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Sammanfattning 

Friskolereformen 1992 innebar att den svenska skolan konkurrensutsattes. Expansionen av 

friskolor var snabb och idag går mer än 25 procent av alla gymnasieelever i en friskola. Denna 

studie avser att studera kunskapsutfallet av friskolereformen i den svenska gymnasieskolan. 

Studien baserar sig på en jämförelse mellan 19 län och studerar de förändringar som skett 

under åren 2004 till 2011 när andelen elever i friskola har förändrats. Som utfallsvariabler 

studeras gymnasiets slutbetyg, högskoleprovsresultatet samt övergången till högskola. Studien 

använder sig av multipel regression med länsfixa och årsfixa effekter. Resultaten visar att 

slutbetyget inte påverkas av andelen elever i friskola, däremot påverkas resultatet på 

högskoleprovet marginellt negativt. Studien finner dock samtidigt att andelen elever i friskola 

påverka övergången till högskolan marginellt positivt. 

Sökord: friskolereformen; friskolor; kunskapsutfall; slutbetyg; högskoleprovet; 

övergång till högskola 

 

Abstract 
The number of independent schools in Sweden expanded rapidly as a result of the 1992 

voucher reform. The effects were most noticeable in the upper secondary school with more 

than 25 percent of all Swedish students currently attending a private school. The aim of this 

paper is to examine the effects on upper secondary students' study-results as a result of the 

voucher reform. The paper compares study-results for 19 counties covering the years 2004-

2011. The measured outcome variables used are grade point average, SweSAT-scores and 

transitions to higher education. The tool of analysis used is a multiple regression with county- 

and year fixed effects. The results from this paper show that grade point average is not 

affected by the number of students attending private schools, the SweSAT-scores drop 

marginally with a higher number of students in private schools. Finally the results display a 

weak positive link between the number of students attending private schools and transitions to 

higher education. 

 

Keywords: school choice; independent schools; educational performance; GPA; SweSAT; 

transition to university  
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1. Inledning 

”Resultaten från PISA 2012 manar till eftertanke. Sedan den första PISA-studien år 2000 

har de svenska resultaten sjunkit kontinuerligt och ligger nu under genomsnittsresultaten 

för OECD i alla undersökta kunskapsområden. Inom samtliga kunskapsområden är 

Sverige det land där resultaten försämrats mest.” (Skolverket 2013 s. 6) 

År 1992 infördes den svenska friskolereformen i och med att den borgerliga regeringens 

proposition 1991/92:95 röstades igenom i riksdagen. Det var en reform som främst öppnade 

upp för elever och vårdnadshavare, men också för lärare och övrig skolpersonal, att fritt välja 

skola respektive arbetsgivare. För den svenska gymnasieskolan, som studeras i denna studie, 

innebar detta att skolor med enskild huvudman nu fick etablera sig fritt efter att ha fått sin 

ansökan godkänd av Skolinspektionen. Reformen kan sägas avspegla en bredare samhällelig 

trend av privatiseringar inom den offentliga sektorn, exempelvis inom hälso- och 

sjukvårdssektorn. Detta var en reform som gjordes delvis på grund av att den offentliga 

sektorn ansågs ha vuxit sig för stor och blivit ineffektiv under 1980- talet, men i viss mån var 

reformen även ideologiskt baserad då medborgarens rätt till fria val sattes i centrum. När 

reformen presenterades av dåvarande skolministern Beatrice Ask var förhoppningarna stora, 

se exempelvis proposition 1991/92:95. Förhoppningarna var att friskolorna skulle skapa en 

ökad pedagogisk mångfald och en lokal anpassning som de kommunala skolorna inte riktigt 

kunde åstadkomma. Den nya konkurrensutsättningen förmodades leda till att skolorna gavs ett 

starkare incitament att på ett kostnadseffektivt sätt höja kvaliteten. Till en början var 

etableringsgraden av friskolor låg och de gymnasieskolor som framförallt etablerades drevs av 

icke- vinstdrivande stiftelser.  

Att idén om konkurrensutsättning har haft ett betydande intåg i den svenska välfärdssektorn 

avspeglas av att mer än 20 procent av alla välfärdsanställda idag arbetar för privata företag 

och denna förändring har varit speciellt snabb och genomgående i utbildningssektorn. 

Exempelvis är 42 procent av landets gymnasieskolor idag drivna av privata aktörer och över 

25 procent av alla gymnasieelever går i friskolor. I vissa kommuner är andelen elever som går 

i friskolor så hög som 60 procent. Idag är 90 procent av alla friskolor på gymnasienivå 

vinstdrivande, och den lägsta andelen elever som är inskrivna i friskolor i Sverige återfinns i 

Norrbottens län med 7.9 procent (Vlachos 2010b). 

I dagens debatt beskrivs den svenska skolan som en institution i kris. Genomgående har 

betygen höjts för varje år, exempelvis har andelen elever som får maxbetyg i gymnasiet ökat 
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26 gånger mellan åren 1997-2006 enligt Vlachos (2008).  Detta sker samtidigt som Sverige 

konsekvent får allt sämre resultat i internationella jämförelsestudier, exempelvis PISA-studien. 

Vad det här beror på är det mycket svårt att uttala sig om, och tidigare forskning på området 

kommer inte fram till några entydiga resultat. Men då Sverige har en av de högsta andelarna 

av vinstdrivna friskolor gentemot offentligt drivna skolor i världen, är det inte orimligt att 

undersöka om konkurrensutsättningen kan vara en av orsakerna till de sjunkande 

kunskapsresultaten i den svenska skolan. 

Studiens syfte är att undersöka hur andelen elever i gymnasial friskola i Sveriges län under 

åren 2004 till 2011 påverkat kunskapsutfallet och övergången till högskola. Utfallet i två 

kunskapsindikatorer kommer att studeras, slutbetyget, i likhet med andra studier (se 

exempelvis Böhlmark & Lindahl 2012) och, vilket är nytt, resultatet på högskoleprovet. Även 

övergången till högskola studeras. Totalt studeras utfallet i 19 län. I analysen används ett 

flertal multipla regressionsmodeller där länsfixa och årsfixa effekter kontrolleras bort. Även 

ett antal icke-tidskonstanta variabler kontrolleras bort, exempelvis andel barn i 

bidragshushåll och utbildningsnivå. Detta förfarande innebär att den allmänna trend av 

förändrade kunskapsresultat som finns i Sverige kontrolleras bort från denna studie.  

Studiens frågeställning är således: Påverkar andelen elever som är inskrivna i friskolor i 

Sveriges läns gymnasieskolor mellan åren 2004-2011 kunskapsnivån och övergången till 

högskolestudier? 

Resultaten visar att andelen elever som går i gymnasial friskola inte verkar påverka den 

genomsnittliga slutbetygsnivån. Däremot verkar en högre andel elever i friskola leda till en 

marginellt sänkt kunskapsnivå då resultatet på högskoleprovet sjunker. Samtidigt indikerar 

resultaten att en ökad andel elever i friskola verkar leda till en svagt ökad övergång till 

högskolan. 

Studien avser inte att uttala sig om grundskolans konkurrensutsättning, segregationens 

effekter på gymnasieskolan, samt effekter som är externa från denna undersökning som kan 

tänkas påverka kunskapsresultaten, exempelvis ändrade kursplaner.  

Studien disposition ser ut som följer. I kapitel 2 ges en teoretisk bakgrund som tar upp 

incitamentsstrukturen i gymnasieskolan, sedan följer en genomgång av tidigare studier i 

kapitel 3. Efter detta, i kapitel 4, följer en beskrivning av metod, variabler och data. I kapitel 5 

presenteras resultaten. I kapitel 6 diskuteras studiens metod och resultat, i kapitel 7 avslutas 

studien med en slutsats. 
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2. Teoretisk bakgrund 
Som en bakgrund till den empiriska undersökningen är det lämpligt att börja med en teoretisk 

diskussion av friskolereformen. Som tidigare nämnts var tanken när friskolereformen 

genomfördes att en incitamentsstruktur skulle skapas där gymnasieskolorna konkurrerade om 

eleven, och därigenom de inkomster som denna elev inbringade via skolpengen, genom att 

leverera den bästa kvaliteten. Vad som bör påpekas i denna debatt är dock att begreppet 

kvalitet i skolvärlden är ett mycket komplext begrepp. När reformen genomfördes förmodade 

man att skolorna skulle konkurrera genom att försöka leverera en så bra kunskapsnivå som 

möjligt, bland andra saker som blivande elever också ansåg vara viktiga, på ett 

kostnadseffektivt sätt. Detta skulle sedan visa sig i bättre betyg vid de mest 

konkurrenskraftiga skolorna och även leda till ett högre söktryck till dessa skolor. Det här 

skulle sedan orsaka att mindre konkurrenskraftiga skolor tvingades att förbättra sina system 

och pedagogiska principer för att överleva. Ett mer effektivt system skulle också skapas när 

elever kunde välja pedagogisk inriktning på skolan utifrån sina preferenser (Vlachos 2010a). 

Hartman och Vlachos (2010a) argumenterar för att skolmarknaden tillsammans med de flesta 

andra marknader i välfärdssektorn är kvasimarknader. Le Grand & Bartlett (1993) 

introducerade begreppet kvasimarknad, vilket innebär att en marknad inte fullt ut är en fri 

konkurrensmarknad. Till exempel behöver producenter och köpare på marknaden inte 

nödvändigtvis drivas av nytto- eller vinstmaximeringsmekanismer. Ett exempel på detta i 

skolsektorn är den skolpeng som en elev för med sig, vilken orsakar att eleven nödvändigtvis 

inte upplever att hen köper en tjänst. Le Grand & Bartlett (1993) menar att en kvasimarknad 

kan vara framgångsrik trots att den inte är en fri konkurrensmarknad, om den uppfyller fyra 

kriterier, effektivitet, lyhördhet, valfrihet och jämlikhet.  För att dessa fyra kriterier ska 

uppfyllas menar författarna att fem aspekter måste uppfyllas på marknaden; marknadsstruktur, 

låg informationsasymmetri, låga transaktionskostnader, motivation och ingen kundselektering. 

I nedanstående avsnitt diskuteras den incitamentsstruktur som har skapats för skolan utifrån 

kvasimarknadsteorin, respektive incitamentsstrukturen för eleven utifrån Chiswicks (1974) 

modell för utbildningsbeslut, kallad the schooling model. 
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2.1 Incitament för skolan 
Marknadsstrukturen 

I kvasimarknadsteorin menar Le Grand & Bartlett (1993) att det är viktigt att marknaden 

karaktäriseras av många små aktörer och att inträdeströsklarna på marknaden är låga, mycket 

likt den situation som ska råda vid fri konkurrens. Det vi kan se i den svenska 

gymnasieskolans ägarstruktur är att marknaden blir allt mer koncentrerad, med 

friskolekoncernen Academia som största privata aktör, även om marknaden präglas av relativt 

låga inträdeströsklar. Det finns dock andra problem med den marknadsstruktur som råder, 

vilket Fredriksson & Vlachos (2011) lyfter fram, nämligen att skolpengen är konstant. Detta 

betyder att en skolas intäkt per elev är given. 

”Eftersom skolpengen är given kan vinsten i verksamheten endast öka genom att hålla nere 

kostnaden per elev eller genom att välja ut särskilt lönsamma elevgrupper.”      

(Fredriksson & Vlachos 2011 s. 33) 

Låg informationsasymmetri 

Informationsasymetrin på gymnasieskolans område är betydande, detta då det är mycket svårt 

för en blivande elev och dennes vårdnadshavare att veta vad en skola levererar för något. Hur 

den förmodat viktigaste variabeln kunskap ska observeras av en familj är mycket komplicerat, 

den variabel som i allmänhet har fått indikera detta är betyg. Men som kan ses i kapitel 4.3 är 

kunskap mätt med betyg inte en självklar koppling. Den svaga kopplingen mellan faktisk 

kunskap och betyg har gjort det möjligt för skolor att försöka locka till sig fler elever genom 

att inflatera betygen. Detta då potentiella betyg är en av de saker som elever och föräldrar bryr 

sig mest om när de ska välja skola (Black & Machin 2010). 

”If student's grades signal educational outcomes, while their 'true' skills are unobservable, 

schools may attract students by inflating their grades relative to other schools. In fact, if 

the cost of grade inflating (in terms of being detected cheating) is low enough, some grade 

inflation is always optimal from the perspective of the school.”                               

(Wikström & Wikström 2004 s. 310) 

Det ska dock nämnas att Rothstein (2006) finner att familjer väljer skola beroende på 

elevernas sociala sammansättning och inte på basis av vilka skolor som är bäst på att förbättra 

elevernas kunskapsnivå. Jacob & Lefgren (2006) finner stora skillnader mellan vad familjer 

värdesätter; några betonar kunskap högt medan andra lägger stor vikt vid elevernas trivsel. 

Även om det förmodligen inte är så att det enda föräldrar och blivande elever bryr sig om är 

betygen finns det en god grund för att anta att detta åtminstone är en av de viktigaste 
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orsakerna till varför man väljer en viss gymnasieskola. 

Låga transaktionskostnader 

Med transaktionskostnader menas i kvasimarknadsteorin kostnader som uppstår före 

transaktionen, exempelvis i form av marknadsföring, samt kostnader efter transaktionen, 

exempelvis i form av kontroll utförd av Skolinspektionen. Speciellt att efterkostnader av en 

transaktion, såsom kontrollkostnader, ska öka är något som Le Grand & Bartlett (1993) 

utrycker oro för. Dock är det svårt att säga om dessa kostnader har passerat en acceptabel 

gräns eller inte.  

Motivation 

Le Grand & Bartlett (1993) menar att det är viktigt att rätt motivationsstruktur råder för att en 

kvasimarknad ska fungera, i den meningen blir denna punkt relativt lik punkten 

informationsasymetri i det avseendet att kunskap är en så svårobserverbar variabel att 

motivationsstrukturen nödvändigtvis inte blir att leverera en så hög kunskapsnivå som möjligt.  

Senare forskning har visat är att det kan vara enklare för en skola att höja betygen utan en 

korresponderande höjning i kunskapsnivån. Det här anses bero på att den externa 

uppföljningen gällande betygen är mycket svag i Sverige. Detta beror i sin tur på att det 

svenska gymnasiesystemet lägger en unikt stor del av det betygssättande ansvaret på läraren, 

då det saknas slutgiltiga studentprover i de flesta gymnasiekurserna och när dessa finns är de 

enbart vägledande för betygssättningen. Dessutom saknas andra former av externa bedömande 

instanser i skolsystemet, något som ofta finns i andra länder (Wikström & Wikström 2004). 

Ingen kundselektering 

Med kundselektering avser kvasimarknadsteorin möjligheten för en friskola att välja mer 

attraktiva elever som har lägre kostnader förknippade med sig. Vlachos (2010a) finner att den 

socioekonomiska bakgrunden blir allt mer lika mellan de olika typerna av gymnasieskolor. 

Det är enbart de friskolor som är stiftelser som har övervägande majoritet elever från en 

gynnad socioekonomisk bakgrund. Därmed verkar det inte finnas belägg för att 

gymnasieskolor ägnar sig åt kundselektering, något som de också enligt lag är förbjudna att 

göra.  
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Vlachos (2010b) menar att det genom 1992 års friskolereform skapades en 

incitamentsstruktur där friskolor på, förvisso ett kostnadseffektivt sätt, minskade antalet 

lärartimmar. Detta då denna post ofta är den största utgiftsposten för en skola, vilket gör det 

rationellt att försöka effektivisera undervisningen så mycket som möjligt. Samtidigt tyder en 

del på att betygen börjat ges alltmer lättvindigt. Wikström & Wikström (2004) finner till 

exempel att privata gymnasieskolor inflaterar betygen kraftigt. Exempelvis placerar sig en 

manlig student 15 procent bättre i betygsdistributionen om han går på en friskola. Vlachos 

(2010b) finner att privata och kommunala gymnasieskolor verkar ge ungefärligen samma 

betyg, han finner dock att betygsinflationen i hela den svenska gymnasieskolan är betydande. 

Därmed verkar betygsinflationen vara ungefärligen lika stor oavsett driftssätt år 2010, detta 

eftersom både fristående och kommunala skolor konkurrerade om elever för att överleva. Det 

finns därmed fog för att befara att friskolereformen 1992 skapat en incitamentsstruktur där en 

del av gymnasieskolans fokus flyttats från kunskap till andra mål. 

2.2 Incitament för eleven 
Enligt Chiswicks (1974) ekonomiska teori ”The schooling model’s” applikation på detta 

område bedöms en individ ha incitamentet att försöka maximera sin livsinkomst med 

avseende på utbildning eller arbete. Det är en kostnad att studera i Sverige om man räknar 

med alternativinkomsten för ett arbete som kräver lägre utbildningsnivå. Hur individen ska gå 

tillväga för att maximera sin livsinkomst beror i stor utsträckning på individuell förmåga och 

förutsättningar. En individ har som incitament att få ett så attraktivt jobb ur individens 

perspektiv som är möjligt. För en studiebegåvad individ som har som mål att arbeta i mer 

avancerade sektorer som kräver utbildning är det viktigt att ha så mycket kunskap som möjligt, 

detta då potentiella arbetsgivare anställer de jobbsökande som är mest produktiva, vilket 

kunskap kan sägas vara en indikator på. En individ som å andra sidan har låg studieförmåga 

tjänar förmodligen på att börja arbeta tidigt framför att inhämta ytterligare kunskap. Vad 

kunskap är och hur det ska mätas är väldigt vagt, det är i princip en variabel som är omöjlig 

att mäta på ett fullständigt korrekt sätt. Därigenom har betyg från högstadiet fått reflektera 

individens kunnande inför antagningsprocessen till gymnasiet. Individens betyg från 

gymnasiet och/eller resultat på högskoleprovet informerar sedan universitetet om en individs 

kunnande. Gymnasiebetygen samt eventuella senare betyg och prestationerna på universitetet 

signalerar sedan för en potentiell arbetsgivare vad en arbetssökande har för förmåga (Lindahl 

2014). 
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En individs utbildningsbeslut kan, enligt Chiswick (1974) förklaras av följande ekvation. 

(1) 𝑊𝑡,𝑖 =𝑊0  1 + 𝑟𝑖 ,𝑘
∗  

𝑗

𝑘=1

+ 𝑈𝑖
∗  

 

 I denna ekvation är 𝑊𝑡 ,𝑖  en individs framtida lön, 𝑊0  är en individs lön utan utbildning, 

vilken inte ges individen för de år som den utbildar sig. 𝑟𝑖 ,𝑘
∗  är den justerade löneutvecklingen 

där man har tagit hänsyn till kostnader för utbildning och eventuell lön under utbildningstiden, 

detta vid tidpunkt j års utbildning för individ i. Tiden innan utbildningen är slutförd inbringar 

alltså inga inkomster. Feltermen 𝑈𝑖 ,
∗ är en individs avvikelse från prediktionen. En individs 

utbildningsbeslut beror i denna ekvation på hur lång utbildningen är och där lönen ökar lika 

mycket varje utbildningsår med 𝑟𝑖 ,𝑘
∗  , att lönen ökar lika mycket varje utbildningsår är ett 

antagande vilket förmodligen inte riktigt stämmer. I denna modell är skatt undantagen.  

En individ som har lägre förmåga i denna modell kanske ändrar sitt beslut baserat på att dess 

𝑟𝑖 ,𝑘
∗  är lägre jämfört med högpresterande individer, och att individen dessutom måste läsa fler 

år j än vad mer högpresterande individer behöver. Dessutom kanske individens väntvärde av 

feltermen 𝑈𝑖
∗är negativt. Det är viktigt att nämna att denna ekvation över utbildningsval 

förmodligen inte är lika viktig för en individs utbildningsbeslut i Sverige som i andra länder, 

där eleven betalar för sin utbildning. Men det är ändå rimligt att anta att det finns en 

avvägning för hur en individ väljer att utbilda sig. 

Det här resonemanget innebär en rad konsekvenser för denna studie. Dels kan det vara så att 

slutbetyg och högskoleprov, som är studiens två kunskapsestimatorer, är substitut. Exempelvis 

skulle en elev som uppnår höga resultat på högskoleprovet tidigt i gymnasiet kunna ha lägre 

incitament att arbeta hårt i gymnasieskolan för att få bra betyg. Det kan också vara så att en 

elev med mycket höga slutbetyg har lägre incitament för att studera inför högskoleprovet och 

därmed minskar sina chanser att skriva ett bra resultat. Detta är ett samband som testas 

närmare i kapitel 5.4. Det visar sig att slutbetyg och högskoleprov verkar vara komplement 

och att en elev med höga slutbetyg därmed i genomsnitt också uppnår höga resultat på 

högskoleprovet. 

Resonemanget innebär också att en elevs incitament på gymnasiet är att få så höga resultat på 

kunskapsindikatorerna som möjligt, givet att det finns en reell chans att gå vidare till 

högskolan, alternativt att få jobb via någon av dessa indikatorer. Om en individ gör 
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bedömningen att hen har låga utsikter för att få ett bra resultat på någon av 

kunskapsindikatorerna kan det vara rationellt för individen att lägga sin tid på någonting annat 

som skapar mer nytta för individen än lärande. För det tredje så innebär det att ungdomar 

påverkas i sitt utbildningsbeslut av den arbetsmarknadssituation som råder lokalt, på grund av 

detta inkluderas exempelvis variabeln ungdomsarbetslöshet i denna studie. 

En elevs utbildningsbeslut beror därmed på förmåga och graden av kunskap. Investerad 

studietid kan förväntas ge utslag på de båda kunskapsindikatorerna slutbetyg och 

högskoleprov.  

2.3 Sammanfattning av incitamentsdiskussion 

Hartman (2010a) summerar friskolereformens effekter med följande ord:  

”När det gäller friskolereformen verkar flera av de förhoppningar som fanns från början 

ha kommit på skam. Vissa studier har funnit små positiva effekter på skolornas resultat, 

men slutsatsen i kapitlet är att genomsnittsresultaten varken har förbättrats eller 

försämrats av friskolereformen. Om något så förefaller reformen ha varit kostnadsdrivande. 

Farhågorna om att konkurrensen skulle leda till betygsinflation och segregation har visat 

sig delvis befogade” (Hartman 2010a s. 262) 

Det finns studier som indikerar att privata skolor inflaterar betygen mer än kommunala skolor. 

Samtidigt är dessa studier något äldre, Wikström & Wikström studerade årskullen som gick ut 

gymnasiet 1997. Därmed kan det vara så att de kommunala skolorna har reagerat på 

konkurrensutsättningen sedan Wikström & Wikströms studie och att både kommunala skolor 

och friskolor idag ger ungefärligen lika höga betyg, möjligen har friskolor tendens till något 

mer ökad betygsinflation enligt Vlachos forskning. Elevens incitament är att få så höga 

resultat som möjligt på kunskapsindikatorerna högskoleprov och/eller betyg. Detta för att 

senare maximera sin livsinkomst. I teorin borde dessa två kunskapsvariabler påverka varandra 

positivt då de är komplement, vilket de också gör. Detta kan tolkas som en sammantagen 

högre kunskapsnivå. Som nämnt indikerar tidigare studier att konkurrensutsättningen i den 

svenska gymnasieskolan kan ha orsakat betygsinflation, som dock per automatik inte behöver 

betyda att kunskapsnivån i sig har förändrats. Det finns internationella jämförelser, 

exempelvis PISA-studien som indikerar sjunkande kunskapsresultat, men vad som är orsaken 

till de sjunkande kunskapsresultaten har inte fastslagits. I denna studie ämnar författaren att 

undersöka om konkurrensutsättningen har orsakat förändrade kunskapsresultat i den svenska 

gymnasieskolan. 
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3. Tidigare empiriska studier 
Det finns ett stort antal internationella studier som har studerat om friskolor är bra eller inte, 

dock är dessa studier sällan tillämpbara på det svenska systemet. Detta har sin grund i att det 

svenska skolsystemet i många fall uppfattas som ett mycket mer liberalt system i förhållande 

till andra länder. Det svenska systemet med en friskolepeng som följer en elev är i viss mån 

unikt. (Ahlin 2003) Det är många som har påpekat bristen som råder på forskningsstudier 

kring det svenska friskoleområdet trots ämnets stora politiska vikt (se exempelvis Krantz & 

Olsson 2013). Detta då man innan den svenska reformen i princip blev anvisad en kommunal 

skola som var en lokal monopolist, till att efter friskolereformen vara helt fri att välja vilken 

skola man vill gå i. Antalet friskolor ökade också snabbt efter reformen, även om andelen 

friskolor till en början var låg jämfört med andelen kommunala skolor. Tidiga studier som 

studerade konkurrensutsättningen i skolan har konstaterat att konkurrensen har resulterat i 

bättre resultat i de kommunala skolorna (se Bergström & Sandström 2001). 

Samtidigt är det viktigt att inte glömma bort ämnesområdets komplexitet. Många studier har 

problem med variabler som är svåra att mäta, till exempel kamrateffekter. Det är också viktigt 

att påpeka att det har varit svårt att utreda reformen tidigare, då det har tagit tid för friskolor 

att etablera sig och för kommunala skolor att reagera på den nya konkurrensen. (Böhlmark & 

Lindahl 2012). I detta avsnitt summeras i korthet några av de senaste och mest inflytelserika 

studierna inom det svenska området. Vissa av studierna behandlar framförallt grundskolan, 

men paralleller kan ofta dras till gymnasieskolans konkurrensutsättning. 

En studie som har studerat friskolereformens effekt på den svenska grundskolan är Ahlin 

(2003) som undersöker om konkurrensutsättning påverkat resultaten i svenska, engelska och 

matematik på grundskolenivå i Sverige. Ahlin finner att konkurrensutsättning leder till 

signifikanta förbättringar i kunskapsnivå gällande matematik, men inga signifikanta 

förändringar i svenska respektive engelska. Studien finner heller inte att reformen gett upphov 

till någon skillnad i prestationsökning mellan personer med olika socioekonomisk bakgrund. 

Dock finner hon att elever med utomeuropeisk bakgrund och elever med speciella behov 

tjänat på en ökad konkurrensutsättning i grundskolan. Detta överensstämmer med de resultat 

som Sandström & Bergström (2005) finner när de studerade effekter av friskolereformen år 

1998 på högstadieelever. De finner mycket positiva resultat i matematik för elever inom 

friskolan och deras slutsats är att konkurrens är bra för skolresultaten.    

Wikström & Wikström (2004) studerar sambandet mellan friskolor och betygsinflation. För 
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att kunna göra detta jämför de betygsresultaten och subtraherar från detta ett viktat resultat på 

högskoleprovet, de argumenterar för att de därmed får ett mått på betygsinflationen. De 

studerar alla elever som började gymnasiet 1994 och slutade 1997.  Dessa elever hade då gått 

ut grundskolan med det gamla normaliserade betyget där studenter betygssattes relativt efter 

hur bra de var i klassen, vilket betyder att författarna i viss mån kan jämföra gymnasiebetygen 

med dessa betyg som argumenteras vara utsatta för mindre betygsinflation. Wikström & 

Wikström argumenterar för att hänsyn inte ska tas till att kommuner är olika då det står i 

läroplanen att alla elever ska ha samma förutsättningar. De kontrollerar alltså inte för 

kommunfixa effekter, däremot kontrollerar de för olika socioekonomiska variabler som kan 

påverka utfallet. De kom fram till att privata skolor inflaterar betygen, exempelvis placerade 

sig en manlig student 15 procent bättre i betygsfördelningen om han går på en gymnasieskola 

med enskild huvudman. Det bör nämnas att vid den tid som dessa tre nämnda studier 

genomfördes fanns det betydligt färre gymnasieskolor med enskilda huvudmän jämfört med 

idag, dessutom skulle man kunna argumentera för att de kommunala skolorna ännu inte hade 

hunnit reagera på den nya konkurrensutsättningen. Det finns dessutom ett problem med 

Wikström & Wikströms studie då det finns en antydan om att en elev med höga betyg har 

något lägre incitament att skriva bra på högskoleprovet. På grund av detta bör man utifrån 

denna studie vara lite försiktig med att dra alltför stora paralleller till situationen idag. 

En något senare studie på området genomfördes av Vlachos (2010b). Han finner att det år 

2010 rådde försumbara skillnader mellan kommunala skolor och friskolor när det gällde 

betygssättning i grundskolan. Resultaten visar också att incitamentsstrukturen var annorlunda 

än vad man förmodade när friskolereformen genomfördes och att informationsproblemen var 

omfattande. Därför måste man införa kontroller mot betygsinflation eftersom det annars 

förvanskar den kunskapsindikator som vi tidigare har ansett vara bäst. Vlachos påpekar också 

att det är viktigt att framtida reformer på marknader som tidigare har varit präglade av 

offentlig produktion måste föregås av mer omfattande studier än som har varit fallet vid 

friskolereformens genomförande. 

I en annan studie om den svenska friskolereformen summerar Vlachos (2010a) resultat från 

både sin egen och annan forskning. Han finner att elever som går på friskolor och kommunala 

skolor kommer från en med tiden allt mer liknande socioekonomisk bakgrund. Det är 

framförallt de elever som går i friskolor som inte är vinstdrivande som kommer från mer 

socioekonomiskt gynnade miljöer. Han finner att effekterna av betygsinflation är betydande, 

men att både friskolor och kommunala skolor inflaterar betygen ungefär lika mycket. 
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”(Den bristande likvärdigheten (förf. anm.)) ger skolorna incitament att sänka 

betygskraven och det finns tydliga tecken på att konkurrensen om eleverna urholkar 

betygens värde. Detta är destruktivt då även primärt kunskapsmotiverade elever därmed 

kan tvingas välja mellan skolor som ger en högkvalitativ utbildning och skolor som ger 

höga betyg”(Vlachos 2010a s. 105) 

Vlachos menar i samma rapport att informationsasymmetrin är alldeles för stor inom området. 

Det är mycket svårt för en blivande elev och dennes familj att bedöma kvaliteten på en 

potentiell gymnasieskola. Vlachos hävdar också att de segregerande effekterna av 

friskolereformen är oroande. 

Böhlmark & Lindahl (2008) undersöker privatiseringens effekter i grundskolan på senare 

prestationer. De finner att elever som har gått i en grundskola driven i privat regi får något 

positiva effekter på betyg i högstadiet och på sannolikheten att eleven väljer en teoretisk linje 

på gymnasiet. De finner dock ingen effekt av att ha gått i privat grundskola på elevens 

gymnasiebetyg eller sannolikheten att eleven börjat studera på universitetet. Deras studies 

metod är i mångt och mycket lik denna studies metod då de studerar variationen inom 

kommuner och kontrollerar bort för kommun och tidsfixa effekter. Precis som denna studie 

inkluderar de även observerbara faktorer som kan förändras över tiden på kommunnivå. De 

hade utöver detta också möjlighet att studera ett antal elevers utfall från tiden före 

friskolereformen genomfördes, då de studerade 20 procent av samtliga elever som gick ut 

grundskolan åren 1988-2003. 

Böhlmark & Lindahl (2012) genomför sedan en fortsättningsstudie år 2012 där de i stor likhet 

med sin studie från 2008 studerar elever i mer konkurrensutsatta områden gentemot de i 

mindre konkurrensutsatta områden. De finner positiva genomsnittsresultat för eleverna i de 

mer friskoletäta områdena efter avslutat högstadium. De finner även att dessa effekter höll i 

sig för denna grupp och att de presterade något bättre både på gymnasiet och i högskolan. De 

finner att dessa resultat blir framträdande först mer än ett decennium efter att friskolereformen 

genomfördes, det vill säga från år 2004. De finner dessutom att friskolorna inte har ökat 

kostnaderna för skolväsendet, vilket betyder att de höjda resultaten kan sägas vara 

produktivitetsvinster. 

Wondratschek, Edmark & Frölich (2013) studerar sambandet i grundskolan mellan 

skolvalsreformen och senare prestationer upp till och med 25 års ålder för studieobjekten. De 

studerar både möjligheten att välja skola genom att inkludera en individs geografiska avstånd 
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till andra skolor och hur många som faktiskt är inskrivna i friskolor. De studerar även 

resultatet på mönstringens kognitiva tester och individens brottsregister. Studiens avsikt är att 

på så sätt även estimera effekten av att ha möjlighet till ”valfrihet” och inte bara effekten av 

att faktiskt välja. De finner att konkurrensutsättning i grundskolan hade en liten effekt på 

slutbetygen i högstadiet, men att det i övrigt inte fanns några signifikanta skillnader mellan 

friskolor och kommunala grundskolor.  

Metoden i denna studie har hämtat mycket inspiration från ett antal studier, dessa är 

framförallt: Böhlmark & Lindahl (2012) och Wondratschek, Edmark & Frölich (2013). Den 

gemensamma nämnaren för dessa studier är bland annat att en multipel regressionsmodell 

med länsfixa och årsfixa effekter estimeras tillsammans med ett antal förklarande variabler, 

samt att den centrala förklarande variabeln är andelen elever inskrivna i friskola. De tidigare 

studierna studerar dock grundskolan, och estimerar inte resultatet på högskoleprovet. 

Teoretiskt baserar sig denna studie i hög grad på Vlachos studier då den incitamentsstruktur 

som han argumenterar för gäller i gymnasieskolan har influerat denna studies teoretiska 

ramverk.  

Därmed avser författaren att studera effekten på kunskapsutfallet utifrån hur hög andel elever 

som är inskrivna i friskolor. Detta kommer på grund av en begränsad tidsram enbart att 

studeras på gymnasienivå, där friskolereformen har fått störst genomslag. Mer än 25 procent 

av Sveriges alla gymnasieelever är inskrivna i friskolor, gentemot omkring 10 procent på 

grundskolenivå. Konkurrensutsättningen blir också något mer reell på gymnasienivå då 

eleverna är mindre geografiskt begränsade till sin närmiljö. Tidsperioden 2004 till 2011 

studeras då högskoleprovet gjordes om till det andra provtillfället år 2011, och då denna 

studie saknar data för tidsperioden före år 2004. Men då Böhlmark & Lindahl (2012) visade 

att det inte gick att se några effekter före år 2004 av friskolereformen är det framförallt senare 

tidsperioder som är av intresse.  
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4. Metod och data 
I följande avsnitt presenteras studiens metod, data och variabler. I slutet av kapitlet 

presenteras deskriptiv statistik. 

4.1 Metod 
Denna studie kommer att genomföras med en multipel regressionsanalys där effekten på tre 

utfallsvariabler studeras i ett antal olika regressioner. De tre utfallsvariablerna är: slutbetyg, 

högskoleprovsresultat och övergång till högskolan. Studiens utgångspunkt är att slutbetyg och 

högskoleprovsresultat båda är kunskapsindikatorer. Övergång till högskolan visar övergången 

till högre studier, vilket också är ett viktigt utfall av skolgången.  

Studien avser framförallt att studera effekten av andelen elever inskrivna i friskola per län på 

de tre utfallsvariablerna. 

I studiens regressioner kontrolleras för länsfixa effekter och årsfixa effekter. Det innebär att 

variationen inom länen studeras, och att skillnader mellan län som är konstanta över tiden 

kontrolleras bort, exempelvis kontrolleras då tätortsgradseffekten och normer som är specifika 

för länet bort. Årsfixa effekter innebär att förändringar över tiden som påverkar alla län 

likadant försvinner. Förutom trender försvinner även specifika effekter av ett år som är 

gemensamma för alla län. Speciellt viktigt att betona är att denna studie därmed kontrollerar 

bort effekten av den fallande trenden i resultat på högskoleprovet. 

Även effekter som inte är konstanta över tid kontrolleras för. Vilka av dessa som inkluderas i 

varje regressionsmodell anges närmare i tabellerna och resultatdelen. Totalt inkluderar studien 

kontroller på aggregerad länsnivå för: disponibel inkomst, barn i bidragshushåll, andel elever 

med utländsk bakgrund i skolan, utbildningsnivå i länet, ungdomsarbetslöshet, 

betygsgenomsnittet i grundskolan, kostnad i utbildningsväsendet samt högskoleprovets 

popularitet. De flesta av dessa variabler kan betecknas som socioekonomiska och att 

kontrollera för liknande bakgrundsvariabler överensstämmer med tidigare forskning (se till 

exempel Böhlmark & Lindahl 2012). 

Då elever som skriver högskoleprovet kan ha gått i gymnasiet för länge sedan, över hälften av 

de som skriver är över 20 år, laggas den förklarande friskolevariabeln i vissa regressioner. 

Detta innebär att ett tidigare års laggade värde istället är det som får estimera friskolenivån på 

utfallsvariabeln.  
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En av de specifikationer som estimeras kan skrivas som: 

(2) 𝑌𝑖 ,𝑡 = 𝑐 +  𝛽1𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟 𝑖 𝑓𝑟𝑖𝑠𝑘𝑜𝑙𝑎𝑖,𝑡 +  𝜙𝑛𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟 𝑖 𝑓𝑟𝑖𝑠𝑘𝑜𝑙𝑎𝑖 ,𝑡−𝑛 +

𝛽2𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡𝑖 ,𝑡 + 𝛽3𝐵𝑎𝑟𝑛 𝑖 𝑏𝑖𝑑𝑟𝑎𝑔𝑠𝑢𝑠å𝑙𝑙𝑖 ,𝑡 +

𝛽4𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟 𝑚𝑒𝑑 𝑢𝑡𝑙ä𝑛𝑑𝑠𝑘 𝑏𝑎𝑘𝑔𝑟𝑢𝑛𝑑𝑖 ,𝑡 + 𝛽5𝑈𝑡𝑏𝑖𝑙𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑛𝑖𝑣å𝑖 ,𝑡 +

 𝛽6𝑈𝑛𝑔𝑑𝑜𝑚𝑠𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑙ö𝑠𝑒𝑡𝑖 ,𝑡  + 𝛽7𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑖 𝑠𝑘𝑜𝑙𝑣ä𝑠𝑒𝑛𝑑𝑒𝑡𝑖 ,𝑡 +

𝛽8𝐻ö𝑔𝑠𝑘𝑜𝑙𝑒𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑡𝑠 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑟𝑖𝑡𝑒𝑡𝑖 ,𝑡 + 𝛽9𝐵𝑒𝑡𝑦𝑔 𝑖 𝑔𝑟𝑢𝑛𝑑𝑠𝑘𝑜𝑙𝑎𝑛𝑖 ,𝑡 + 𝜆𝑖 +  𝛾𝑡 +  𝑢𝑖 ,𝑡  

 

Där 𝜆𝑖  är fixa effekter som i denna studie kontrollerar för länsfixa effekter, 𝛾𝑡  kontrollerar för 

årsfixa effekter och 𝛽2  och vidare är kontrollvariabler för icke tidskonstanta påverkande 

variabler, t.ex. socioekonomiska variabler, observera att dessa varierar utifrån vilken modell 

som estimeras. Vidare är 𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟 𝑖 𝑓𝑟𝑖𝑠𝑘𝑜𝑙𝑎𝑖 ,𝑡−𝑛den laggade variabeln där det laggade 

värdet för friskoleelever/grundskolebetyg estimeras n år bakåt i tiden. När det laggade värdet 

inkluderas är inte det nuvarande årets värde på friskola inkluderat. Den laggade variabeln 

inkluderas då det finns skäl att anta att en del av eleverna som har gått i friskola skriver 

högskoleprovet eller går vidare till högskolan i slutet av eller efter avslutade gymnasiestudier. 

Robusta standardfel genom klustrade observationer för länen inkluderas då det är orimligt att 

anta att standardfelen är okorrelerade över tiden inom länet. Att klustra standardfelen innebär 

även att de blir robusta ur det avseende att variansen hålls fast från att variera över tiden, med 

andra ord kontrolleras eventuell heteroskedasticitet bort. 

4.2 Data 
Data i denna studie kommer från flera olika datakällor. Data om högskoleprovets resultat och 

antal skrivande kommer från Umeå universitets institution för tillämpad utbildningsvetenskap. 

Data om friskolor, övergång till högskola, slutbetyg, grundskolebetyg och andel elever med 

utländsk bakgrund kommer från Skolverkets databas Jämförelsetal. Uppgifter om totalt antal 

elever kommer från Skolverkets undervisningsråd på enheten för statistik. Socialstyrelsen har 

tagit fram data om andelen barn i bidragshushåll. Statistiska centralbyrån står för data om 

disponibel inkomst. Arbetsförmedlingen har bidragit med data om ungdomsarbetslöshet och 

ungdomar i aktivitetsstöd. Sveriges kommuner och landsting har bidragit med data om 

utbildningsnivå och kostnader i skolväsendet från databasen Kolada. 
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4.3 Variabler 

Län 

Studien mäter alla data på länsnivå. Samtliga län i Sverige inkluderas i denna undersökning 

förutom två, Jämtland och Södermanland. Att dessa två län inte inkluderas beror på att de inte 

har någon egen högskola och därmed inte är en egen mätenhet för högskoleprovet. Dessa två 

läns kontrollvariabler och resultat har dock viktats in med Västernorrlands respektive 

Västmanlands län. Studien omfattar därmed 19 län som studeras under åren 2004-2011, 

sammantaget åtta år. Detta skapar en total observationsmängd på 152 observationer. Samtliga 

data för variabler finns för alla observationsår. Läsaren kan finna grafer över alla läns 

förändring i variablerna slutbetyg, högskoleprov, övergång till högskola och andel elever i 

friskola i bilaga 1. 

Anledningen till att denna studie analyserar sambandet på länsnivå är att data på mer 

detaljerade nivåer inte var tillgängliga för författaren givet den tid och budgetram som denna 

studie tillät. Det finns dock även fördelar med att studera stora observationsenheter, de flesta 

variabler blir på grund av sina stora stickprov normalfördelade, vilket fallet nödvändigtvis inte 

hade varit på kommunal nivå. Dessutom fångas effekten av konkurrensutsättning på 

närliggande kommuner upp, detta är något som hade varit svårt att kontrollera för om studien 

hade genomförts på kommunnivå. En viss problematik finns dock med studiet av 

högskoleprovet på länsnivå. Det är möjligt att individer skriver högskoleprovet i ett annat län 

än där de har fått sin gymnasieutbildning, ett problem som hade varit ännu större på 

kommunnivå, men samtidigt ett problem som inte löses till fullo.  

 

Slutbetyg 

Variabeln ”Slutbetyg” avser alla betygsatta kurser i gymnasiet för en elev, där kursens poäng 

multiplicerats med vikt för betyg (IG=0, G=10, VG=15, MVG=20) samt dividerats med 

poängsumman för respektive nationellt program. Det är det genomsnittliga slutbetyg som en 

individ använder i sin ansökan till högskolan, exklusive eventuella meritpoäng.  

Det svenska betygssystemet har under åren genomgått stora förändringar. Det system som 

denna studie baseras på är kriteriebaserat utifrån Skolverkets läroplan 1994:2. Det givna 

betyget baseras på om studenten bedöms ha uppnått kriterierna för ett visst betyg eller inte. 

Betyget i en kurs ska enligt skolförordningen vara en allsidig bedömning av kunskaper och 

beakta hela kursen (Skolverket 1994). Till skillnad från många andra länder finns det ingen 

extern bedömande instans av betygen och inte heller några standardiserade slutgiltiga test 
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förekommer (Wikström & Wikström 2004). Vissa standardiserade test förekommer dock i 

huvudämnena matematik, svenska och engelska. Dessa nationella prov rättas dock lokalt och 

är enbart rådgivande för läraren som står för den slutgiltiga bedömningen. Det svenska 

skolsystemet baserar sig i hög grad på lärarens kompetens och förståelse för kursplanen. Idag 

har gymnasiebetyget framförallt tre mål. Att ge information om elevers kunskaper och 

färdigheter, detta ska sedan underbygga det andra målet, att användas som urvalsinstrument 

till högre studier. Ett tredje och mer externt mål är att fungera motivationshöjande för elever 

(Fredriksson & Vlachos 2011). 

Ett grundläggande problem med betyg är att skolbetyg till sin natur är mycket svåra att 

kontrollera. Detta då den variabel som de ska försöka ge en indikation på, kunskapsnivå, är 

mycket svår att mäta. Det gör att det i princip är omöjligt att i efterhand med säkerhet 

konstatera om en betygssättning varit korrekt eller inte. Detta problem har Vlachos (2010b) 

påpekat underbyggs ytterligare av det nuvarande kursbaserade betygssystemet som förkortar 

den tid en lärare har att lära känna en elev. Detta gör att gymnasieläraren i allt högre grad blir 

beroende av kursprov i sin betygssättning. Ett annat problem med kurssystemet är att det är 

dyrt och komplicerat att skapa en effektiv kontrollmekanism, då införandet av nationella prov 

i alla kurser på gymnasienivå är ett mycket omfattande projekt. Tidigare studier (Böhlmark & 

Lindahl 2012) har dock visat att betygsinflationen minskar om nationella prov finns i ämnet 

och även om detta var på högstadienivå bedöms resultatet från denna studie vara jämförbart. 

 

Högskoleprovet 

Den andra av de studerade utfallsvariablerna i denna studie är resultatet på högskoleprovet. 

”Both the grade system and the SweSAT (högskoleprovet förf.anm) test therefore have a 

common denominator; not only are they ranging the students according to their 

achievement, the two instruments are also considered equivalent, however not content wise, 

in the selection process” (Wikström & Wikström 2004 s. 312) 

Högskoleprovet betraktas i denna studie som en indikator på kunskapsnivå. Högskoleprovet 

skrivs två gånger per år, det värde som studeras i denna undersökning är medelvärdet av dessa 

två provtillfällen. Högskoleprovet (HP) är ett test bestående av 5 delar
1
 med totalt 122 poäng 

som har som målsättning att mäta hur förberedd testtagaren är inför högskolestudier, vilket det 

                                                 
1
 ORD 40 uppgifter, NOG (logiskt, kvantitativt tänkande) 22 uppgifter, LÄS (svensk läsförståelse) 20 uppgifter, 

DTK (tolka diagram, kartor och tabeller) 20 uppgifter, ELF (engelsk läsförståelse) 20 uppgifter. 
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också är antagningsgrundande för. Högskoleprovet introducerades på 1970-talet i Sverige. Det 

var till en början enbart till för de som var över 24 år med arbetslivserfarenhet. Åldersgränsen 

togs senare bort vilket möjliggjorde för alla att göra provet. Provet består av 122 kryssfrågor 

som resulterar i en poäng som normeras till en skala mellan 0.05-2.0 för att provet alltid ska 

ha en likvärdig svårighetsnivå. Det som denna studie studerar är råpoängen. Ett normerat steg 

är mellan 3 till 4 råpoäng stort. Anledningen till att råpoängen studeras är för att variationen är 

mycket större än vad fallet är med den normerade poängen. Högskoleprovet strävar mot att 

alltid ha samma svårighetsgrad, det vill säga att uppnå 60 poäng på högskoleprovet ska vara 

lika svårt varje år, dock vet man att man inte alltid lyckas med detta mål, därför justerar man 

poängskalan enligt den tidigare nämnda normerade skalan. Om provet utförs flera gånger av 

en individ gäller det bästa resultatet för individen i dess ansökan till högskolan. Ungefär 45 

procent av de som skriver HP är under 20 år, ungefär 85-90 procent är under 30 år (Stage & 

Ögren 2010). Generellt förbättrar en individ sitt resultat svagt om personen skriver provet 

flera gånger. Resultatet på högskoleprovet har generellt sett sjunkit över tiden sett till råpoäng. 

Detta beror på en rad olika orsaker, dels att det var en lägre andel personer som skrev 

högskoleprovet i den tidiga delen av denna studies undersökningsperiod vilket gör att det 

förmodligen var mer motiverade personer som skrev. Men det är förmodligen också så att 

kunskapsresultaten har varit sjunkande överlag i Sverige, vilket även ses på andra 

utvärderingar av den svenska kunskapsutvecklingen. Högskoleprovet har dock inte blivit 

svårare över tiden, enligt Ögren (2014). Oavsett om trenden har varit fallande eller inte så 

kontrolleras effekten av ett eventuellt över tiden svårare högskoleprov bort i denna studie då 

årsfixa effekter inkluderas. Även den genomgående effekt som skulle uppstå om ett 

provtillfälle var enklare än alla andra kontrolleras bort med denna kontrollvariabel. 

I de data som Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap vid Umeå universitet har bistått 

med är ibland två mätstationer (högskolor) ihopslagna. Författaren gör då en bedömning om 

mätstationerna är kompatibla baserat på tidigare resultat. Om två mätstationer är helt olika till 

sina resultat, exempelvis Lund och Kristianstad där Lund har betydligt högre resultat, bortses 

från detta halvårs observation och nästa halvårs observation adderas med föregående års 

medelvärde och divideras sedan. Vid de observationer där flera olika mätstationer företräder 

ett län viktas observationsvärdet utifrån antal skrivande.  Exempelvis får medelvärdet för 

Västra Götalandsregionen som har tre mätstationer; Göteborgs universitet, Borås högskola 

och Högskolan Väst viktas utifrån hur många som skrev provet vid de olika mätstationerna. 

För år 2011 har bara ett provtillfälles mätning inkluderats i denna studie, detta beroende på att 
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högskoleprovet sedan gjordes om. Denna observation ger då medelvärdet för detta år om inget 

av alternativen ovan förekommer. Förfarandet gör att medelvärdet inte är ett fullständigt 

korrekt återspeglande av verkligheten, men utifrån det dataunderlag studien har tillhanda är 

det approximativt korrekt och det mest rimliga alternativ som finns tillgängligt givet studiens 

ramar. 

Ett problem med högskoleprovet som estimator är att det är frivilligt att skriva provet, man får 

dessutom skriva det hur många gånger som helst. Man får dessutom skriva högskoleprovet 

var man vill, vilket kan vara ett potentiellt problem då till exempel universitetsstäderna 

Uppsala och Lund kan få ett överskott på talangfulla högskoleprovsskrivare. De som skriver 

högskoleprovet är således inte en slumpmässigt vald grupp, eller representativ för den övriga 

befolkningen. Den grupp som skriver högskoleprovet är snarare en utvald grupp som 

karaktäriseras av unga som vill studera på högskola. Runt 80 procent av de skrivande har 

enbart gymnasieutbildning eller är för närvarande i pågående gymnasieutbildning (Stage & 

Ögren 2010). Det finns skäl att anta att gruppens sammansättning varierar mellan länen, vilket 

förhoppningsvis fångas upp av studiens kontrollvariabler. Selektiviteten i 

högskoleprovsgruppen kan resultera i att de elever som är mest högpresterande i skolan, dvs. 

får höga slutbetyg, har lägre incitament att skriva högskoleprovet. Detta i linje med den 

tidigare incitamentsdiskussionen i kapitel 2.2. Det här kan innebära att högskoleprovet tappar 

de allra flesta riktigt högpresterande eleverna i alla län. Dock finns det ingen anledning att 

anta att graden av högpresterande elever som skriver högskoleprovet skiljer sig åt mellan 

landets olika län, även om skillnader lokalt kan tänkas påverka utfallet. Därmed blir detta 

bortfall förmodligen ungefär lika för landets olika län. Det hade, som nämnts i kapitel 2.2, 

varit ett problem för studien om regioner med högre andel friskoleelever systematiskt fick 

högre slutbetyg än mindre konkurrensutsatta regioner, eller vice versa.  

Det kan dock ändå vara så att vem som skriver högskoleprovet skiljer sig mellan olika 

regioner. Det finns exempelvis grund för att anta att det är en större geografisk utmaning att 

skriva högskoleprovet i Norrlands inland än vad det är i någon av Sveriges tätorter, det här är 

ett problem som delvis försvinner då länsfixa effekter inkluderas i denna studie. Det skulle 

också kunna vara så att det är enklare att få jobb som ungdom i Stockholm jämfört med vad 

det är i exempelvis Norrlands inland. Detta är en av anledningarna till att variabeln 

ungdomsarbetslöshet inkluderas. 

Högskoleprovsresultatet är som estimator väldigt reliabel i sin bedömning. Att fusk 
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förekommer på högskoleprovet är mycket ovanligt och provet rättas centralt, dessutom är 

provet enbart baserat på kryssfrågor. Allt detta talar för en likvärdig och objektiv bedömning. 

Dock kan vissa personer som är mycket högpresterande inom skolväsendet prestera dåligt på 

högskoleprovet trots allt eftersom högskoleprovet, i likhet med de flesta andra prov, inte testar 

alla aspekter av kunskap. 

En individ får generellt sett högre resultat ju äldre hen är, därmed kan genomsnittet i ett län 

sjunka om en större andel ungdomar skriver högskoleprovet. Det finns dock ingen större 

anledning att anta att andelen äldre som skriver högskoleprovet skulle skilja sig mycket 

mellan länen. Förvisso kan man förmoda att detta påverkas av ungdomsarbetslösheten, varför 

denna variabel har inkluderats i studien. År 2007 genomfördes högskoleprovet av 65 000 

personer, det är det lägsta antalet som skrivit högskoleprovet på 2000-talet. År 2010 skrev 

97 712 personer högskoleprovet. Vad nedgången i mitten på decenniet beror på är oklart, men 

kan till viss del bero på att arbetslösheten var lägre. Andelen skrivande ökade nämligen med 

33 procent till år 2008, vilket kan förklaras med den ekonomiska krisen (Stage & Ögren 2010). 

Övergång till högskolan 

Variabeln ” Övergång till högskolan” mäter hur många procent av de folkbokförda eleverna i 

ett län som inom tre år efter avslutad gymnasieutbildning har registrerats som nybörjare på 

universitet eller högskola. Den här variabeln registrerar därmed om en individ har börjat 

högskolan, och inte faktisk framgång i dessa studier. Det bör hållas i minnet att elever som 

börjar högskolan senare än tre år efter avslutad gymnasieutbildning inte fångas upp av denna 

variabel.  

Det bör noteras att denna variabel inte är ett mått på kunskapsnivå. Att börja på universitet 

säger ingenting om benägenheten att fullfölja en utbildning eller ta högskolepoäng. Den kan 

således vara missvisande då den ger samma utslag för en elev som enbart registrerats som 

nybörjare vid ett universitet som den som fullföljer en läkarutbildning. Samtidigt anser 

författaren att den kan ge värdefull information om intresset för högskolestudier, vilket också 

är ett utfall av intresse. Variabeln bör alltså tolkas med viss försiktighet.  

Andel elever i friskola 

Den förklarande variabel i huvudfokus i denna studie är andel elever inskrivna i friskolor, 

detta i likhet med exempelvis Lindahl & Böhlmark (2012) och Wondratschek, Edmark & 

Frölich (2013). Variabeln mäter andelen elever i procent som är inskrivna i ett gymnasium 

med enskild huvudman. Med enskilda huvudmän avses alla former av privata skolor, det vill 



22 

 

säga även internationella skolor och riksinternat ingår. Begreppet inkluderar alla skolor som 

inte har stat, kommun eller landsting som huvudman. Denna variabel avser att fånga hur stor 

andel av ett läns gymnasieelever som är inskrivna i friskolor. Intuitionen bakom denna 

variabel är att om fler elever är inskrivna i friskolor i länet kan detta få effekter på 

kunskapsnivån. 

En aspekt som denna variabel inte kan fånga är att det i vissa områden i realiteten inte finns 

möjlighet att välja mellan olika gymnasieskolor. Wondratschek, Edmark & Frölich (2013) 

försöker, som tidigare nämnts, i sin studie att mäta konkurrensutsättningens effekter genom 

möjligheten till val. Resonemanget bakom detta sätt att undersöka konkurrensutsättning är att 

alla elever i Sverige de facto inte har möjlighet att välja skola (studien inkluderar enbart 

grundskolor) på grund av geografiska restriktioner. De gör detta genom att mäta det 

geografiska avståndet från en elev till alternativa skolor. Studien finner att möjligheten att 

göra ett val påverkar en elev positivt, medan variabeln "hur många som faktiskt är inskrivna i 

friskolor" inte har någon effekt. 

Disponibel inkomst 

Variabeln ”Disponibel inkomst” mäter den disponibla inkomsten i tusental konor per hushåll 

på länsnivå. Den visar hur mycket av sin inkomst som hushållen i länet kan använda för privat 

konsumtion. Den beräknas genom att subtrahera skatten från inkomsten och olika typer av 

bidrag adderas. Den disponibla inkomsten är angiven i löpande priser, dock kontrolleras 

inflationstrenden bort av årsfixa effekter, då inflationen är en genomgående förändring för alla 

län. Tanken bakom denna variabel är att inkomst ofta är högt korrelerad med 

utbildningsresultat. Detta är en variabel som de flesta av studierna på området använder sig av, 

se till exempel Wondratschek, Edmark & Frölich (2013) och Lindahl & Böhlmark (2012).   

Barn i bidragshushåll 

Variabeln ”barn i bidragshushåll” mäter hur stor andel barn i åldern 0-19 år som befinner sig i 

hushåll som någon gång under året har tagit emot ekonomiskt bistånd. Intuitionen bakom 

denna variabel är det samband som exempelvis Sacerdote (2008) visar finns mellan att 

komma från ett låginkomsthushåll och att prestera sämre i skolväsendet. Denna variabel 

förväntas därmed påverka utfallet i slutbetyg, högskoleprov och övergång till högskola 

negativt. 

Elever med utländsk bakgrund 

Variabeln ”Elever utländsk bakgrund” avser andelen elever i gymnasieskolan med utländsk 

bakgrund i länet. Med utländsk bakgrund avses elever födda utomlands eller elever som är 
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födda i Sverige men med båda föräldrarna födda utomlands. Genom att inkludera antalet 

elever med utländsk bakgrund i modellen så kontrollerar man bort ökningen i en grupp 

individer som ofta har lägre utbildningsnivå och ett annat modersmål. Intuitionen bakom 

denna variabels inklusion är att desto högre procentandel elever med utländsk bakgrund som 

förekommer i ett län, desto lägre utfall kan länet förväntas ha i alla utfallsvariabler, det vill 

säga slutbetyg, högskoleprov och övergång till högskola. 

Utbildningsnivå  

Variabeln ”Utbildningsnivå” mäter hur hög andel av invånarna i länet som har eftergymnasial 

utbildning för åldrarna 25-64 år. Det finns många studier som har slagit fast att ett barn till 

högutbildade föräldrar har högre sannolikhet att själv bli högutbildad och prestera väl i 

skolväsendet, se exempelvis Björklund, Lindahl & Plug (2006). Då denna studie tyvärr inte 

kunde få data på individnivå används länets eftergymnasiala utbildningsnivå som en indikator 

på föräldrarnas genomsnittliga utbildningsnivå.  

Ungdomsarbetslöshet och ungdomar i aktivitetsstöd 

Denna variabels data inkluderar arbetslösa och personer i program med aktivitetsstöd i 

procent av befolkningen som är 18-24 år gamla. Denna variabel har inkluderats till skillnad 

från många tidigare studier. Tanken bakom inkluderingen är, i linje med 

incitamentsdiskussionen i kapitel 2.2, att när chansen att få arbete är lägre i ett län är 

incitamentet att studera vidare på högskolan större. Därmed ökar incitamentet att ”hämta igen” 

dåliga gymnasiebetyg med höga resultat på högskoleprovet. Samtidigt som denna variabel 

inte nödvändigtvis behöver påverka gymnasiebetygen, på grund av informationsasymetri. 

Dock kan externa effekter av ungdomsarbetslösheten påverka betygen, exempelvis en ökad 

ungdomskriminalitet. 

Grundskolebetyg 

Denna variabel mäter betygen i årskurs nios genomsnittliga meritvärde för samtliga elever. 

Meritvärdet utgörs av summan av betygsvärdena för de 16 bästa betygen i elevens slutbetyg 

(G=10, VG=15 och MVG=20). Det möjliga maxvärdet är 320 poäng. Det genomsnittliga 

meritvärdet beräknas för de elever som fått betyg i minst ett ämne. Elevernas sammanlagda 

poäng divideras med antal elever som fått betyg i minst ett ämne enligt det mål- och 

kunskapsrelaterade betygssystemet.  

Tanken med att inkludera grundskolebetygen är att kontrollera för att vissa län kanske i 

genomsnitt har mer högpresterande elever. Intuitionen bakom att inkludera denna variabel är 
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att författaren avser att fånga upp en effekt av att ha mer högpresterande elever med denna 

variabel, då gymnasiebetygen i snitt också skulle vara högre. Detta för att få en så ren 

friskoleeffekt som möjligt, detta överensstämmer med Lindahl & Böhlmark (2012). Det är 

dock så att om betygsinflationen i grundskolan istället är mer betydande i ett län blir denna 

variabel missvisande, därför så inkluderas den inte i alla regressionsmodeller. 

Kostnad i utbildningsväsendet 

Variabeln ”logaritmerad kostnad för barn och utbildning” mäter bruttokostnaderna i länet för 

förskoleverksamhet, skolbarnomsorg och skolverksamhet per invånare. Intäkter och 

försäljning till andra kommuner av dessa tjänster subtraheras sedan från detta tal.  Summan 

divideras sedan med det totala antalet invånare, vilket gör att variabeln anger kostnaden per 

invånare i länet. Intuitionen bakom denna variabels inkluderande är att kontrollera för att 

vissa län satsar mer pengar i skolväsendet än andra, eventuellt med ökande resultat som följd. 

Detta är i så fall en viktig effekt att fånga upp eftersom förändrade kunskapsresultat då inte 

beror på andelen elever i friskola. Samtidigt riskerar denna variabel att fånga upp en del av 

förändringen i friskola, exempelvis kanske friskolor etablerar sig i län där man satsar mer 

pengar i skolan, eftersom de upplever att de kan leverera ett bättre resultat under sådana 

förutsättningar. Det skulle också kunna vara så att om ett län satsar lite pengar på skolan så är 

kanske den kommunala skolan mindre produktiv i det området, vilket kan leda till att friskolor 

etablerar sig eftersom de upplever konkurrensen som låg. Detta gör att man kanske lyckas 

fånga upp en del av friskoleetableringen med denna variabel. Därför inkluderas den inte i 

samtliga regressionsmodeller. 

Högskoleprovets popularitet 

För att kunna få en uppfattning om ungefärligen vilka som skriver högskoleprovet har en 

variabel på högskoleprovets popularitet inkluderats i denna studie. Den består av antalet 

individer som skriver högskoleprovet i ett län och denna siffra divideras med det totala antalet 

elever i gymnasieskolan som var folkbokförda i länet. På så vis fås ett ungefärligt mått på hur 

många som skriver högskoleprovet per år i förhållande till länets invånare. Då det är frivilligt 

att skriva högskoleprovet är det viktigt att försöka studera selektiviteten i den skrivande 

gruppen. Intuitionen bakom denna variabel är att om andelen skrivande ökar, och alltså 

popularitetsmåttet, bör genomsnittsresultatet på högskoleprovet sjunka. Detta eftersom inte 

längre främst de med högst motivation och möjligen förmåga skriver högskoleprovet, utan 

även de med lägre förmåga att prestera höga resultat på provet. Samtidigt kan en ökad 

popularitet för högskoleprovet även innebära att andelen individer som skriver 
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högskoleprovet fler än en gång ökar, vilket Stage & Ögren (2010) har påpekat leder till högre 

genomsnittsresultat. Det är därmed inte självklart hur denna variabel påverkar utfallet. 

4.4 Deskriptiv statistik 
Det här är studiens deskriptiva statistik för alla variabler. Ytterligare deskriptiv statistik kan 

läsaren finna i bilaga 1. 

Tabell 1. Deskriptiv statistik 

Variabler Observationer Medelvärde Standard 
avvikelse 

Min Max 

      
Slutbetyg 152 13.99 0.22 13.5 14.6 
Högskoleprov 152 64.78 2.91 59.12 72.91 
Högskolan 152 41.42 4.81 28 54 
Friskolor 152 15.29 7.00 1.6 37.6 
Disponibel inkomst 152 155.60 16.29 129 212 
Barn i bidragshushåll 152 7.35 1.63 3.8 12.65 
Elever utländsk bakgrund 152 0.12 0.05 0.03 0.27 
Utbildningsnivå 152 27.90 3.99 22 43.6 
Ungdomsarbetslöshet 152 9.67 3.51 2.52 18.36 
Grundskolebetyg 152 204.48 4.56 193.9 217.5 
Kostnad skolväsendet 152 9.96 0.07 9.76 10.12 
HP popularitet  152 0.19 0.05 0.11 0.34 
      

 

I tabell 1 visas deskriptiv statistik för studiens variabler, där antal observationer, medelvärde, 

standardavvikelse samt min- och maxvärde kan utläsas.   
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Tabell 2. Korrelationsmatris 
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Slutbetyg 
 

1.0            

Högskolep
rov 
 

0.30 1.0           

Högskolan 
 

0.25 0.44 1.0          

Friskolor 
 

0.15 -0.01 0.08 1.0         

Disponibel 
inkomst 

0.22 -0.13 0.01 0.75 1.0        

Barn i 
bidragshus 

-0.52 -0.24 -0.23 0.08 -0.06 1.0       

Elevutländ
skbakgrun
d 

0.08 0.13 0.52 0.60 0.54 0.13 1.0      

Utbildning
snivå 

0.49 0.28 0.28 0.71 0.71 -0.26 0.54 1.0     

Ungdomsa
rbetslöshet 

-0.40 -0.42 -0.31 -0.24 -0.14 0.43 -0.36 -0.31 1.0    

Grundskol
ebetyg 

0.50 0.40 0.12 0.32 0.41 -0.47 0.22 0.56 -0.40 1.0   

Kostnad 
skolväsend
et 

0.20 0.03 -0.29 0.58 0.75 0.03 0.13 0.52 -0.05 0.39 1.0  

HP- 
popularitet  

0.08 0.21 0.42 0.37 0.38 0.04 0.39 0.38 0.13 0.20 0.32 1.0 

             
             

 

I tabell 2 visas en korrelationsmatris, av detta kan utläsas att studien inte har några problem 

med multikollinearitet då variablerna inte korrelerar med varandra i för hög grad. I en 

korrelationsmatris är det den rena korrelationen mellan två variabler som visas. Exempelvis 

korrelerar andelen elever i friskola med utbildningsnivån mycket, detta beror delvis på att 

utbildningsnivån är hög i storstadsområden där även friskoleandelen är hög. Bakomliggande 

samband kontrolleras alltså inte bort i tabell 2. Korrelationsschemat är trots det en ganska bra 

indikator på variablers påverkan på varandra, exempelvis kan vi utläsa att kostnaden i 

skolväsendet i hög grad korrelerar med den disponibla inkomsten i ett län. 
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5. Resultat 
Detta är studiens resultatdel. Här presenteras resultaten för slutbetygsutfallet (tabell 3), 

högskoleprovsutfallet (tabell 4) och övergången till högskola (tabell 5). Ett robusthetstest av 

studiens resultat utförs i tabell 6. Resultaten diskuteras sedan i påföljande kapitel 6. 

5.1 Slutbetyg 
Tabell 3. Multipel regression för genomsnittsbetyg, paneldata för åren 2004-2011. 

 (1) (2) (3) (4) 

VARIABLER Slutbetyg Slutbetyg Slutbetyg Slutbetyg 
     
Andel elever i friskola -0.01** -0.00 0.00 0.01 

 (0.004) (0.007) (0.005) (0.006) 

Disponibel inkomst 0.01***  0.01 0.00 

 (0.003)  (0.009) (0.008) 

Barn i bidragshushåll -0.02  -0.01 -0.00 

 (0.011)  (0.025) (0.024) 

Elever utländsk bakgrund -1.51***  -3.26 -2.37 

 (0.550)  (2.622) (2.457) 

Utbildningsnivå 0.02***  0.04 0.07 

 (0.007)  (0.062) (0.054) 

Ungdomsarbetslöshet -0.02***   -0.01 

 (0.008)   (0.013) 

Kostnad i skolväsendet 0.71   -0.06 

 (0.431)   (1.196) 

Grundskolebetyg -0.00   0.01 

 (0.005)   (0.006) 

Estimationsmodel OLS FE FE FE 

Observationer 152 152 152 152 

Justerat R2 0.572 0.05 0.11 0.15 

     

Robusta standardfel i parenteser, samtliga regressioner inkluderar årsfixa effekter.3 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.10 

 

I tabell 3 presenteras studiens multipla regressionsmodell med slutbetyg som utfallsvariabel. I 

modell (1) körs en vanlig OLS- regression där skillnader mellan län som är konstanta över 

tiden inte kontrolleras bort. Eftersom modell (1) inte kontrollerar för utelämnade variabler kan 

man se att många av bakgrundsvariablerna är signifikant påverkande. 

I modell (2) med slutbetyg som utfallsvariabel och utan övriga kontrollvariabler kan vi se att 

betygen inte påverkas signifikant av andelen elever som är inskrivna i friskolor. Detta är en 

                                                 
2 R2 är inte justerat i modell (1)  
3 Modell (1) innehåller robusta men ej klustrade standardfel, modell (2) - (4) innehåller klustrade och robusta standardfel. 
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GLS modell med fixa effekter där skillnader mellan län som är konstanta över tiden 

kontrolleras bort. Att friskoleestimatet i modell (2) inte är signifikant skilt från noll indikerar 

att andelen elever i friskolor inte påverkar de slutbetyg som sätts i ett län.  

I modell (3) och (4) inkluderas fler kontrollvariabler. Ingen av dessa påverkar sambandet 

signifikant. Det är fortfarande så att betygen som sätts inte påverkas av andelen elever som är 

inskrivna i friskolor.  

Det är förmodligen så att det är rimligt att anta att grundskolebetygen inte påverkar 

gymnasiebetygen förrän efter att eleven har avslutat högstadiet och fått sina slutbetyg. Detta 

då en elev måste gå ut högstadiet för att sedan börja på gymnasiet och gå minst ett år innan 

eleven börjar få betyg. Därför finns det en rimlig intuition av att lagga 

grundskolebetygsvariabeln ett eller flera år, samtidigt är grundskolebetygen relativt konstanta 

vilket gör att påverkan blir låg. Detta samband undersöks i bilaga 2. De laggade modellerna 

visar dock att detta inte förändrar resultaten i tabell 3, varpå det förmodligen är ganska rimligt 

att anta att andelen elever i friskola inte påverkar betygsgenomsnittet i någon större 

utsträckning. 

Det är anmärkningsvärt att de flesta av kontrollvariablerna inte uppnår signifikans, något som 

i hög grad kan argumenteras bero på kontrollen för länsfixa och årsfixa effekter, vilket också 

visas i modell (1).  

Att det inte finns någon signifikant påverkan av andelen elever i friskola som påverkar 

betygen på gymnasiet indikerar att det inte finns någon stor skillnad mellan betygssättningen 

för åren 2004-2011 mellan friskolor och kommunala, därmed verkar inte kunskapsindikatorn 

slutbetyg påverkas av andelen elever som går i friskola i ett län.  
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5.2 Högskoleprov 
Tabell 4. Multipel regression för högskoleprovsresultatet, paneldata för åren 2004-2011. 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

VARIABLER HP HP HP HP HP HP HP 
        
Andel elever i friskola -0.10*** -0.08*** -0.07** -0.08*    

 (0.036) (0.027) (0.025) (0.040)    

Lagg Andel elever i friskola     -0.06   

     (0.052)   

2.L. Andel elever i friskola4      -0.12*  

      (0.062)  

3.L. Andel elever i friskola       -0.17* 

       (0.091) 

Disponibel inkomst -0.08**  -0.03 -0.04 -0.04 -0.03 0.02 

 (0.036)  (0.040) (0.045) (0.046) (0.055) (0.055) 

Barn i bidragshushåll 0.10  -0.09 -0.11 -0.00 0.12 -0.08 

 (0.137)  (0.089) (0.075) (0.079) (0.117) (0.131) 

Elever utländsk bakgrund 8.21  0.93 -0.35 -2.42 -2.06 22.44 

 (7.646)  (9.255) (11.428) (11.249) (11.907) (20.791) 

Utbildningsnivå 0.26***  0.36 0.34 0.86* 1.16*** 0.68 

 (0.070)  (0.310) (0.345) (0.453) (0.359) (0.457) 

Ungdomsarbetslöshet -0.09   0.03 -0.03 -0.11 0.01 

 (0.099)   (0.056) (0.064) (0.066) (0.105) 

Kostnad i skolväsendet 19.17***   -2.23 -3.44 1.91 6.10 

 (5.072)   (7.527) (9.270) (9.161) (8.826) 

HP- popularitet  27.28***   -5.42 -4.78* -3.70 -9.28*** 

 (4.961)   (3.527) (2.503) (2.613) (3.208) 

Grundskolebetyg 0.12***   -0.01    

 (0.046)   (0.028)    

Lagg Grundskolebetyg     -0.01   

     (0.031)   

2.L. Grundskolebetyg      -0.04  

      (0.045)  

3.L. Grundskolebetyg       0.16** 

       (0.071) 

Estimationsmodel OLS FE FE FE FE FE FE 

Observationer 152 152 152 152 133 114 95 

Justerat R2 0.715 0.81 0.81 0.81 0.78 0.80 0.80 

        
Robusta standardfel i parenteser, samtliga regressioner inkluderar årsfixa effekter.

6
 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.10 

 

I tabell 4 presenteras studiens multipla panelregression med resultat på högskoleprovet som 

utfallsvariabel.  

                                                 
4 ”X.L. Förklarande variabel” betyder att X års laggade värden för den förklarande variabeln används i modellen.  
5 R2 är inte justerat i modell (1) 
6 Modell (1) innehåller robusta men ej klustrade standardfel, modell (2) - (7) innehåller klustrade och robusta standardfel. 
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I modell (1)  visas i likhet med modell (1) i tabell 3 en enkel OLS- regression utan kontroller 

för länskonstanter. Vi kan se att många av regressorerna är signifikant påverkande, och att 

vissa är mycket starkt påverkande. Detta är något som senare försvinner när skillnader mellan 

län som är konstanta över tiden kontrolleras bort, något som indikerar att länen skiljer sig åt, 

men att dessa skillnader är relativt konstanta över tid. Stor vikt ska inte läggas vid modell (1) 

då den inte har lika hårda kontroller som modell (2)-(7). 

När länsfixa effekter inkluderas i modell (2), kan vi se att högskoleprovsresultatet påverkas 

svagt negativt av andelen elever som är inskrivna i friskola. Sambandet är mycket svagt, 

ungefärligen leder en procentenhets ökning av andelen elever inskrivna i friskolor till 0,08 

poängs minskning i högskoleprovets genomsnittliga råpoäng.  

I modell (3) görs en mer utförlig kontroll för socioekonomiska bakgrundsvariabler. I modell 

(4) inkluderas även påverkansvariabler som andel som skriver högskoleprovet, 

ungdomsarbetslöshet, kostnaden i skolväsendet samt grundskolebetyg vilket ämnar fånga upp 

om eleverna i länet är mer högpresterande jämfört med andra län. Ingen av dessa kontroller 

förändrar det ursprungliga sambandet. 

Den enda variabel som påverkar sambandet signifikant är andelen elever inskrivna i friskola. 

Kontrollnivån är hård då länsfixa och tidsfixa effekter inkluderas, samt att standardfelen inte 

tillåts korrelera inom länen över tiden. Men det är ändå anmärkningsvärt att varken 

högskoleprovets popularitet eller ungdomsarbetslösheten påverkar utfallet, eller för den delen 

de socioekonomiska bakgrundsvariablerna.  

Det finns grund för att lagga variabeln friskolor i regressionen med högskoleprovet som 

beroende variabel då en elev som går i friskola kanske inte skriver högskoleprovet förrän 

några år efter att hen har tagits upp av variabeln andel elever i friskola. Detta då eleven 

förmodligen inte skriver högskoleprovet första året på gymnasiet, dvs. det år som den tas upp 

av friskolevariabeln, utan eleven kanske skriver högskoleprovet långt senare. Därför laggas 

friskolevariabeln, samtidig laggas även variabeln grundskolebetyg enligt samma intuition som 

förklarades ovan. Egentligen skulle mer laggade värden på variabeln grundskolebetyg 

behövas, men då det är en relativt konsistent variabel, och då för många observationer förloras 

om fler år laggas, så nöjer sig författaren med att lagga den lika många år som 

friskolevariabeln laggas i respektive modell. 

I modell (5) redovisas resultat av att lagga variabeln friskola ett år, vilket innebär att förra 

årets värde på friskola regresseras på årets högskoleprovsresultat. Detta tillsammans med 
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övriga kontrollvariabler. Av resultatet som inte är signifikant, kan vi se att den laggade 

variabeln inte påverkar sambandet i någon större utsträckning. Viktigt att påpeka är dock att 

antalet observationer minskar eftersom ett års observationer faller bort. Resultaten visar också 

att det nu istället är länets utbildningsnivå som påverkar utfallet i högskoleprovet. Sambandet 

är starkt då en procentenhets ökning av den eftergymnasiala utbildningsnivån leder till en 

estimerad ökning på 0.86 råhögskolepoäng. Dock är standardavvikelsen stor i denna variabels 

estimering. Detta samband är dock intuitivt intressant då utbildningsnivån i länet kan 

förväntas påverka högskoleprovsutfallet positivt. Men denna variabels effekt kan ha att göra 

med att 1/8 av alla observation exkluderas i denna modell. 

I modell (6)  är det istället en två års laggad process som appliceras, vilket betyder att 

friskoleandelen för två år sedan är det som påverkar högskoleprovsutfallet. Detta är 

tillsammans med modell (7) med tre års lagg kanske de mest intuitiva utfallen då eleverna 

troligen skriver högskoleprovet under andra och tredje året i gymnasiet. Dock börjar det 

försvinna en hel del observationer från dessa regressioner vilket tyvärr samtidigt sänker deras 

tillförlitlighet. I modell (6) kan vi se att sambandet är signifikant, en procentenhets ökning av 

andelen elever i friskola leder i genomsnitt till 0.12 lägre råpoängsresultat. Det är vanskligt att 

tolka samband med en så hög standardavvikelse, men det finns ändå skäl att anta att det ligger 

en negativ påverkan av andelen elever i friskola bakom detta resultat. 

I modell (7)  har en tre års laggad process lagts på, vi kan då se att nedgången i 

högskoleprovet av andelen elever i friskola blir starkare, en procentenhets ökning av andelen 

elever i friskola leder nu i genomsnitt till 0.17 lägre råpoängsresultat på högskoleprovet. Eller 

för den delen, 10 procentenheters ökning av andelen elever i friskola leder till 1,7 råpoäng 

lägre resultat på högskoleprovet, vilket är cirka ett halvt normerat poängsteg.  Vi kan också se 

att länets utbildningsnivå är positivt påverkande. I denna modell är också 

grundskolebetygsvariabeln signifikant påverkande. Modell (7) börjar dock få allt färre 

observationer, vilket minskar dess trovärdighet. Därför bör resultaten från (7) tolkas med 

försiktighet. 

Det är viktigt att påpeka att när den laggade processen appliceras är det observationerna för år 

2004, 2005 och 2006 som inkluderas i de laggade variablerna. Detta innebär att stickprovet 

blir förskjutet åt ett senare tidsspann. Då det förmodligen är så att friskolornas effekter syns 

allt mer tydligt desto längre tid det går, så kan detta vara ett mer "korrekt" stickprov. Men 

samtidigt minskar antalet observationer så pass mycket att man bör vara väldigt försiktig med 

direkta tolkningar. Författaren testar om det är så att de senare fyra åren av stickprovet, år 
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2008 till 2011, visar ett mer negativt samband av andelen elever i friskola i bilaga 3. 

Resultaten indikerar att detta är fallet, sambandet blir signifikant negativt där en procentenhets 

ökning av andelen elever i friskola i genomsnitt leder till 0.25 poäng lägre råpoängsresultat på 

högskoleprovet. Samtidigt visar resultaten också att de tidigare fyra åren i studien inte har 

någon signifikant påverkan på högskoleprovsresultatet av andelen elever i friskola. Detta 

indikerar att det finns ett negativt samband av andelen elever i friskola som blir allt mer 

tydligt med tiden. Dock är stickproven så små i de test som har lagts i bilaga 3 att dessa ska 

tolkas med försiktighet.  

De redovisade resultaten indikerar att det verkar finnas ett signifikant negativt samband 

mellan andelen elever i friskola och kunskapsindikatorn högskoleprovet. Det går dock inte att 

med säkerhet svara på hur starkt detta samband är. Förmodligen ligger den negativa påverkan 

någonstans i intervallet 0.06 till 0.17 råpoängs lägre resultat på högskoleprovet av en 

procentenhets högre andel elever i friskola. Detta baserat på modell (2)-(7) minsta respektive 

största signifikanta estimat. Men det bör påpekas att dessa riktningskoefficenter inte ska 

tolkas strikt. Det som kan konstateras är att det verkar finnas ett svagt negativt samband.  
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5.3 Övergång till högskola 
 

Tabell 5. Multipel regression för övergång till högskolan, paneldata åren 2004-2011. 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

VARIABLER Högskola Högskola Högskola Högskola Högskola 
      
Andel i elever friskola -0.15*** 0.18 0.20 0.22*  

 (0.055) (0.126) (0.127) (0.120)  

3.L. Andel i elever 
friskola7 

    -0.16 

     (0.114) 

Disponibel inkomst 0.04  0.05 0.06 -0.02 

 (0.052)  (0.106) (0.094) (0.101) 

Barn i bidragshushåll -0.49**  0.12 0.23 -0.15 

 (0.204)  (0.371) (0.364) (0.284) 

Elever utländsk 
bakgrund 

34.65***  -17.09 -9.26 60.78* 

 (10.827)  (24.140) (26.563) (32.180) 

Utbildningsnivå 0.27**  0.35 0.25 -0.40 

 (0.107)  (1.004) (0.851) (1.090) 

Ungdomsarbetslöshet -0.27   -0.26* -0.26* 

 (0.177)   (0.143) (0.148) 

Kostnad i 
skolväsendet 

-18.58**   22.61 17.15 

 (8.099)   (16.632) (22.181) 

HP popularitet 38.80***   24.87*** 12.65 

 (8.337)   (6.207) (9.502) 

Grundskolebetyg -0.17**   -0.01  

 (0.084)   (0.079)  

3.L. Grundskolebetyg     0.02 

     (0.071) 

Estimationsmodel OLS FE FE FE FE 

      

Observationer 152 152 152 152 95 

Justerat R2 0.708 0.72 0.72 0.76 0.61 

Robusta standardfel i parenteser, samtliga regressioner inkluderar årsfixa effekter. 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.10
9
 

 

I tabell 5 presenteras studiens resultat med övergång till högskolan som utfallsvariabel.  

                                                 
7
 ”X.L. Förklarande variabel” betyder att X års laggade värden för den förklarande variabeln används i modellen. 

8
 R2 är inte justerat i modell (1) 

9
Det bör nämnas att när klustrade standardfel inkluderas i de regressioner som har övergång till högskolan som 

utfallsvariabel så blir sambanden mycket mindre signifikanta. Detta indikerar att slumpfelen förmodligen är korrelerade med 

varandra över tiden inom länen i denna regression, alternativt att de är heteroskedastiska. Modell (1) innehåller robusta men 

ej klustrade standardfel, modell (2) - (5) innehåller klustrade och robusta standardfel. 
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I modell (1) körs i likhet med tidigare tabeller en enkel OLS- regression utan fixa effekter. 

Riktningskoefficenten är negativ i denna modell. Det ska inte läggas för stor vikt vid detta 

resultat då modell (1) är en enkel OLS regression som inte kontrollerar för utelämnade 

variabler.  

I modell (2) och (3) kan vi se att sambanden inte är signifikanta. I modell (4) kan vi dock se 

att sambandet blir positivt påverkande, en procentenhets ökning av andelen elever i friskola 

leder till i genomsnitt 0.22 procentenheters ökning av andelen studenter registrerade som 

nybörjare vid högskolan. Vi kan också se att andelen ungdomar i arbetslöshet och program 

leder till en minskning av övergången till högskolan. Detta är inte riktigt vad som förväntas av 

denna variabel, men vi kan också se att detta samband försvinner när laggade processer läggs 

på i senare tester. Det man dock skulle kunna tänka sig är att områden med högre 

ungdomsarbetslöshet är mer socialt utsatta och att detta är orsaken till den lägre övergången 

till högskolan. Det är då dock märkligt att ingen annan av de mer intuitiva socioekonomiska 

variablerna fångar upp detta. Men kanske är det så att ungdomsarbetslösheten är en bra 

indikator på ungdomars sociala utsatthet, och när den ökar så minskar övergången till 

högskolan.  

I modell (5) laggas friskolevariabeln tre år, detta då en elev som börjat en friskola inte 

kommer att söka sig till högskolan förrän tidigast tre år efter gymnasiestarten. Vi kan då se att 

sambandet inte längre är signifikant. Resultatet visar även att variabeln andel elever med 

utländsk bakgrund är kraftigt påverkande och att högskoleprovets popularitet inte längre är 

påverkande. Anledningen till dessa förändringar kan vara antalet observationer som försvinner. 

Detta i kombination med feltermernas korrelation med varandra inom länen (vilken 

kontrolleras för men som är stor) kan göra att denna regression blir något missvisande, varpå 

modell (3) och (4) förmodligen är mer tillförlitliga. Det finns viss grund för att anta att 

friskolornas effekter blir större desto längre tid som passerar. Då de laggade värdena gör att 

observationerna för åren 2004, 2005 och 2006 försvinner blir stickprovet mer förskjutet åt 

senare tid, vilket kanske lyfter fram en mer korrekt effekt av andelen elever i friskola. Det är 

därmed möjligt att de laggade värdena är de mest korrekta, men för att kunna svara på detta 

med säkerhet behövs fler observationer. I bilaga 4 finner läsaren tester med de tidigare 

respektive senare fyra åren i studien. Inget av stickproven genererar då signifikanta resultat 

för andelen elever i friskola, detta beror förmodligen på att stickproven blir mindre och 

standardavvikelsen större. Dock indikerar även detta att studiens positiva samband mellan 

andelen elever i friskola och övergången till högskolan är något svagt belagt och bör studeras 
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närmare.   

Studiens resultat indikerar att en högre andel elever i friskola verkar leda till en ökad 

övergång till högskolan. Många av regressionerna är dock inte signifikanta, och OLS 

regressionen visar till och med på ett negativt samband. Detta gör att det är svårt att uttala sig 

om den exakta påverkansgraden, men det verkar finnas ett svagt positivt samband. Baserat på 

modell (2) – (5) högsta respektive lägsta estimat, så verkar påverkansgraden ligga i intervallet 

från; ingen påverkan till 0.22 procentenheters högre övergång till högskolan av en 

procentenhets ökning av andelen elever i friskola. 

5.4 Robusthetstester 
Tabell 6. Robusthetsanalys 

 (1)  (2) (3) (4) (5) 

VARIABLER HP  Högskolan HP HP 
popularitet 

HP  
popularitet 

HP popularitet    16.82** -3.53   

   (6.946) (3.460)   

Slutbetyg 1.31***      

 (0.399)      

Andel elever i friskola     0.00 -0.00 

     (0.001) (0.002) 

Disponibel inkomst     -0.00 -0.00 

     (0.002) (0.001) 

Barn i bidragshushåll     -0.01 0.00 

     (0.004) (0.005) 

Elever utländsk bakgrund     0.45* 0.06 

     (0.260) (0.413) 

Utbildningsnivå     0.00 -0.00 

     (0.003) (0.017) 

Ungdomsarbetslöshet     0.00 0.00 

     (0.002) (0.003) 

Grundskolebetyg     -0.00 -0.00 

     (0.002) (0.001) 

Kostnad i skolväsendet     0.32 -0.13 

     (0.200) (0.213) 

Estimationsmodel FE  FE FE Multipel  FE 

Observationer 152  152 152 152 152 

Justerat R2 0.81  0.71 0.80 0.62 0.86 

       
Klustrade och robusta standardfel i parenteser, samtliga regressioner inkluderar årsfixa effekter. 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.10 

 

I tabell 6 presenteras ett antal olika tester av studiens resultat. Detta då vissa förhållanden bör 

studeras närmare. Först behandlas i modell (1) den incitamentsdiskussion för eleven som togs 

upp i kapitel 2.2. I modell (2) till (5) behandlas möjligheten att den ökade övergången till 
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högskolan i regioner med högre andel elever i friskola leder till en ökad popularitet för att 

skriva högskoleprovet, vilket kan sänka genomsnittsresultatet på högskoleprovet. 

I modell (1) visar resultaten att slutbetyg påverkar resultaten på högskoleprovet positivt, vilket 

indikerar att de två kunskapsindikatorerna inte är substitut, se incitamentsdiskussionen i 

kapitel 2.2. Det här kan ha flera olika orsaker. En möjlig förklaring är att individer bedömer 

sin framtid som så viktig att de som har slutbetyg över medelvärdet också är motiverade nog 

att skriva bra på högskoleprovet. Det påverkar då inte högskoleprovsutfallet att ett fåtal av de 

elever som har maximala betyg kanske inte är motiverade att skriva bra på högskoleprovet. En 

alternativ förklaring är att en av de två indikatorerna inte fångar upp högpresterande elever, 

om exempelvis högskoleprovet är bättre på att fånga upp högpresterande elever så är detta 

kanske inte vad betygen gör. Betygen kanske istället fångar upp någon annan variabel istället 

för kunskap, exempelvis ambition. Det är möjligen mest troligt att de två 

kunskapsindikatorerna helt enkelt inte är substitut, överlag kanske en individ med bra 

slutbetyg också skriver bra på högskoleprovet, de är således komplement, dvs. båda indikerar 

kunskap. Men för att kunna ge säkra svar på orsakssambandet krävs mer specifik data än vad 

denna studie har tillgång till. Av resultatet i modell (1)  verkar det vara rimligt att dra 

slutsatsen att både slutbetyg och högskoleprov indikerar kunskapsnivå och att en elev som har 

höga slutbetyg därmed också i genomsnitt uppnår höga resultat på högskoleprovet.  

Vi kan i modell (2) se att övergången till högskola påverkas positivt av högskoleprovets 

popularitet, vilket är ett rimligt resultat. Ett steg i popularitetsvariabeln är mycket stort vilket 

ger den stora effekt som resultaten visar. Variabeln bör inte tolkas rakt av utan ger mer en 

indikation om att fler skriver högskoleprovet om fler vill gå vidare till högskolan. Detta är ett 

problem då det skulle kunna vara så att regioner med högre andel elever i friskola, som visat i 

tabell 6, i högre grad går vidare till högskolan. Detta kan då höja högskoleprovets attraktivitet 

i dessa regioner, vilket gör att fler går och skriver högskoleprovet. Detta indikerar modell (2). 

Detta blir ett problem som behöver tas hänsyn till i denna studie om en ökad popularitet för att 

skriva högskoleprovet leder till lägre genomsnittsresultat på högskoleprovet.  

Sambandet från modell (2) studieras vidare i modell (3), där vi dock kan se att 

högskoleprovsresultatet inte påverkas i någon signifikant mån av hur många som skriver, 

vilket även gäller när fler kontrollvariabler inkluderas. Dock verkar ändå sambandet vara 

svagt negativt, vilket indikerar att när fler skriver högskoleprovet så skriver även individer 

med lägre prestationsförmåga, vilket sänker genomsnittsresultatet på högskoleprovet.  
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I modellerna (4) och (5) testas detta samband ytterligare genom att högskoleprovets 

popularitet är beroende variabel med kontrollvariabler inkluderade. Vi kan av resultatet i de 

båda modellerna se att andelen elever i friskola inte verkar påverka högskoleprovets 

popularitet. Det innebär att farhågan om att det egentligen var den ökade övergången till 

högskolan i regioner med högre andel elever i friskola som låg bakom de lägre resultaten på 

högskoleprovet, verkar vara ogrundad. Resultaten i modell (2) till (5) visar därmed att det 

verkar finnas ett orsakssamband bakom studiens tidigare resultat i tabell 3, 4 och 5. 

6. Diskussion 
Utifrån studiens resultat i tabell 3 gällande slutbetyg kan vi se att andelen elever i friskola inte 

påverkar de genomsnittliga slutbetygen. Detta indikerar att både friskolor och offentliga 

skolor inflaterar betygen. Det finns, som nämnt i kapitel 2.1, en betydande mängd tidigare 

forskning som indikerar att vi har betygsinflation i Sverige under den studerade tidsperioden. 

Det är dock svårt att definiera vad som är inflaterade betyg. Det skulle av studiens resultat att 

döma, kunna vara så att en av skolformerna ger mer rättfärdiga betyg och den andra mer 

inflaterade, detta är dock svårt att uttala sig om baserat på studiens metod. 

Gällande resultatet på högskoleprovet indikerar studiens resultat att det finns ett svagt negativt 

samband mellan andelen elever i friskola och resultatet på högskoleprovet. Det verkar som 

om att detta resultat inte beror på att fler individer skriver högskoleprovet i regioner med fler 

elever i friskola, som visas av robusthetstestet i kapitel 5.4, utan att det finns ett verkligt 

samband. Detta samband verkar bli allt mer tydligt desto senare tidsperiod man studerar, 

vilket i viss mån är i linje med tidigare forskning (exempelvis Lindahl & Böhlmark 2012). 

Studiens resultat baserat på högskoleprovet indikerar att kunskapsnivån är marginellt högre i 

län med lägre andel elever i friskola. Detta skulle felaktigt kunna tolkas som att friskolor har 

ett något högre mått av betygsinflation än sina motparter, eftersom betygsnivån inte påverkas 

av andelen elever i friskola. Det är viktigt att påpeka att studien inte kan slå fast att det högre 

högskoleprovsresultatet i regioner med lägre andel elever i friskolor beror på att det är just 

eleverna som går i friskola som presterar sämre på högskoleprovet. Det kan exempelvis vara 

det rakt motsatta sambandet att friskolornas närvaro orsakar en segregation som gör att det de 

facto är de elever som går i kommunala skolor som presterar sämre resultat på högskoleprovet. 

Vlachos (2010a) har exempelvis påpekat att det fria skolvalet kan leda till segregering. 

Segregeringen kan ta sig uttryck i såväl positiva som negativa kamrateffekter, det kan även 
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göra att de bästa lärarna söker sig till bättre skolor, och att därmed kunskapsresultaten sjunker 

för samhället i stort. Det är viktigt att påpeka att det denna studie mäter är genomsnittliga 

resultat i slutbetyg och högskoleprov. Detta innebär att fördelningen inom dessa indikatorer 

kan ha förändrats över tiden i denna studie, en effekt som i så fall inte fångas upp. Det är 

därmed inte säkert att friskolor levererar en sämre kunskapsnivå överlag. Men någonting 

verkar ske i länen när andelen elever i friskola ökar som påverkar resultaten på 

högskoleprovet svagt negativt, och därigenom kunskapsnivån.  

Det skulle också kunna vara så att friskolor väljer att etablera sig i län där den kommunala 

skolan är speciellt dålig, därmed är kunskapsresultaten i länet i allmänhet sjunkande, och den 

ökade friskoleandelen är inte den kausala orsaken till detta. Nedgången i kunskapsresultaten 

kan från början vara anledningen till att friskolorna etablerade sig. Det kan dock i så fall 

tyckas att trenden med sjunkande resultat då vid någon punkt borde ha brutits, vilket den inte 

har. Detta är ett orsakssamband som författaren inte kan utesluta givet studiens underlag, även 

om det förefaller som en mindre trolig hypotes. Lindahl & Böhlmark (2012) visar också i sin 

studie att det inte verkar vara så att friskolor etablerar sig i områden där den kommunala 

skolans resultat har förändrats mycket under närliggande tid, dock gäller detta grundskolan 

varpå direkta paralleller inte kan dras till gymnasieskolan. Det är också viktigt att påpeka att 

län som har mer friskolor på gymnasiet förmodligen även har fler friskolor på grundskolenivå. 

Det skulle då kunna vara så att det är lägre kunskapsnivå från grundskolan som följer med en 

elev in i gymnasiet, och där orsakar ett lägre högskoleprovsutfall. Detta har försökt fångas 

med variabeln grundskolebetyg, men då betyg som nämnts inte alltid är tillförlitliga som 

kunskapsestimator så kan inte studien med säkerhet sägas ha fångat upp denna effekt.  

Det är förmodligen inte heller så att de elever som väljer att gå i friskola framför kommunal 

skola är exakt samma grupp, det innebär att studien har ett visst problem med att dess 

stickprov inte är randomiserade. De studier som dock har tittat på detta lite närmare, t.ex. 

Vlachos (2010a) pekar snarare på att elever på friskolor kommer från en mer socioekonomiskt 

gynnad bakgrund, vilket inte alls förklarar de lägre högskoleprovsresultaten, dock förklarar 

det den ökade övergången till högskolan. Men som också nämnts blir dessa skillnader i 

socioekonomisk bakgrund allt mindre och det förändrar förmodligen inte studiens resultat 

som är mycket robusta.  

Studiens resultat för övergång till högskola indikerar att andelen elever i friskola påverkar 

viljan att studera vidare på högskolan positivt. Samtidigt är dessa resultat inte helt konsistenta, 
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och inte alltid signifikanta. Detta indikerar att detta samband bör studeras närmare. Vad som 

gör att län med högre andel elever i friskola verkar ha en högre övergång till högskolan är 

svårt att svara på. Det skulle kunna vara så att friskolor, som ofta är mindre enheter, är bättre 

på att skapa trivsel och en glädje i lärandet, vilket kan öka sannolikheten för att en elev går 

vidare till högskolan. Alternativt kan det vara den stora bredd av olika pedagogiska 

inriktningar som gör att en elev har en positivare syn på att studera vidare på högskolan. Vad 

som är orsaken till detta utfall är något som bara kan spekuleras i baserat på studiens underlag, 

men det är definitivt ett samband som är värt att studera närmare. 

Det är också viktigt att återigen påpeka att variabeln övergång till högskola inte är optimalt 

utformad. Bättre data på övergång till högskolan skulle behövas för att kunna sluta sig till 

orsakssambandet kring denna variabel. Det är till exempel något märkligt att andelen elever i 

friskola inte påverkar högskoleprovets popularitet, vilken på sätt och vis också kan antas mäta 

intresset för högskolan indirekt, samtidigt som andelen elever i friskola ger ett lägre 

högskoleprovsresultat. En fråga som då väcks är hur dessa elever kommer in på högskolan, 

och i så fall hur framgångsrika deras högskolestudier är. Även om det sämre resultatet på 

högskoleprovet inte är stort borde man ändå kunna skönja en påverkan på senare prestationer. 

Viktigt att påpeka är att friskolor är något vanligare vid yrkesutbildningar, vilket innebär att 

det kan vara en något högre friskoleandel i län med mer lågpresterande elever, sett till betyg 

och högskoleprovspoäng. Detta är något som denna studie inte kan kontrollera för, och det 

kanske kan förklara en del av resultaten. Samtidigt, om detta skulle vara ett så pass starkt 

samband att det påverkade orsakssambandet, är det märkligt att betygsnivån inte påverkas, 

och framförallt att övergången till högskolan är högre i län med högre andel elever i friskola. 

Det är också viktigt att påpeka att denna studies resultat inte kan utesluta andra 

förklaringsfaktorer till de resultat som har presenterats. De inkluderade kontrollvariablernas 

svaga påverkan är dock ett tecken på att det finns ett bakomliggande samband mellan andelen 

elever i friskola och kunskapsindikatorerna som bör studeras närmare. 

Det kan också vara så att andelen elever i friskola påverkar utfallet olika mycket beroende på 

hur hög konkurrensutsättning detta leder till. Kanske är det så att exempelvis 5 procent elever 

i friskola inte alls påverkar de omkringliggande kommunala skolorna då konkurrensnivån är 

försumbar, men om det istället är 15, eller 25 procent, blir situationen helt annorlunda. Graden 

av konkurrensutsättnings påverkan kan inte denna studie uttala sig om. Det är också viktigt att 

nämna att oavsett vilka nya incitamentsstrukturer som konkurrensutsättningen skapar är det 
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inte nödvändigtvis så att en kommunal och privat aktör agerar likadant på 

konkurrensutsättning.  

Det bör även nämnas att denna studie saknar en bra jämförelsepunkt då alla län i Sverige har 

konkurrensutsatts i gymnasiesektorn. Även om det finns län som har en relativt lägre andel 

elever i friskolor gentemot andra län, har alla län haft en ökning av andelen elever i friskola 

(se bilaga 1). Då högskoleprovsresultatet över tiden har sjunkit (se bilaga 5) och det även 

finns andra studier, exempelvis PISA-studien som pekar på en sänkt kunskapsnivå i Sverige, 

finns det skäl att anta att detta beror på förändringar i det svenska samhället. Denna studie kan 

underestimera andelen elever i friskolas effekt på kunskapsindikatorerna och övergången till 

högskola då ingen bra jämförelsepunkt finns där andelen elever i friskola inte ändrats alls. 

Samtidigt kan de sjunkande kunskapsresultaten som visas i bilaga 5 även bero på andra 

orsaker, exempelvis segregering, en ändrad läroplan, eller ökat datorspelande.    

Baserat på studiens dataunderlag var det nödvändigt att justera ett fåtal observationer för 

högskoleprovet genom sammanslagning och viktning. Detta gör att studiens underlag inte är 

optimalt. Det bör hållas i minnet av läsaren att detta ökar felmarginalen för denna studies 

resultat, då mätfel kan föreligga. Denna studies reliabilitet och validitet skulle kunna 

förbättras med ett större och mer precist dataunderlag, vilket finns tillgängligt på Umeå 

universitets institution för tillämpad utbildningsvetenskap, till en viss kostnad.  

Det är viktigt att påpeka att resultatet på högskoleprovet mäts i råpoäng, där som nämnts ett 

normerat betygssteg på skalan 0.05-2.0 är cirka 3-4 råpoäng. Då övergången till högskola 

mäts i procentenheter så är en ökning i övergången till högskola ett större steg än vad ett 

råpoängssteg på högskoleprovet är. Samtidigt kan dessa variabler inte jämföras med varandra 

då de mäter helt olika saker. Det är dessutom viktigt att påpeka att den statistiska säkerheten i 

tabell 5 gällande resultatet för övergång till högskola är mycket svagare än den statistiska 

säkerheten i tabell 4 gällande resultatet för högskoleprovet. 
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7. Slutsats 
Denna studie har studerat de förändringar i kunskapsnivå och övergång till högskola som har 

skett när andelen elever i friskola förändrats i Sveriges län över åren 2004-2011. Studiens 

resultat visar att andelen elever i friskola inte verkar påverka det genomsnittliga slutbetyget. 

Samtidigt har det skett en genomgående nedgång av resultaten på högskoleprovet i Sverige 

under den studerade tidsperioden. Detta är en trend som kontrolleras bort i denna studie i och 

med att årsfixa effekter inkluderas och det är heller inte en trend som studien kan uttala sig 

om, utan ytterligare studier behövs inom området för att utröna kausaliteten i denna fråga. Det 

som denna studie finner är att län med högre andel elever inskrivna i friskolor verkar ha 

sjunkit ännu mer mätt med kunskapsindikatorn högskoleprov jämfört med län med lägre 

andel elever inskrivna i friskolor. Studien visar samtidigt att län med en högre andel elever i 

friskolor verkar ha fler elever som övergår till vidare studier på högskola. Det verkar därmed 

som att det finns visst fog för att anta att den incitamentsstruktur som nämndes i studiens 

början, där fokus har flyttats från kunskap till andra mål, kanske stämmer.  

Påverkar andelen elever som är inskrivna i friskolor i Sveriges läns gymnasieskolor mellan 

åren 2004-2011 kunskapsnivån och övergången till högskolestudier? 

Resultaten i denna studie indikerar att andelen elever i friskola inte påverkar det 

genomsnittliga utfallet i slutbetyg, däremot sänks högskoleprovsresultatet marginellt. Därmed 

påverkar andelen elever inskrivna i friskolor kunskapsnivån i Sveriges läns gymnasieskolor år 

2004-2011 marginellt negativt. En procentenhets ökning av andelen elever i friskola leder i 

genomsnitt till en sänkning av resultatet på högskoleprovet någonstans i intervallet 0.06 till 

0.17 råpoäng. Samtidigt påverkar andelen elever som varit inskrivna i friskolor övergången 

till högskolan svagt positivt. En procentenhets ökning av andelen elever i friskola leder i 

genomsnitt till en ökning av övergången till högskolan någonstans i intervallet från ingen 

påverkan till 0.22 procentenheters högre övergång till högskola.  
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http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas/ekonomisktbistand 

 

Statistiska centralbyråns statistikdatabas 

http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/?rxid=7aa4d246-b865-4454-ac92-

8537e17459b3 

 

Sveriges kommuner och Landstings databas Kolada: http://www.kolada.se/ 

 

 

 

 

  

http://www.jmftal.artisan.se/


45 

 

Bilaga 1. Deskriptiv statistik 

Grafer över Län 
Figur A1. Det genomsnittliga slutbetyget i länen
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Figur A2. Råpoängsgenomsnittsresultatet på högskoleprovet i länen

 
Figur A3.  Övergången till högskolan i länen
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Figur A4. Andelen elever i friskola i länen

 
Figur (A1)-(A4) visar graferna för slutbetyg, högskoleprov, övergång till högskola och 

andelen friskoleelever över tiden i alla 19 län som är inkluderade i studien. Observera att 

denna studie kontrollerar bort effekten av trenden då årsfixa effekter inkluderas, trenderna 

syns i dessa grafer. Som kan ses har resultaten överlag sjunkit på högskoleproven, 

slutbetygens resultat varierar, och de går anmärkningsvärt uppåt i Stockholms län. 

Övergången till högskolan har varit skiftande. Andelen elever i friskola har varit ständigt 

ökande i alla län utom Gotlands län.  
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Bilaga 2. Laggade slutbetyg 

Regression på betyg med laggade effekter på grundskolebetyg 
 
Tabell A1. Multipel regression för slutbetyg, paneldata för åren 2004-2011. 

 (1) (2) 

VARIABLER Betyg Betyg 
   
Andel elever i friskola 0.00 -0.01 

 (0.006) (0.007) 

Disponibel inkomst 0.01 0.01 

 (0.008) (0.009) 

Barn i bidragshushåll -0.01 -0.05** 

 (0.023) (0.020) 

Elever utländsk bakgrund -0.08 4.21 

 (2.729) (3.401) 

Utbildningsnivå 0.05 0.02 

 (0.046) (0.079) 

Ungdomsarbetslöshet -0.01 0.02 

 (0.013) (0.016) 

Kostnad i skolväsendet -0.02 1.35 

 (1.357) (1.563) 

L.1. Grundskolebetyg10 0.01  

 (0.008)  

L3. Grundskolebetyg  0.02** 

  (0.007) 

Observationer 133 95 

Justerat R2 0.16 0.23 

Robusta och klustrade standardfel i parenteser, samtliga regressioner inkluderar fixa och årsfixa 

effekter. 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.10 

I dessa regressioner, som kan sammankopplas med tabell 3, framkommer att laggade effekter i 

grundskolebetygen inte påverkar betygsutfallet i någon större mån. De båda modellerna (1) 

och (2) i denna tabell inkluderar fixa effekter och klustrade standardfel. Då 

grundskolebetygen är en relativt konsistent estimator har författaren valt att inte inkludera de 

laggade resultaten i huvudanalysen. Om ytterligare år väljer att laggas på grundskolebetygen 

påverkar detta inte estimaten i någon större utsträckning.  

                                                 
10 ”X.L. Förklarande variabel” betyder att X års laggade värden för den förklarande variabeln används i modellen.  
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Bilaga 3. Robusthetstest högskoleprovsresultat 

Regressioner med halva stickprov på högskoleprovsresultat 
Nedan följer en tabell med först den tidiga delen av stickprovet, 2004-2007 och därefter den 

senare delen 2008-2011. Båda modellerna inkluderar fyra år, fixa och årsfixa effekter samt 

klustrade standardfel. 

Tabell A2. Multipel regression för högskoleprovsresultat, paneldata åren 2004-2011. 

 (1) (2) 

VARIABLER HP 2004 -
2007 

HP 2008 - 
2011 

Andel elever i friskola 0.09 -0.25*** 

 (0.118) (0.074) 

Disponibel inkomst -0.02 -0.09 

 (0.088) (0.139) 

Barn i bidragshushåll -0.10 0.34* 

 (0.231) (0.183) 

Utbildningsnivå  -1.23 -0.23 

 (1.261) (0.450) 

Ungdomsarbetslöshet -0.03 0.08 

 (0.201) (0.137) 

Grundskolebetyg 0.03 -0.10 

 (0.072) (0.079) 

Kostnad i skolväsendet -9.60 19.14 

 (11.488) (14.535) 

HP popularitet  -0.07 -11.37** 

 (10.849) (4.182) 

Elever utländsk bakgrund -0.90 16.87 

 (31.179) (22.511) 

Observationer 76 76 

Justerat R2 0.71 0.88 

   

Robusta och klustrade standardfel i parenteser, samtliga regressioner inkluderar fixa och årsfixa 

effekter. 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.10 

I modell (1)  kan vi se att ingen av variablerna är signifikant påverkande på 

högskoleprovsresultatet. I modell (2) kan vi se att andelen elever i friskola är negativt 

inverkande på högskoleprovsresultatet. Detta indikerar att effekten av friskolor blir mer 

framträdande ju senare tidsspann man studerar. Vi kan även se att andelen barn i 

bidragshushåll påverkar högskoleprovsresultatet positivt, och att högskoleprovets popularitet 

har en negativ inverkan. Dock bör det nämnas att antalet observationer här är halverat, vilket 

gör att denna modells resultat blir mindre tillförlitliga.  
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Bilaga 4. Robusthetstest övergång till högskola 

Regressioner med halva stickprov övergången till högskola 
Nedan följer en tabell med först den tidiga delen av stickprovet, 2004-2007 och därefter den 

senare delen 2008-2011. Båda modellerna inkluderar fyra år, fixa och årsfixa effekter samt 

klustrade standardfel. 

Tabell A3. Multipel regression för övergång till högskolan, paneldata åren 2004-2011. 

 (1) (2) 

VARIABLER Högskolan 
2004 - 
2007 

Högskolan 
2008 - 
2011 

   
Andel elever i friskola -0.14 -0.17 

 (0.427) (0.152) 

Disponibel inkomst -0.40* -0.32* 

 (0.229) (0.185) 

Barn i bidragshushåll 0.08 -0.19 

 (0.491) (0.401) 

Utbildningsnivå 1.01 0.11 

 (1.700) (0.965) 

Ungdomsarbetslöshet 0.57* -0.32 

 (0.312) (0.215) 

Grundskolebetyg 0.09 0.05 

 (0.087) (0.119) 

Kostnad skolväsendet 21.38 15.23 

 (35.772) (27.181) 

HP popularitet  46.36** 4.89 

 (16.670) (9.032) 

Elever utländsk 
bakgrund 

-86.59 63.03* 

 (50.609) (33.058) 

Observationer 76 76 

Justerat R2 0.75 0.67 

Robusta och klustrade standardfel i parenteser, samtliga regressioner inkluderar fixa och årsfixa 

effekter. 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.10 

Modell (1) och (2) visar en del resultat som i hög grad kan bero på de halverade stickproven, 

vilket minskar tillförlitligheten i resultaten. I båda modellerna utläses att den disponibla 

inkomsten är negativt påverkande samt att ungdomsarbetslösheten har olika påverkan på 

övergången till högskola. Dessutom är högskoleprovets popularitet positivt påverkande på 

övergången till högskolan i den tidigare delen av tidsspannet, men i princip inte alls 

påverkande i den senare. Vi kan också se att andelen elever med utländsk bakgrund har 

mycket hög standardavvikelse, vilket ger otillförlitliga estimat, men den verkar trots det vara 

positivt påverkande på övergången till högskolan i den senare delen av tidsintervallet. 

Andelen elever i friskola är i modell (1) i princip inte skild från ingen påverkan då 

standardavvikelsen är mycket stor. I modell (2) är koefficienten negativ, men 

standardavvikelsen mycket stor, vilket gör att resultatet är svårt att tolka. Denna tabell 

indikerar att övergången till högskola är dåligt uppmätt i denna studie och att det är svårt att 

dra slutsatser om den.  
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Bilaga 5. Utfallsvariablernas förändring över tiden 

De observerade variablernas förändring över tiden 
Tabell A4. Slutbetyg, högskoleprov och övergång till högskolans förändring över tiden, OLS regression. 

 (1) (2) (3) 

VARIABLER Slutbetyg HP Högskolan 
    
År -0.01 -0.49*** -0.63*** 

 (0.01) (0.09) (0.17) 

Observationer 152 152 152 

R2 0.006 0.14 0.09 

Robusta standardfel i parenteser 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.10 

 

Tabell 10 visar förändringen i studiens utfallsvariabler per år. Dessa modeller kontrollerar inte 

för några utelämnade variabler och trenden är, till skillnad från i studiens huvudresultat, inte 

bortkontrollerad. Modell (1) indikerar att slutbetygen i genomsnitt inte har förändrats över 

tiden. Dock, som kan ses i bilaga 1 har vissa läns slutbetyg ökat mycket, medan andra läns 

slutbetyg har minskat. Då det finns konsensus i tidigare forskning (exempelvis Vlachos 2010a) 

om att vi har betygsinflation i Sverige kan detta indikera att inflationen enbart förekommer i 

vissa län. Det är inte studiens syfte att specifikt intressera sig för betygsinflation, men detta är 

något som bör studeras vidare. Anledningen till att många andra studier visar att vi har 

betygsinflation beror på att tabell A4 inte tar hänsyn till antalet elever i varje län, utan jämför 

alla län som lika oavsett elevtyngd. Modell (2) visar förändringen i råpoängen för 

högskoleprovet över tiden. För varje år sjunker högskoleprovsresultatet med 0,49 råpoäng, 

vilket är anmärkningsvärt mycket. Läsaren bör dock vara medveten om att detta delvis kan 

bero på att högskoleprovets popularitet ökat under den studerade tidsperioden. Modell (3) 

indikerar att övergången till högskolan i genomsnitt har sjunkit mycket över tiden. 


