 144). Skillnaden i resultat 

har ökat både mellan kommuner, skolor och huvudmän (IFAU 2014, s. 133, 141), en orsak till 

detta är att skolor med goda elevförutsättningar får ett starkare elevunderlag medan skolor 

med sämre förutsättningar får ett svagare elevunderlag – elever med högutbildade föräldrar 

går i friskolor i dubbel så stor utsträckning än elever vars föräldrar är lågutbildade (IFAU 2014, 

s. 92, 138-139; IFAU 2015, s. 4). I kommuner med många friskolor har segregationen mellan 

inrikes och utrikes födda ökat – de med svensk bakgrund går i regel i friskolorna. Segregationen 
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mellan låg- respektive högutbildade har också ökat mellan åren 1988 och 2009 och man kan 

se att skolsegregationen följer boendesegregation, men vid mätningen 2009 har 

skolsegregationen ökat något justerat för boendesegregation, man kan säga att det är den 

etniska segregationen som ökat mellan 1988 och 2009 (IFAU 2015, s. 4, 9, 14-15). Denna 

elevsortering har emellertid inte fått påtagliga negativa konsekvenser, ty skolan uppvisar inga 

konkreta skillnader i kvalitet – inte heller mellan kommuner (IFAU 2012a, s. 14) – utan det är 

elevsammansättningen som påverkar och renderar i ökad spridning av resultaten (IFAU 2012a, 

s. 12; IFAU 2014, s. 186). Man kan således säga att avgörande faktorer ligger utanför skolan 

(IFAU 2014, s. 142, 144), till exempel spelar familjebakgrund en viss roll för elevers resultat och 

betyg (IFAU 2012a, s. 13) men denna faktor har inte kommit att öka sedan reformerna på 1990-

talet (IFAU 2012a, s. 30-32). Det finns också en diskrepans mellan betyg och resultat på 

nationella prov; vissa skolor – i synnerhet de med många elever från hem med låg 

socioekonomisk status – sätter högre betyg än resultatet på de nationella proven medan andra 

skolor gör tvärtom (IFAU 2012a, s. 19, 28). 

     Vidare när det gäller betyg kan man se att allt fler får höga betyg samtidigt som allt fler får 

låga betyg – spridningen har således ökat sedan reformerna på 1990-talet, dock förklaras 

denna spridning också av det målrelaterade betygssystem som infördes under samma period 

(IFAU 2014, s. 153). En betygsinflation är också en konsekvens av båda reformerna på 1990-

talet och det har lett till att eleverna i dag har bättre betyg men sämre kunskaper givet att 

resultaten sjunkit i samtliga internationella mätningar under lång tid – elever med höga betyg 

har i dag helt enkelt sämre kunskaper än tidigare årskullar (IFAU 2014, s. 167).  

     Utrikes födda elever har haft en nedåtgående betygstrend sedan 1990-talet – denna trend 

förklaras nästan uteslutande av elevsammansättningen. De elever som kommit till Sverige 

innan skolstart har bättre förutsättningar än de som kommer hit senare, vilket till viss del är en 

indikator på att skolan lyckats kompensera för elevernas sämre förutsättningar (IFAU 2014, s. 

164-166).  

      Grundtanken med både kommunaliseringen 1991 och införandet av det fria skolvalet 1992 

var decentralisering och större lokal anpassning samt större valfrihet för den enskilde, detta 

var för att motverka segregation och elevsortering (IFAU 2014, s. 24-25), vilket även var ett 

argument Milton Friedman motiverade sitt skolpengssystem med (Friedman 1962, s. 91). Det 

man kan se är att när friheten att välja ökade under 1990-talet ökade också skillnaderna mellan 

skolor – inte enbart på kommunal nivå (IFAU 2014, s. 133, 135, 136). De skillnader som kan 
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skönjas kommuner emellan förklaras av elevsammansättningen, vilket förstärker bilden av att 

boendesegregationen är en stark faktor gällande skolresultat – och denna faktor har förstärkts 

sedan mitten av 1990-talet (IFAU 2014, s. 137, 139, 141, 142).   

     Likvärdigheten har också kommit att påverkas negativt av reformerna på 1990-talet – 

betygen/resultaten skiljer sig mer åt i dag än innan reformerna (IFAU 2014, s. 66) och vissa 

skolor har gynnats av konkurrensen medan andra har missgynnats (IFAU 2014, s. 67). På 

strukturell nivå har minoriteter varit förlorarna av dessa reformer, men det finns individuella 

avvikelser eftersom skolvalet möjliggör att vissa elever kan välja en bättre skola än den som 

geografiskt ligger närmast, vilket var det Friedman menade skulle ske med ett system med 

skolpeng som följer den enskilde eleven (IFAU 2014, s. 68; Friedman 1962, s. 92). Däremot har 

boendesegregationen haft en inverkan på skolsegregationen (IFAU 2014, s. 69), men det finns 

också forskning som visar på motsatsen (IFAU 2014, s. 69). Skolsegregationen har ökat sedan 

friskolereformen, justerat för boendesegregationen, skillnaden är större mellan skolor än vad 

den är mellan olika kommuner (IFAU 2014, s. 95) och skolsegregationen mellan inrikes och 

utrikes födda har ökat (IFAU 2014, s. 97). Det är således svårt att säga att det råder konsensus 

kring frågan om segregation även om den fakta som finns visar på en ökad polarisering i 

samhället (IFAU 2014s, s. 70). Noterbart är också att inkomstspridningen i landet ökade efter 

90-talskrisen vilket gjorde att elevernas socioekonomiska bakgrund kom att ändras i och med 

detta, det var framför allt de med lägst utbildning som drabbades värst (IFAU 2014, s. 74-76). 

Familjebakgrunden – eller socioekonomisk status – spelar roll för betyg i grundskolan; det är 

föräldrarnas ekonomiska status som har haft störst påverkan medan deras utbildningsnivå har 

spelat mindre roll sedan reformerna på 1990-talet (IFAU 2014, s. 161) men de har inte 

förändrats över tid, utan har legat tämligen konstant sedan slutet av 1980-talet (IFAU 2012b, 

s. 22). Detta indikerar att de familjefaktorer som påverkar elevers resultat hänger ihop med 

gener och uppfostran (IFAU 2012b, s. 23).  

    Annan forskning visar på att friskolereformen har missgynnat minoriteter och att dessa 

påverkas negativt av det fria skolvalet eftersom boendesegregationen förstärks (Forsberg 

2015, s. 35), men det finns också andra studier som visar på att den lokala kontexten, alltså 

boendesegregationen, spelar en mera avgörande roll för elevernas resultat än enbart friheten 

att välja skola på en marknad (Forsberg 2015, s. 36). Demografiska faktorer har också ändrats 

sedan 1990-talet – inkomstspridningen har ökat i spåren av krisen och invandringen har ökat 

(IFAU 2014, s. 78, 91) vilket är faktorer som påverkar somliga elevers resultat negativt (IFAU 
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2014, s. 77, 88, 91).   

     Forsberg (2015) menar att skolans marknadsanpassning – låta utbud och efterfrågan styra 

– har lett till att vissa grundläggande värderingar som skolan ämnar förmedla har kommit att 

få stå tillbaka, samtidigt som den nationella likvärdigheten har försämrats (Forsberg 2015, s. 

34). 

Skolsegregation har följande parametrar att ta i beaktande: 

Nivågruppering – homogena klasser för att på så sätt lättare anpassa undervisningen till 

elevernas behov och förutsättningar.  

Kamrateffekter – eleverna påverkas av sina kamrater, detta kan få både positiva och negativa 

konsekvenser beroende på hur klasskamraterna presterar (IFAU 2014, s. 26).  

Kvalitetseffekter – skillnader mellan skolor ökar vilket leder till att duktiga lärare tenderar att 

hamna i redan högpresterande skolor vilket leder till ytterligare skillnader i skolresultat (IFAU 

2014, s. 27).  

Kravnivå – differentierade klasser med nivågruppering kan få effekten att olika klasser eller 

skolor ställer olika krav vilket underminerar likvärdigheten i skolan nationellt sätt (IFAU 2014, 

s. 28).  

      Skolsegregation får således både individuella och samhälleliga konsekvenser; samhälleliga 

i form av ökad kriminalitet (IFAU 2014, s. 26-27) och individuella genom att de lågpresterande 

riskerar att prestera ännu sämre givet dessa faktorer (IFAU 2014, s. 26). En av skolans 

huvuduppgifter – demokratiuppdraget (Skolverket 2011, s. 7) – försvåras av att likvärdigheten 

minskar nationellt (IFAU 2014, s. 28). Friedman lyfter också fram att skolans uppdrag kan syfta 

till att förmedla gemensamma värderingar och han menar på att en befolkning behöver en 

stabil demokrati och den förutsätter en litterär befolkning (Friedman 1962, s. 86). 

     Det som talar för ett decentraliserat skolsystem med friskolor är att föräldrar och lokal- eller 

kommunalpolitiker kan ha en bättre överblick över vad som krävs för en bra skola. Marknaden 

med dessa aktörer – föräldrar och friskolor – kan således ta fram skolor som presterar goda 

resultat (IFAU 2014, s. 29). Det som talar emot decentralisering är att de fördelar som kommer 

med storskalighet uteblir i en lokal kontext samt att det nationella och samhälleliga intresset 

– exempelvis demokratiuppdraget och integrationen - kan försvåras (IFAU 2014, s. 29) samt att 

de sorterande mekanismer som valfrihet innebär ger en högre grad av segregation och 

stratifiering (Forsberg 2015, s. 36). Frihet att välja innebär alltid en risk att utfallet inte blir 

detsamma hos alla, någonting Friedman (1962) och andra liberaler ibland poängterar (Hayek 
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1960; Sowell 2015). . 

Tidigare forskning om skolresultat 

Det nationalekonomisk forskning visar är att resurser i form av lärartäthet kan ge en positiv 

effekt: elever i små klasser presterar bättre utifrån sina förutsättningar – vilket i praktiken 

innebär att lågpresterande elever tilldelas mer resurser genom en kompensatorisk 

resursallokering (IFAU 2014, s. 317-318). De positiva effekter friskolereformen haft består till 

viss del i den elevsortering som följer i dess spår (IFAU 2014, s. 322). Kommunaliseringen är 

svårbedömd – vissa kommuner har lyckats bättre än andra med kompensatorisk 

resursallokering (IFAU 2014, s. 316). Kommunerna lyckas inte heller i någon vidare utsträckning 

realisera sina skolplaner – de kommuner som explicit vill fokusera på personalkompetens eller 

resultat har lägre betyg IFAU 2014, s. 323). Det är kommunerna i storstadsregionerna som 

presterar bäst och det finns en liten korrelation mellan skolval, alltså konkurrens, och resultat. 

Dock kan inget kausalt samband slås fast enbart med denna fakta, man kan enbart konstatera 

att storstädernas kommuner generellt har ett bättre resultat bland sina elever (IFAU 2014, s. 

327). 

     Gällande svensk skolas likvärdighet kan man inte dra slutsatsen att den försämrats av 

reformerna på 1990-talet; orsaken till skillnader mellan skolor inom samma kommun förklaras 

nästan uteslutande av elevsortering (IFAU 2014, s. 331) vilket är en konsekvens av reformer 

som syftar till att öka individens inflytande över valet av skola (IFAU 2014, s. 334). De 

kommunerna med låg likvärdighet i betyg har inte väsentligt sämre lärare eller lägre 

lärartäthet, ty svensk skola har en hög grad av kompensatorisk resursallokering (IFAU 2014, s. 

332), också en viss segregering har förstärkt både genom en ökad boendesegregation och en 

ökad skolsegregation (IFAU 2014, s. 333). Här finns en intressekonflikt; det fria skolvalet har 

lett till ett bättre resultat men en högre grad av skolsegregation, det fria kommunala skolvalet 

har emellertid inte bidragit till ökad skolsegregation (IFAU 2014, s. 334). 

     Resultaten i svensk skola har en nedåtgående trend – och har så haft sedan slutet av 1980-

talet – man kan således inte förklara den negativa trenden med hänvisning till 

kommunaliseringen och/eller friskolereformen (IFAU 2014, s. 338-339). Förklaringen ligger 

delvis i den elevsortering som är en konsekvens av både boendesegregation och 

friskolereformen samt en betygsinflation som gjort att fler elever i dag har högre betyg, men 

sämre kunskaper, än tidigare (IFAU 2014, s. 339). Kunskapsraset kan förklaras av faktorer som 
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ligger utanför skolans kontroll, till exempel flyktingströmmar, fluktuationer i elevkullar och 

boendesegregation (IFAU 2014, s. 339). Inte heller kan några konkreta skillnader i hög- 

respektive lågpresterande elevers kognitiva förmågor uppmätas vilket visar på att kunskaperna 

har försämrats för samtliga elever i svensk skola (IFAU 2014, s. 338). 
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Teoretisk utgångspunkt – Milton Friedmans teori om skolpeng 

Begrepp 

Några begrepp i boken saknar adekvata översättningar, därför har några ord översatts till de 

ord och begrepp som används i den svenska lagstiftningen och läroplanerna. 

Begreppet: ”Common sets of values” översätts med ordet värdegrund. School voucher 

översätts och heter skolpeng medan voucher scheme översätts med skolpengssystem. 

Begreppet elevpeng förekommer också men det betyder i praktiken samma sak som skolpeng. 

Varför Friedman?  

Friedmans teorier om skolpeng och skolpengssystemet kommer dels fungera hypotesprövande 

gentemot tidigare forskning och dels mot denna studies resultat samt att teorierna ligger nära 

det svenska system av i dag, ett system som tog form på tidigt 1990-tal genom först 

kommunaliseringen 1991 och sedan friskolereformen 1992. Hans teorier är således intressanta 

på grund av likheten med hur svensk resursallokering ser ut än i dag med endast lättare 

modifikationer – möjligheten för friskolor att ta ut terminsavgift försvann under regeringen 

Carlsson 1997 (IFAU 2014, s. 53).  

Capitalism and Freedom 

Friedman menar i sin bok Capitalism and Freedom från 1962, att statlig intervention inom 

utbildningsområdet kan accepteras av två skäl: Granneffekter – en persons handlande 

renderar i betydande kostnader för andra, eller att det inte är rimligt att låta andra betala för 

en persons utbildningskostnader eller att de fördelar en person drar av utbildning inte ska 

behöva bekostas av andra (Friedman 1962, s. 85). Det andra skälet är det förmyndarskap barn 

i unga år behöver (Friedman 1962, s. 86). Dessa två skäl ska ses som två skilda områden och 

staten rättfärdigar således sitta agerande inom dessa två områden på olika sätt. Man bör också 

poängtera att skolning och utbildning är två olika saker – staten ägnar sig mestadels åt skolning 

i stället för utbildning (Friedman 1962, s. 86). 

      I en stabil demokrati behövs en litterär befolkning som dessutom delar en gemensam 

värdegrund – utbildning kan bidra till både och. De fördelar som kommer med utbildning är 

att samhället sålunda vilar på en stabilare grund samt att de fördelar som kommer med 
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utbildning kommer alla i samhället till dels, staten kan därför garantera ett minimum gällande 

utbildning (Friedman 1962, s. 86), vilket Friedman motiverar genom att framhäva familjen som 

den viktigaste sociala enheten i ett fritt samhälle (Friedman 1962, s. 87). Vidare menar han att 

det bästa ändå vore att föräldrar som kan stå för sina barns utbildningskostnader gör det, detta 

för att slippa byråkratin och beskattningen som följer med statlig intervention på 

utbildningsområdet – målet i ett fritt samhälle är att eliminera staten och dess interventioner 

i största möjliga mån vilket skulle få till följd att skatterna skulle sjunka kraftigt som i sin tur 

höjer folks real- eller nettolöner som öppnar upp för större individuell frihet (Friedman 1962, 

s. 87). 

     Det argument Friedman använder sig av för att motivera statligt ingripande i finansieringen 

av en gemensam skola är just granneffekterna – staten kan garantera ett minimum av kunskap 

samt att de färdigheter de skarpaste av förmågor förvärvar inom utbildningssystem sedermera 

kommer att komma alla i samhället till dels (Friedman 1962, s. 88). Friedmans grundtanke är 

att grundskolan, eller motsvarande, kan rättfärdigas genom att finansieras genom allmän 

beskattning – även i ett fritt samhälle. Det som är viktigt är att den gemensamt finansierade 

skolan ska ha breda sociala fördelar – de allra flesta i samhället ska gynnas av att skolan betalas 

via skatten. Högre utbildning behöver således inte betalas med gemensamma medel, ty dessa 

fördelar gynnar i regel den som själv utbildar sig vid till exempel ett universitet eller en 

högskola, granneffekterna minskar sålunda ju högre upp i utbildningskedjan man kommer 

(Friedman 1962, s. 88-89). 

     En fråga som adresseras i boken är vad man faktiskt får för alla de pengar som spenderas 

på skolan? Friedman syftar på att resultaten går ned medan utgifterna ökar – allt för mycket 

resurser läggs på annat än den grundläggande utbildningen, exempelvis fina soffor eller bättre 

byggnader. Avsaknaden av en fri marknad inom utbildningsområdet gör att föräldrar inte har 

någon att säga till om, utan de måste i så fall få med sig en bred majoritet för att få till stånd 

en förändring (Friedman 1962, s. 94-95). 

      Friedmans idé om skolpengssystem bygger på att staten ser till att finansiera en 

grundläggande nivå av utbildning, detta finansieras genom att föräldrar får en skolpeng – alltså 

en fast summa per barn och år som endast får användas till av staten godkända skolor – där 

föräldrarna får välja vilken skola de vill placera sina barn i. Dessa skolor ska förmedla ett 

gemensamt innehåll i kurserna för att bli godkända av staten och få ta emot elever vars 

utbildnings finansieras via skolpengen. Skolorna kan vara privata och vinstdrivande eller ideella 
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(Friedman 1962, s. 89). Utöver de privata skolorna ska det finnas statliga skolor, i synnerhet på 

landsbygden där elevunderlaget möjligtvis är så pass tunt att flertalet skolor inte kan 

samexistera, Friedman förespråkar därför ett system med både fristående och statligt drivna 

skolor (Friedman 1962, s. 93). Utöver denna skolpeng får föräldrar lägga till summor om de vill 

gå på andra skolor som kostar mer än den ministandard staten slagit fast (Friedman 1962, s. 

89). 

      Ett argument mot privatiseringen av skolväsendet är hur man förhåller sig till exempelvis 

religiösa friskolor – dessa skolor kan mycket väl ha en segregerande effekt på samhället i stället 

för en enande (Friedman 1962, s. 90). Dock – detta är ett argument som står i strid med 

individens frihet – vilket skall värderas högst? I Friedmans fall handlar det om individens frihet 

framför allt. Vidare menar han att en avnationalisering – eller decentralisering – av skolan ger 

föräldrar större valfrihet i att välja den skola som man anser passa sitt barn bäst, det skulle 

leda till att flera olika typer och skolor med olika pedagogiska inriktningar skulle uppstå på en 

skolmarknad. Den möjlighet föräldrar har med enbart en statlig eller kommunal skola är att 

antingen flytta barnet till en privat skola, och då betala fulla kostnaden ut egen ficka, eller byta 

bostadsadress. I sann marknadsliberal anda menar Friedman att privata företag är bättre 

skickade att förse allmänheten med de skolor de efterfrågar (Friedman 1962, s. 91). Dessutom 

skulle lärarlönerna lättare marknadsanpassas eftersom med möjligheten för lärare att välja 

privata skolor ger fler arbetsgivare att välja mellan (Friedman 1962, s. 93). Som systemet såg 

ut i USA 1962 när han skrev boken, med standardiserade lärarlöner, resulterade det i att bra 

lärare blev underbetalda och dåliga således blev överbetalda (Friedman 1962, s. 95). 

Anledningen till att inte fler röster höjs för individuell lönesättning är för att de exceptionellt 

duktiga alltid är få och då vill den breda majoriteten inom en yrkeskår ha enhetliga löner, alltså 

lön enligt kollektivavtal. Följden blir att de mest lämpade inte söker sig till yrket vilket får 

konsekvensen att yrkeskårens kompetens urholkas på sikt som i sin tur leder till sämre resultat 

– med frilönesättning baserad på meriter samt flera arbetsgivare att välja på skulle detta lösas 

(Friedman 1962, s. 96). 

      Ett motargument till att öka valfriheten inom utbildningsområdet är att klassklyftorna 

skulle förvärras – skolor skulle tendera att bli mer homogena och den enande effekt en statlig 

skola har skulle utebli. Friedman menar att så inte alls måste bli fallet eftersom föräldrar – 

oavsett var de bor eller vilken klass de tillhör – nu får möjligheten att välja skolor med helt 

andra förutsättningar än de skolor som ligger i sitt bostadsområde (Friedman 1962, s. 92). 
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    I ett föredrag i Harlem, New York, av Milton Friedman, uppskattningsvis i slutet av 1970-talet 

eller i början av 1980-talet, pratar han om sina teorier kring skolpeng 

[ https://www.youtube.com/watch?v=Syp_jR4BNBk ]. De två frågor han diskuterar är: ”varför 

är skolan i ett så bedrövligt skick?” samt: ”vad kan vi göra åt det?”. Retoriken om 

den ”bedrövliga skolan” känns igen även från dagens skoldiskurs i Sverige.  

     Friedman lägger fram två teoretiska anledningar till att den amerikanska skolan presterar 

allt sämre 1) centraliseringen och byråkratiseringen av skolväsendet, och 2) är att kontrollen 

har flyttat från det lokala och föräldrarna till skoladministratörer. På samma sätt har man 

motiverat både kommunaliseringen och friskolereformen i Sverige – decentralisering för ökat 

lokalt inflytande (IFAU 2014, s. 52, 187, 222). Vidare drar Friedman en parallell till det brittiska 

sjukvårdssystemet där det framkommit att det är ekonomiskt ineffektivt, precis som det 

amerikanska skolsystemet. Från läsåret 1971/72 till 1976/77 gick antalet anställda inom skolan 

i USA upp åtta procent, kostnaden per elev och år gick upp med 68 procent under samma 

period, mycket tack vare inflation, men även justerat för inflationen under samma period gick 

kostnaden per elev och år upp 21 procent. Antalet studenter och antal skolor sjönk med fyra 

procent läsåren 1971/72-1976/77. Resultaten på en mängd olika test sjönk under perioden, 

läs- och skrivkunnigheten sjönk, precis som kunskaperna i matematik. Kostnad per elev per år 

under fem år hade gått från 829 dollar till 1395 dollar per elev och år. De siffror för New York 

visar att staten New York har en genomsnittlig kostnad per elev och år på 1991 dollar medan 

staden New York har en kostnad på 2700 dollar. Alaska hade dyrare kostnad per elev tack vare 

nackdelarna med sin storlek och glesa befolkningstäthet. Skolan kostade således mer men man 

fick mindre för pengarna, enligt de siffror Friedman presenterar i sitt föredrag. Anledningen till 

detta fenomen är bristen på fria marknadsprinciper – skolan har inga incitament att kapa 

kostnader, de saknar incitament att tillfredsställa kunderna, det vill säga föräldrarna och 

eleverna, och då får man detta utfall, menar Friedman. Friedmans svar på frågan vad man ska 

göra åt detta är skolpengssystemet som presenteras i hans bok Capitalism and Freedom 

(1962).  

     Friedmans teorier om skolpeng, fria skolval och en marknadsanpassad skola ligger till grund 

för undersökningen framför allt på grund av likheterna med det svenska systemet av i dag – 

resursallokeringen sker på i princip samma sätt och med samma argument som Friedman 

presenterar i sin bok Capitalism and Freedom. I enlighet med dessa teorier borde 

resurseffektiva skolor kunna prestera lika bra men med mindre medel, tanken är att empiriskt 

https://www.youtube.com/watch?v=Syp_jR4BNBk
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testa dessa teorier i denna studie – visar det sig att resursallokering inte spelar någon större 

roll för prestationerna i skolan? Eftersom skolpengen är individuell har också de individuella 

kostnaderna för undervisning valts ut att studeras.  
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Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna undersökning är att studera förhållandet mellan kostnad för undervisning 

per elev och år, och resultat på nationella prov i årskurs 3. Hur stark eller svag är korrelationen 

mellan kostnad för undervisning per elev och år, och resultaten på de nationella proven för 

årskurs 3 läsåret 2015/2016 på nationell nivå? Hur ser strukturen i resultatet ut? 
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Metod 

Det empiriska materialet består av en sammanställning av Sveriges kommuners skolors 

kostnader för undervisning per elev och år, samt deras resultat på de nationella proven i 

årskurs 3 beräknat som ett medelvärde av dem som uppnått kravnivån. Detta material har 

presenterats som ett diagram med en X-axel, kostnad i kronor, respektive Y-axel, resultat på 

nationella prov, med ett glidande medelvärde och en trendlinje för att visa på korrelationen 

mellan kostnad och resultat.   

     Sveriges kommuner har först rangordnats efter kostnad för år 2015 för undervisning per 

elev och år (siris.skolverket.se) från den kommunen med högst kostnad till den med lägst, 

detta är gjort i Excel. Därefter har varje kommuns resultat på de nationella proven för årskurs 

3 läsåret 2015/2016 sammanställts (siris.skolverket.se). Sammanställningen består av ett 

medelvärde beräknat i procent – varje kommuns skolor som deltagit på de nationella proven 

har fått ett medelvärde, medelvärdet består av andel elever som uppnått kravnivån i samtliga 

delprov i både matematik och svenska på de nationella proven i årskurs 3. Till exempel innebär 

92,2 procent i denna studie, att 92,2 procent är medelvärdet av andel elever i aktuell kommun 

som uppnått kravnivån på de nationella proven i samtliga delar i matematik och svenska 

läsåret 2015/2016. På Skolverkets hemsida (siris.skolverket.se) presenteras endast andel som 

uppnått kravnivån på de nationella proven, det är således den enda parameter man kan arbeta 

med gällande resultatet. För att underlätta presentationen av diagrammet har varje kommun 

fått ett medelvärde för andel som uppnått kravnivån på de nationella proven. Svenska som 

andraspråk och de skolor som inte deltagit på de nationella proven har valts bort och finns 

således inte representerade i statistiken. Underlaget för svenska som andraspråk är för tunt 

varför detta skulle kunna resultera i ett icke tillförlitligt empiriskt material. De skolor som inte 

deltagit får endast en punkt i stället för en siffra i statistiken hos Skolverket vilket försvårar 

insamlingen och bearbetningen av materialet, de är därför inte representerade i denna studie.   

     För att få fram ett lättöverskådligt diagram har procentsatserna gjorts om till poäng; 92,2 

procent motsvarar 922 poäng, 95,0 procent motsvarar 950 och 100 procent motsvarar 1000 

poäng. I diagrammet i Figur 1 finns samtliga kommungruppers poäng representerade, för att 

undvika onödiga tecken som tar upp plats har kommatecknet slopats till förmån för ett 

poängsystem som i praktiken lätt görs om till procent.  
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     Sveriges kommuners kostnader för undervisning per elev och år, och resultat på de 

nationella proven är sammanställda som en lista. Sveriges 290 kommuners är indelade i 29 

stycken kommungrupper – grupp 1 är de tio kommuner med högst kostnad för undervisning 

per elev och år, och grupp 29 är de tio kommuner som har lägst kostnad för undervisning per 

elev och år. Detta är gjort för att få ett överskådligt diagram med ett tydligt resultat.  

     Diagrammet är framtaget genom att markera kommungrupp, dess kostnad och dess 

resultat, sedan gjordes ett punktdiagram i Excel med en linje för det glidande medelvärdet och 

en rät trendlinje för att visa huruvida det finns en korrelation mellan en kommungruppernas 

kostnader och dess resultat på de nationella proven. En uppåtgående trendlinje indikerar en 

positiv korrelation mellan kostnad och resultat eftersom kostnaderna stiger ju längre till 

vänster man kommer på Y-axeln, kostnad, och resultaten ökar på X-axeln, resultat.  

     Varje kommuns kostnad respektive resultat finns presenterade, och vilka kommuner 

som ingår i de olika kommungrupperna finns som bilagor.  

Validitet och reliabilitet  

I studier som tittar på övergripande strukturer inom skolans komplexa värld är det svårt att 

slå fast kausaliteten – ett resultat på ett nationellt prov kan ha många olika förklaringar, allt 

från dagsform och motivation till kognitiva förmågor hos eleverna, till att just en klass eller 

skola har haft fokus på annat än vad de nationella proven behandlar. Gällande kostnader för 

undervisning per elev och år har landsbygdskommuner generellt högre kostnader per elev än 

storstadskommuner, givet de fördelar storstäderna har med antal elever per 

kvadratkilometer. Resultat handlar således om betydligt fler parametrar än resursallokering.               

Den här studiens problematik är generaliseringen – att slå ihop tio kommuner och sedan 

sammanställa deras samtliga skolors resultat på de nationella proven i både matematik och 

svenska ger ett resultat med små skillnaden – en kommuns framgång kan raseras av en annan 

kommuns misslyckande, och vice versa. Dessutom kan vissa skolor prestera bra på 

matematikdelen men uppvisar ett sämre resultat på svenskadelen, och vice versa. Det gör att 

studiens resultat visar på en tämligen enhetlig bild gällande resultat på de nationella proven 

för årskurs 3 i Sverige med den här metoden eftersom medelvärdet är en sammanslagning av 

både matematik och svenska samt en sammanslagning av ett flertal kommuner och skolor. 

Antalet elever som deltagit på de nationella proven utgör också en risk för en missvisande bild 

– vissa kommuner har få deltagande klasser och få elever, det gör att möjligheten för ett 

resultat som skiljer sig markant åt från andra kommuner ökar. De nationella proven rättas inte 

av någon nationell myndighet, de rättas på lokal nivå vilket kan öppna upp för en viss 

godtycklighet i bedömningarna. Det i sin tur kan påverkas av konkurrensen på skolans 
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kvasimarknad där varje skola vill ha så goda och höga resultat som möjligt för att locka till sig 

elever. Denna godtycklighet inom bedömningen av proven gör det svårt att slå fast 

korrelationen mellan kostnad och resultat då resultaten inte nödvändigtvis visar på en objektiv 

bedömning. Givet denna problematik är ändå resultaten från de nationella proven det som 

utgör en minst godtycklig grund att stå på för det empiriska materialet.  

     För att säkerställa exakt vad som påverkar en skolas eller en klass resultat på ett nationellt 

provs samtliga delar måste man titta på varje elev, vilket i praktiken är omöjligt att göra, för 

att få svaret på: ”varför fick vi det här resultatet?”. Man bör därför vara lite ödmjuk inför 

forskningsresultat som tittar på övergripande strukturer; det studien kan säga är vilken trend 

eller struktur är synliga utifrån det empiriska materialet gällande resursallokering i skolan och 

korrelationen med resultat på de nationella proven i årskurs 3? 

Didaktiskt relevans  

I detta arbete kommer fokus i resultatet ligga enbart på kostnad för undervisning per elev då 

dessa kostnader har en direkt koppling till klassrummet. I Skolverkets förklaring till vad som 

innefattar kostnad för undervisning per elev ingår följande: alla läro- och timplanebundna 

aktiviteter, främst löner, lönekostnader för lärare/personal under tid för kompetensutveckling 

samt kostnader för eventuella vikarier. Det är dessa kostnader som undersökningar studerar 

och baserar sitt empiriska material på.  

     Den totala kostnaden är inte vald för att i den ingår bland annat utgifter för inventarier, 

byggnader, mat och övriga kostnader som skolledning och administration, man skulle kunna 

argumentera för att detta också påverkar resultaten i skolan, men den kopplingen är mer 

långsökt än de kostnader som har en direkt koppling till klassrummet. 

     När forskning tar hänsyn till faktorer som att minskade resurser i skolan kan kompenseras 

genom att högutbildade föräldrar ger mer stöd åt sina barn i hemmen, visar forskningen att 

det finns ett positivt samband mellan resurser – här åsyftat lärare och övrig personal, mindre 

klasser och mer tid i skolan – och resultat (IFAU 2014, s. 222). 
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Resultat 

Figur 1: Resultat i medelvärde på de nationella proven läsåret 2015/2016 för de 29 kommungrupperna samt deras 

kostnader för undervisning per elev och år för året 2015 

 

Källa: X-axeln visar kostnader för undervisning per elev och år i kronor. Y-axeln är resultatet för varje 

kommungrupp omräknat i poäng. Statistik hämtad från Skolverket (siris.skolverket.se). Prickarna motsvarar en 

kommungrupps resultat omräknat i poäng. Den raka linjen är en trendlinje som visar på en positiv korrelation mellan 

kostnad och resultat sett över hela landet. Den krokiga linjen är det glidande medelvärdet, som även det visar på en 

positiv korrelation mellan kostnad och resultat.  
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I diagrammet är det de 29 kommungruppernas kostnader och resultat som är presenterat, 

varje punkt motsvarar en kommungrupp. I resultatet bygger urvalet på de fyra grupper som 

sticker ut mest åt olika håll – högst respektive lägst kostnad samt högst respektive lägst 

medelvärde på de nationella proven.                                     

     Det första som kan konstateras utifrån det här diagrammet är att den kommungrupp 

som har lägst kostnad för undervisning per elev – 40 770 kronor – inte har lägst andel elever 

som uppnått kravnivån på de nationella proven – 92,2 procent har klarat kravnivån, vilket gör 

att kommungruppen hamnar på 18:e plats i rankingen gällande resultat bland de 29 

kommungrupperna.     

     Den kommungrupp som har lägst andel elever som uppnått kravnivån – 90,6 procent – 

är grupp 17 som har en kostnad för undervisning per elev på 50 120 kronor per år. 

    Kommungruppen som har högst andel elever som uppnått kravnivån på de nationella 

proven – 93,7 procent – är kommungrupp 3, deras genomsnittliga kostnad för undervisning 

per elev och år är 60 210 kronor. 

   Kommungrupp 1, som har högst kostnad för undervisning per elev – 69 930 kronor – har 

92,7 procent av eleverna klarat kravnivån på de nationella proven i årskurs 3. 

     Det finns en trend, ingalunda tydlig, att de kommungrupper som har en högre kostnad 

för undervisning per elev också presterar marginellt bättre på de nationella proven för årskurs 

3 läsåret 2015/2016. Linjen för det glidande medelvärdet visar på fluktuationer i resultaten 

medan den linjära trendlinjen visar på en svag korrelation mellan kostnad och resultat för 

kommungrupperna som helhet; de bästa resultaten påträffas bland de kommungrupper som 

också lägger mer resurser på kostnader för undervisning. Hade trendlinjen pekat nedåt i stället 

för som nu, uppåt, skulle man inte kunna dra slutsatsen att kostnad för undervisning per elev 

har en positiv effekt på resultaten på de nationella proven för årskurs 3. På strukturell nivå 

kan man dra slutsatsen att elevernas prestationer på de nationella proven i årskurs 3 får en 

positiv effekt av att kommunerna lägger mer resurser på undervisning per elev och år.  
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Analys 

I analysen har fokus varit på de intressantaste kommunerna gällande deras ekonomiska 

förutsättningar och utbildningsnivå, samtliga analyserade kommungruppers kommuners 

statistik har studerats men inte presenterats av skälet att fokus har varit ytterligheterna inom 

grupperna. 

Kommungrupp med lägst kostnad – grupp 29  

Den kommungrupp med lägst kostnad för undervisning per elev och år, grupp 29, består av 

bland andra Täby, Bollnäs och resterande kommuner hemmahörande i södra Sverige. Den 

kommun som sticker ut ekonomiskt i denna grupp är Täby, som hör till Stockholms län. Den 

fördel Täby har förutom ett stort antal elever och ett stort utbud av både fristående och 

kommunala skolor samt en högutbildad befolkning – 31,94 procent har en högskoleutbildning 

längre än tre år medan snittet i landet är 19,27 procent – är kommuninvånarnas genomsnittliga 

årsinkomst som ligger på 409 400 kronor (www.sverigeisiffor.scb.se) (SCB). Jämför man med 

landet är den genomsnittliga årsinkomsten 282 900 kronor. Täby kommun skiljer sig också från 

de andra kommunerna i grupp 29 gällande genomsnittlig årsinkomst – den överstiger de andra 

kommunerna med råge; ingen av de andra kommunerna har en genomsnittlig årsinkomst över 

300 000 kronor, de flesta ligger på cirka 250 000 kronor, och Täby har högst skatteintäkter – 

49 552 kronor per år och invånare – vilket gör att Täby besitter betydligt bättre ekonomiska 

förutsättningar till att satsa på skolan (SCB).  

     När det kommer till kommunernas resultat är det Örkelljunga som har högst andel som 

klarat kraven för godkänd nivå på de nationella proven – 98,3 procent – Täby har fjärde, inom 

kommungruppen, högst andel – 96.1 procent. Örkelljunga är den kommun inom gruppen, 

grupp 29, som har lägst skatteintäkter – 31 801 kronor. Örkelljunga, Aneby (97.9 procent) och 

Habo (96.2 procent) inte har lika många deltagande elever på proven som Täby kommun vilket 

kan förklara varför dessa kommuner presterar bättre än Täby. De två kommuner som satsar 

minst resurser på undervisning per elev är Örkelljunga och Vara, dessa två kommuner skiljer 

sig åt resultatmässigt – Vara har 89,4 procent som klarat nivån för godkänt. Korrelationen 

mellan kostnad för undervisning och resultat är således inte tydlig mellan dessa två kommuner 

inom gruppen (SCB).   
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Kommungrupp med lägst genomsnittligt resultat – grupp 17 

Kommungrupp 17 som har lägst genomsnittligt resultat på de nationella proven består av 

bland andra Vallentuna, Hällefors och Hörby. Hällefors är den kommun med lägst medelvärde 

av den andel som uppnått kravnivån på de nationella proven – 76,7 procent. Hällefors har en 

genomsnittlig årsinkomst per invånare på 235 80 kronor och 7,63 procent har en högskole- 

eller universitetsutbildning längre än tre år, lägst i gruppen. Hörby är den kommun som 

presterat bäst – 96,0 procent har uppnått kravnivån. Deras genomsnittliga årsinkomst är 252 

200 kronor och kommunen har lägst skatteintäkter per invånare i grupp 17 – 36 796 kronor. 

Andel i Hörby som har en högskole- eller universitetsutbildning längre än tre år är 11,87 

procent av befolkningen. Vallentuna, som har den högsta genomsnittliga årsinkomsten i 

gruppen med 338 200 kronor och skatteintäkter på 42 883 kronor per invånare, har nästbäst 

resultat – 95,8 procent. I Vallentuna har 20,14 procent en högskole- eller 

universitetsutbildning längre än tre år, vilket är högst andel i gruppen (SCB). Skillnaden inom 

gruppen när det gäller resultaten är relativt stor och det är Hällefors som drar ned gruppens 

medelvärde, utan den kommunen skulle medelvärdet vara 92,1 procent vilket är mer i linje 

med rikssnittet. 

Kommungrupp med högst kostnad – grupp 1 

Den kommungrupp som har högst kostnad för undervisning per elev och år, kommungrupp 1, 

består av bland andra Danderyd, Göteborg, Malå och Sorsele. Dessa fyra kommuner sticker ut 

i denna grupp. Danderyd sticker ut på det sättet att medborgarna i kommunen har en 

genomsnittlig årsinkomst på 520 100 kronor och skatteintäkterna ligger på 62 242 kronor, 

högst i Sverige, 41,23 procent har en högskole- eller universitetsutbildning längre än tre år och 

kommunen lägger 63 800 kronor på undervisning per elev, kommunens medelvärde på de 

nationella proven är 97,5 procent. Göteborg å andra sidan, som också har fördelen av att vara 

en storstad, lägger 68 200 kronor på undervisning per elev, de har ett medelvärde på de 

nationella proven på 91,5 procent. Göteborgs genomsnittliga årsinkomst är 282 500 kronor 

och skatteintäkterna ligger på 43 114 kronor, 25,92 procent har en utbildning längre än tre år 

vid en högskola eller ett universitet. Sorsele som har Sveriges högsta kostnad för undervisning 

per elev – 87 000 kronor – har en genomsnittlig årsinkomst hos sin befolkning på 237 300 

kronor och skatteintäkter på 40 484 kronor per invånare och år, medelvärdet på de nationella 

proven är 92,3 procent. 10,37 procent av invånarna har studerat längre än tre år vid en 

högskola eller ett universitet i Sorsele kommun. Malå är den kommun i gruppen som har bäst 

resultat på de nationella proven för årskurs 3 – 98,5 procent har uppnått kravnivån. Malås 

kostnader för undervisning per elev och är nästhögst i gruppen med 76 100 kronor, 
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kommunens genomsnittliga årsinkomst är 258 300 kronor och skatteintäkterna ligger på 

45 649 kronor per invånare och år. 9,49 procent har studerat längre än tre år vid en högskola 

eller ett universitet.  

Kommungrupp med höst medelvärde på nationella prov – grupp 3  

Kommungrupp 3, som har högst medelvärde på de nationella proven, består av bland andra 

Stockholm, Malmö, Sollentuna och Arjeplog. Sollentuna är den rikaste kommunen i gruppen 

– en genomsnittlig årsinkomst på 374 200 kronor. Kommunens medelvärde på de nationella 

proven är 93,4 procent. Kommungruppens sorgebarn är Malmö som presterar sämst på de 

nationella proven – 88,4 procent har uppnått kravnivån på de nationella proven i årskurs 3. 

Malmö har en genomsnittlig årsinkomst på 245 300 kronor men å andra sidan har 23,92 

procent av invånarna en universitets- eller högskoleutbildning längre än tre år, vilket är en 

lägre andel än Sollentuna som har 28,83 procent. Stockholm är den kommun som har den 

högst utbildade befolkningen om man tittar på andel som studerat längre än tre år – 31,75 

procent. Årsinkomsten i kommunen är 337 400 kronor och skatteintäkterna ligger på 43 679 

kronor per invånare och år. Stockholms prestation på de nationella proven för årskurs 3 – 94,3 

procent har uppnått kravnivån. Den starkaste lysande stjärna i gruppen är Arjeplog – 99,7 

procent har uppnått kravnivån på de nationella proven. Kommunens ekonomi avviker inte 

från de övriga kommunerna i gruppen – 253 100 kronor i genomsnittlig årsinkomst. Endast 

Stockholm och Sollentuna har över 330 000 kronor i genomsnittlig årsinkomst, övriga ligger 

mellan 234 400 kronor, Torsby, till 269 300 kronor, Norrtälje. Arjeplogs framgång kan inte 

heller förklaras av att befolkningen är högutbildad, 10 procent har studerat längre än tre år på 

universitet eller högskola. Arjeplogs skatteintäkter per invånare, 46 713 kronor, är högre än 

alla andra kommuners i gruppen. Sollentuna som är den rikaste kommunen har en skatteintäkt 

på 45 698 kronor och Malmö har lägst i gruppen med 35 715 kronor (SCB). 
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Diskussion 

Undersökningen visar att det finns en trend, eller en struktur, mellan kostnad för undervisning 

per elev och år, och resultat på de nationella proven. Den linjära trendlinjen visar att resultaten 

tenderar att öka när kostnaderna för undervisning går upp. Detta motsäger Milton Friedmans 

teorier om effektiv resursanvändning samt att konkurrens gör skolor mer kostnadseffektiva. 

Med det resonemanget borde skolor som presterar bäst inte nödvändigtvis ha högre kostnader 

sett på strukturell nivå.  

     I analysen påträffas en inte lika enhetlig bild över korrelationen mellan resultat och de olika 

enskilda kommunernas kostnader för undervisning, genomsnittlig årsinkomst, skatteintäkter 

eller utbildningsnivå. Det analysen kan bidra med är att konstatera att generella slutsatser är 

problematiska att dra – endast på strukturell nivå kan man se en korrelation, inte mellan 

enskilda kommuner och inte heller inom en och samma kommungrupp så som de 

sammankopplats i denna studie. Tittar man mer ingående på de olika kommunerna blir det 

genast svårare att säga vad som påverkar resultaten då vissa kommuner på pappret må ha 

samma förutsättningar men ändå presterar tämligen olika på ett givet prov som är detsamma 

över hela landet. Kommuner med samma geografiska, ekonomiska eller utbildningsmässiga 

förutsättningar uppvisar inte tecken på att ha likvärdiga resultat, det är uppenbart att det 

handlar om andra faktorer än dessa.  

   Ett annat dilemma med den svenska skolans kvasimarknad är huruvida en objektiv 

bedömning av kunskaper kan ske. De incitament fristående skolor har i dag är att kunna visa 

på goda resultat, vilka är godtyckliga, både på de nationella proven och betygen. Skolorna äger 

inte heller möjligheten att ta betalt för sina tjänster, enda sättet att förbättra företagets, alltså 

skolans, ekonomi, är att sänka omkostnaderna genom skära i personaltäthet, löner och ha 

många elever som inte är kostsamma, även kallat cream skimmming. På en fri marknad gäller 

också fri prissättning, vilket vi inte har i Sverige i dag, det leder till att hela systemet med fri 

marknad de facto inte existerar inom skolan.  

     Ett sätt att få skolor att uppvisa goda resultatet är: fri prissättning på skolans tjänster, vilket 

måste leda till att eleverna, alltså kunderna, betalar ur egen ficka, samt att det måste införas 

nationell rättning av de nationella proven som i större utsträckning måste ligga till grund för 

betygssättning. En annan lösning är att helt ta bort betygen och ha utökade antagningsprov till 

gymnasieskolor och högre utbildning. Antagningsprov med större fokus på de områden man 
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ska studera är en väg framåt för att slippa betygssättning – detta leder till att de långsiktiga 

kunskaperna hamnar i fokus i stället för betyg som inte återspeglar vad eleverna faktiskt lärt 

sig. När folk betalar helt eller mer ur egen ficka kommer också ett större fokus på kvalitet – få 

personer skulle lägga ut flera tusentals kronor på en skola som inte under lång tid uppvisat 

goda resultat, det vill säga skolans elever presterar bra på antagningsprov och gjort så under 

lång tid. En annan fördel med att folk betalar mera själva är att skolan som helhet får in mer 

resurser då skolan är en kommunal angelägenhet som betalas via skattemedel vilket alla 

arbetande medborgare betalar. Detta kan liknas vid en möjlighet till progressiv beskattning – 

de som vill betala extra för bra skolgång äger den möjligheten och det frigör således mera 

resurser eftersom dessa barn inte kommer att belasta det kommunala skolväsendet men deras 

föräldrar kommer ändå betala kommunal inkomstskatt. Friheten att välja ökar, vilket i ett fritt 

samhälle så som Friedman (1962) och exempelvis Hayek (1960) förespråkar, är grundbulten. 

Frihet innebär både rätten till liv och egendom men också ekonomisk frihet.  

     Det finns givetvis en mängs invändningar mot detta, en är ofta likvärdigheten – att alla inte 

äger möjligheten att betala för sig – men likvärdighet måste inte vara ett samhälleligt mål, utan 

varje individ är ett mål i sig själv. Den enas vinst är inte någon annans förlust eftersom en 

utbildad befolkning bygger en nation stark och konkurrenskraftig, vilket kommer alla landets 

medborgare till dels. På en fri marknad finns inget nollsummespel – en persons möjlighet till 

att betala för en bra skola innebär inte än försämring för någon annan som går i en statligt eller 

kommunalt finansierad skola (Nozick 1974; Sowell 2015). 
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Bilagor 

Bilaga 1. Kommunernas kostnader för undervisning per elev och år samt 

medelvärdesresultat i poäng 

 

 

 
 

  

   

Grundskolan - Kostnader per kommun 

 
Valt år: 2015   

   

Kommun Undervisning per elev 
Snittresultat 

nationella prov årskurs 3 

Sorsele  87 000 923 

Malå  76 100 985 

Dorotea  69 600 835 

Bräcke  69 500 957 

Pajala  68 600 912 

Göteborg  68 200 915 

Strömsund  67 500 940 

Överkalix  64 700 876 

Storuman  64 300 954 

Danderyd  63 800 976 

Eda  63 700 924 

Emmaboda  63 300 931 

Vilhelmina  62 600 933 

Gnesta  62 300 917 

Staffanstorp  62 200 936 

Övertorneå  61 700 951 

Alvesta  61 700 856 

Huddinge  61 400 938 

Gällivare  61 100 914 

Vännäs  60 900 949 

Åre  60 800 914 

Askersund  60 700 903 
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Sollentuna  60 600 934 

Torsås  60 500 954 

Torsby  60 400 970 

Arjeplog  60 300 997 

Stockholm  60 100 945 

Gislaved  59 700 943 

Norrtälje  59 500 928 

Malmö  59 500 884 

Sunne  59 300 924 

Karlsborg  59 200 931 

Gnosjö  59 000 921 

Gotland  58 400 955 

Mora  58 200 935 

Orsa  58 200 900 

Västervik  58 100 927 

Storfors  57 500 956 

Värmdö  57 500 941 

Sölvesborg  57 300 936 

Sotenäs  57 200 964 

Kalix  57 200 938 

Osby  57 100 931 

Södertälje  57 100 910 

Krokom  56 700 946 

Orust  56 500 937 

Eskilstuna  56 500 905 

Ödeshög  56 400 960 

Tomelilla  56 400 866 

Grums  56 300 930 

Smedjebacken  56 300 913 

Mörbylånga  56 200 944 

Lund  56 200 948 

Ydre  56 200 876 

Färgelanda  55 900 928 

Robertsfors  55 800 928 

Hammarö  55 800 943 

Berg  55 700 914 

Ludvika  55 600 942 

Valdemarsvik  55 400 942 

Heby  55 300 890 

Nykvarn  55 200 957 

Gullspång  55 000 900 

Norsjö  54 900 958 

Linköping  54 800 924 

Svalöv  54 700 879 

Kristinehamn  54 700 937 

Salem  54 600 939 

Höganäs  54 600 925 

Leksand  54 600 925 

Lidköping  54 600 931 
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Borgholm  54 500 947 

Ljusnarsberg  54 400 1 000 

Oxelösund  54 400 890 

Sala  54 300 917 

Vindeln  54 200 933 

Boxholm  54 200 938 

Mönsterås  54 200 960 

Olofström  54 200 924 

Botkyrka  54 200 855 

Åsele  54 100 947 

Grästorp  54 100 900 

Östersund  54 000 918 

Bengtsfors  54 000 873 

Härjedalen  53 900 914 

Sigtuna  53 900 909 

Nyköping  53 900 929 

Tranemo  53 800 938 

Trelleborg  53 600 908 

Kiruna  53 500 941 

Degerfors  53 500 845 

Uppvidinge  53 500 929 

Essunga  53 300 974 

Strömstad  53 200 962 

Lycksele  53 200 885 

Kil  53 200 897 

Lilla Edet  53 100 945 

Katrineholm  53 100 893 

Ljusdal  53 000 914 

Nordmaling  53 000 855 

Helsingborg  52 900 934 

Järfälla  52 900 926 

Ovanåker  52 800 941 

Boden  52 800 937 

Jokkmokk  52 600 880 

Ånge  52 600 935 

Nora  52 600 931 

Älvkarleby  52 600 954 

Ljungby  52 600 926 

Uddevalla  52 500 908 

Landskrona  52 500 922 

Luleå  52 500 953 

Varberg  52 500 954 

Nybro  52 400 919 

Nordanstig  52 400 906 

Härnösand  52 300 904 

Haninge  52 300 924 

Karlstad  52 200 935 

Fagersta  52 000 897 

Filipstad  52 000 838 
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Örnsköldsvik  52 000 920 

Tyresö  51 900 949 

Nacka  51 900 954 

Hylte  51 800 887 

Malung-Sälen  51 800 954 

Gagnef  51 800 947 

Ängelholm  51 700 965 

Båstad  51 600 885 

Älmhult  51 600 942 

Östhammar  51 500 929 

Ale  51 500 934 

Alingsås  51 500 904 

Simrishamn  51 400 922 

Stenungsund  51 400 926 

Vetlanda  51 400 924 

Trosa  51 300 925 

Svenljunga  51 200 929 

Hultsfred  51 200 820 

Älvdalen  51 100 944 

Hjo  51 100 940 

Håbo  51 100 914 

Oskarshamn  51 100 919 

Umeå  51 000 959 

Arvika  51 000 929 

Tibro  51 000 930 

Vadstena  50 900 866 

Bollebygd  50 900 941 

Höör  50 900 937 

Falkenberg  50 800 920 

Sundbyberg  50 800 943 

Laxå  50 800 915 

Lindesberg  50 700 906 

Säter  50 600 919 

Karlshamn  50 600 951 

Sollefteå  50 500 940 

Värnamo  50 500 892 

Lerum  50 500 930 

Kalmar  50 500 970 

Arboga  50 300 911 

Sävsjö  50 300 959 

Öckerö  50 300 927 

Hällefors  50 300 767 

Laholm  50 200 931 

Karlskoga  50 200 936 

Vallentuna  50 100 958 

Nässjö  50 100 898 

Sandviken  50 100 896 

Hörby  50 000 960 

Bromölla  50 000 919 
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Ockelbo  49 900 870 

Tjörn  49 900 961 

Dals-Ed  49 900 968 

Eksjö  49 900 929 

Motala  49 800 919 

Mariestad  49 800 946 

Halmstad  49 800 928 

Åmål  49 800 881 

Årjäng  49 700 928 

Hagfors  49 700 880 

Vellinge  49 700 938 

Skara  49 700 922 

Timrå  49 600 903 

Kungsbacka  49 600 944 

Österåker  49 600 952 

Bjuv  49 500 903 

Flen  49 400 901 

Åstorp  49 400 881 

Jönköping  49 400 942 

Kävlinge  49 400 959 

Klippan  49 300 830 

Lekeberg  49 300 940 

Töreboda  49 200 856 

Lidingö  49 200 955 

Östra Göinge  49 200 924 

Forshaga  49 100 899 

Vårgårda  49 000 936 

Markaryd  48 900 878 

Herrljunga  48 900 889 

Sundsvall  48 800 947 

Piteå  48 800 964 

Vansbro  48 700 906 

Tranås  48 700 931 

Älvsbyn  48 700 944 

Växjö  48 600 940 

Karlskrona  48 500 934 

Ekerö  48 500 954 

Vingåker  48 500 858 

Kramfors  48 300 890 

Burlöv  48 300 895 

Vimmerby  48 100 939 

Svedala  48 100 922 

Lomma  48 100 947 

Kristianstad  48 000 904 

Mjölby  48 000 943 

Kungälv  47 900 938 

Säffle  47 800 933 

Vaggeryd  47 800 927 

Falköping  47 800 891 
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Tanum  47 700 908 

Köping  47 700 903 

Mark  47 700 912 

Skinnskatteberg  47 600 897 

Götene  47 600 963 

Hudiksvall  47 600 930 

Vaxholm  47 500 963 

Gävle  47 500 916 

Tidaholm  47 500 950 

Skellefteå  47 500 923 

Mullsjö  47 500 948 

Söderköping  47 500 896 

Skurup  47 500 936 

Strängnäs  47 400 924 

Hallstahammar  47 400 920 

Surahammar  47 300 905 

Åtvidaberg  47 300 889 

Härryda  47 300 944 

Skövde  47 100 922 

Bjurholm  47 000 968 

Uppsala  47 000 937 

Norrköping  46 900 901 

Kungsör  46 900 899 

Solna  46 800 939 

Trollhättan  46 800 911 

Ystad  46 700 947 

Tingsryd  46 500 967 

Rättvik  46 500 949 

Arvidsjaur  46 500 886 

Ulricehamn  46 500 970 

Hofors  46 400 909 

Partille  46 400 913 

Västerås  46 400 906 

Hallsberg  46 300 923 

Upplands-Bro  46 200 923 

Nynäshamn  46 200 904 

Avesta  46 100 900 

Sjöbo  46 000 908 

Lessebo  45 900 929 

Haparanda  45 900 964 

Eslöv  45 900 922 

Borås  45 700 907 

Enköping  45 500 941 

Kumla  45 400 880 

Upplands Väsby  45 300 921 

Lysekil  45 000 928 

Munkfors  44 900 970 

Hässleholm  44 800 921 

Falun  44 800 923 
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Bilaga 2. Kommungruppernas kostnader och resultat beräknat i medelvärde – rangordnat 

efter kostnad 

Kommun Kostnad Resultat 

Grupp 1 69 930 927 

Grupp 2 62 090 925 

Grupp 3 60 210 937 

Grupp 4 58 270 933 

Grupp 5 56 740 929 

Grupp 6 55 910 928 

Grupp 7 54 840 923 

Grupp 8 54 320 930 

Grupp 9 53 880 918 

Grupp 10 53 210 910 

Grupp 11 52 690 927 

Grupp 12 52 310 915 

Grupp 13 51 760 933 

Grupp 14 51 310 917 

Grupp 15 50 950 926 

Grupp 16 50 530 929 

Grupp 17 50 120 906 

Kinda  44 600 913 

Vänersborg  44 600 920 

Munkedal  44 600 928 

Tierp  44 500 921 

Finspång  44 500 935 

Norberg  44 400 887 

Söderhamn  44 400 928 

Ragunda  44 300 828 

Hedemora  44 300 916 

Borlänge  44 200 891 

Örebro  43 900 912 

Mölndal  43 200 938 

Knivsta  42 000 964 

Bollnäs  41 900 876 

Perstorp  41 600 926 

Habo  41 500 962 

Aneby  41 300 979 

Ronneby  41 100 898 

Högsby  40 800 814 

Täby  40 800 961 

Mellerud  40 300 922 

Vara  39 800 894 

Örkelljunga  38 600 983 
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Grupp 18 49 800 924 

Grupp 19 49 490 914 

Grupp 20 49 040 919 

Grupp 21 48 490 919 

Grupp 22 47 890 922 

Grupp 23 47 550 930 

Grupp 24 47 220 925 

Grupp 25 46 600 929 

Grupp 26 46 060 919 

Grupp 27 44 950 925 

Grupp 28 43 970 912 

Grupp 29 40 770 922 

 

 

Bilaga 3. Kommungruppernas kostnader och resultat beräknat i medelvärde – rangordnat 

efter resultat 

Kommun Kostnad 
   

Resultat 

Grupp 3 60 210 937 

Grupp 4 58 270 933 

Grupp 13 51 760 933 

Grupp 8 54 320 930 

Grupp 23 47 550 930 

Grupp 5 56 740 929 

Grupp 16 50 530 929 

Grupp 25 46 600 929 

Grupp 6 55 910 928 

Grupp 1 69 930 927 

Grupp 11 52 690 927 

Grupp 15 50 950 926 

Grupp 2 62 090 925 

Grupp 24 47 220 925 

Grupp 27 44 950 925 

Grupp 18 50 120 924 

Grupp 7 54 840 923 

Grupp 22 47 890 922 

Grupp 29 40 770 922 

Grupp 20 49 040 919 

Grupp 21 48 490 919 

Grupp 26 46 060 919 

Grupp 9 53 880 918 

Grupp 14 51 310 917 

Grupp 12 52 310 915 

Grupp 19 49 490 914 

Grupp 28 43 970 912 

Grupp 10 53 210 910 
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Grupp 17 50 120 906 

 

 

Bilaga 4. De olika kommungrupperna 

  

Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4 Grupp 5 

Sorsele Eda Åre Sunne Sotenäs 

Malå Emmaboda Askersund Karlsborg Kalix 

Dorotea Vilhelmina Sollentuna Gnosjö Osby 

Bräcke Gnesta Torsås Gotland Södertälje 

Pajala Staffanstorp Torsby Mora Krokom 

Göteborg Övertorneå Arjeplog Orsa Orust 

Strömsund Alvesta Stockholm Västervik Eskilstuna 

Överkalix Huddinge Gislaved Storfors Ödeshög 

Storuman Gällivare Norrtälje Värmdö Tomelilla 

Danderyd Vännäs Malmö Sölvesborg Grums 

     

Grupp 6 Grupp 7 Grupp 8 Grupp 9 Grupp 10 

Smedjebacken Heby Lidköping Åsele Degerfors 

Mörbylånga Nykvarn Borgholm Grästorp Uppvidinge 

Lund Gullspång Ljusnarsberg Östersund Essunga 

Ydre Norsjö Oxelösund Bengtsfors Strömstad 

Färgelanda Linköping Sala Härjedalen Lycksele 

Robertsfors Svalöv Vindeln Sigtuna Kil 

Hammarö Kristinehamn Boxholm Nyköping Lilla Edet 

Berg Salem Mönsterås Tranemo Katrineholm 

Ludvika Höganäs Olofström Trelleborg Ljusdal 

Valdemarsvik Leksand Botkyrka Kiruna Nordmaling 

     

Grupp 11 Grupp 12 Grupp 13 Grupp 14 Grupp 15 

Helsingborg Landskrona Örnsköldsvik Ale Håbo 

Järfälla Luleå Tyresö Alingsås Oskarshamn 

Ovanåker Varberg Nacka Simrishamn Umeå 

Boden Nybro Hylte Stenungsund Arvika 

Jokkmokk Nordanstig Malung-Sälen Vetlanda Tibro 

Ånge Härnösand Gagnef Trosa Vadstena 

Nora Haninge Ängelholm Svenljunga Bollebygd 

Älvkarleby Karlstad Båstad Hultsfred Höör 

Ljungby Fagersta Älmhult Älvdalen Falkenberg 

Uddevalla Filipstad Östhammar Hjo Sundbyberg 
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Grupp 16 Grupp 17 Grupp 18 Grupp 19 Grupp 20 

Laxå Öckerö Tjörn Skara Lekeberg 

Lindesberg Hällefors Dals-Ed Timrå Töreboda 

Säter Laholm Eksjö Kungsbacka Lidingö 

Karlshamn Karlskoga Motala Österåker Östra Göinge 

Sollefteå Vallentuna Mariestad Bjuv Forshaga 

Värnamo Nässjö Halmstad Flen Vårgårda 

Lerum Sandviken Åmål Åstorp Markaryd 

Kalmar Hörby Årjäng Jönköping Herrljunga 

Arboga Bromölla Hagfors Kävlinge Sundsvall 

Sävsjö Ockelbo Vellinge Klippan Piteå 

     

Grupp 21 Grupp 22 Grupp 23 Grupp 24 Grupp 25 

Vansbro Svedala Mark Skurup Kungsör 

Tranås Lomma Skinnskatteberg Strängnäs Solna 

Älvsbyn Kristianstad Götene Hallstahammar Trollhättan 

Växjö Mjölby Hudiksvall Surahammar Ystad 

Karlskrona Kungälv Vaxholm Åtvidaberg Tingsryd 

Ekerö Säffle Gävle Härryda Rättvik 

Vingåker Vaggeryd Tidaholm Skövde Arvidsjaur 

Kramfors Falköping Skellefteå Bjurholm Ulricehamn 

Burlöv Tanum Mullsjö Uppsala Hofors 

Vimmerby Köping Söderköping Norrköping Partille 

     

Grupp 26 Grupp 27 Grupp 28 Grupp 29  

Västerås Enköping Tierp Bollnäs  

Hallsberg Kumla Finspång Perstorp  

Upplands-Bro Upplands Väsby Norberg Habo  

Nynäshamn Lysekil Söderhamn Aneby  

Avesta Munkfors Ragunda Ronneby  

Sjöbo Hässleholm Hedemora Högsby  

Lessebo Falun Borlänge Täby  

Haparanda Kinda Örebro Mellerud  

Eslöv Vänersborg Mölndal Vara  

Borås Munkedal Knivsta Örkelljunga  
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Bilaga 5: Figur 2 

Figur 2: Kostnad för undervisning per elev och år i kronor samt resultat för Sveriges 290 kommuner 

 

Källa: X-axeln visar kostnader för undervisning per elev och år i kronor. Y-axeln är resultatet för varje kommun 

omräknat i poäng. Statistik hämtad från Skolverket (siris.skolverket.se). Prickarna motsvarar en kommuns 

resultat omräknat i poäng. Den raka linjen är en trendlinje som visar på en positiv korrelation mellan kostnad och 

resultat sett över hela landet.   
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