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Sammanfattning 

Den aktuella studien kretsar kring temat det fria skolvalet och ämnar studera Uppsala kommuns 

’högstadiemarknad’. Detta görs ur två hänseenden. Dels genom att kartlägga högstadiemarknadens 

etablering och utseende, i termer av friskoleetablering, sedan skolvalsreformernas införande i början 

av 1990-talet fram till 2014, och dels genom att studera hur några potentiella faktorer påverkar 

enskilda skolors förmåga att rekrytera elever på marknaden, sett till hur många elever de lockar 

läsåren 2006/07, 2009/10 samt 2013/14. Följande två forskningsfrågor besvaras: Hur har 

högstadiemarknaden i Uppsala kommun, sett till producenterna och huvudmannatypernas andelar 

av marknaden, förändrats sedan införandet av det tidiga 1990-talets skolreformer? Och kan 

lärartäthet, marknadsföringskostnad, skolkvalitet, betyg eller huvudmannatyp förklara den andel 

enskilda högstadieskolor har och har haft i konkurrensen på samma marknad? Studien baseras 

främst på data från Skolverkets offentliga databaser och analyseras via tabellanalys och linjär 

regressionsanalys. Resultaten visar att andelen fristående högstadieskolor har gått från att utgöra 6,7 

% av samtliga högstadieskolor i Uppsala kommun läsår 1991/92 till att utgöra hela 40 % läsår 

2013/14. En slutsats kan således dras att det i Uppsala kommun sedan skolvalsreformernas 

införande etablerats en högstadiemarknad där friskolors etablering haft en betydande del i 

konstruktionen av denna. Vidare har påvisats att de studerade faktorerna förklarar den andel av 

marknaden som kommunens skolor haft olika starkt olika läsår. Tendenser visar dock att familjer 

under senare tid oftare väljer skolor med fristående huvudmän, höga marknadsföringskostnader, hög 

lärartäthet och hög skolkvalitet. De betyg eleverna på kommunens högstadieskolor haft kan under 

samma period sägas ha varit mindre viktiga för familjer när de valt skola. Avslutningsvis kan det 

konstateras att en uppsaliensisk högstadiemarknad etablerats och att uppsalafamiljernas 

prioriteringar vid skolval varierat över tid.  

 

Nyckelord: Utbildningsvetenskap, Högstadieskolor, Statistikanalys, Skolval, Friskoleetablering. 
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1. Inledning 

Skolmarknad. Vi, författarna till denna studie, både förundras och upprörs av att detta ord idag 

ljuder så frekvent i samband med att skolsystemet diskuteras och debatteras. Och det är just 

tankarna och känslorna som väckts av det faktum att Sveriges skolsystem blivit ett av de mest 

liberala i världen när det gäller skolval som ligger till grund för undersökningen du nu har framför 

dig. Vi är båda intresserade av politik och samhällsdebatt och har en önskan om att förstå de 

processer som lett fram till och styr dagens marknadsorienterade skolsituation, särskilt när det gäller 

hur friskolors etablering sett ut samt vad som är viktigt för familjer när de ska välja skola. En tydlig 

geografisk avgränsning har gjorts och vi har av naturliga skäl valt att studera ovanstående inom 

Uppsala kommun då vi båda är bosatta och studerar här sedan flera år tillbaka. Det finns också en 

poäng med att redan nu nämna att ljuset kommer riktas mot högstadieskolor i denna studie, och mer 

specifikt mot etableringen av en så kallad högstadiemarknad i Uppsala kommun, samt vilka faktorer 

som elever och föräldrar i Uppsala ser som viktiga när de väljer högstadium. Valet att studera just 

högstadiemarknaden grundar sig i det faktum att mycket tidigare forskning gjorts på gymnasieskolan, 

och i egenskap av blivande lärare för grundskolans senare år och gymnasiet vill vi studera den del av 

skolsystemet som idag är minst utforskat av de två stadier som ligger oss varmast om hjärtat.  

Studien är uppdelad i två delar, där den första delstudien syftar till att kartlägga hur etableringen 

av fristående högstadieskolor i Uppsala kommun sett ut och hur detta förändrat 

högstadiemarknaden i kommunen. För denna delstudie har Moa haft det huvudsakliga ansvaret. För 

undersökningens andra delstudie har istället Timothy haft det huvudsakliga ansvaret och denna 

syftar till att studera huruvida fem utvalda faktorer, marknadsföringskostnad, lärartäthet, betyg, 

skolkvalitet och huvudmannatyp, är viktiga för familjer i Uppsala när de ska göra sina högstadieval. 

Vi ser med glädje fram emot att få dela med oss av resultaten från denna studie, och har 

förhoppningar om att undersökningen ska komma att ses som föregångare inom forskning om hur 

högstadiemarknaden i Sverige har utvecklats och vilka processer som styr densamma.    

Tack till vår handledare Håkan Forsberg samt stadsarkivarie Richard Hallberg och 

kommuntjänstemän Maria Jäll och Inga-Lill Nordin.  
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2. Bakgrund 

Den politiska och allmänna debatten kring utbildning i Sverige har ofta fokuserat på friskolor och 

deras vinstuttag medan det faktum att alla skolor, både kommunala och fristående, måste konkurrera 

om elever och därmed också skolpeng mer sällan ges utrymme.1 Denna studie kommer dock bringa 

ljus på det sistnämnda och kretsa kring det som kan sägas har orsakat denna konkurrenssituation - 

det fria skolvalet. Skolval är ett tema som engagerar, både politiker och privatpersoner, och rösterna 

ljuder höga kring huruvida denna valsituation är av godo eller ondo för Sveriges elever. Aktiva 

skolval har visat sig göras främst i storstads- och förortskommuner, där antalet skolor att välja på är 

som störst.2 Det har således, främst i Sveriges urbana miljöer, vuxit fram en skolmarknad, en 

kvasimarknad, där kommunala och fristående skolor utgör producenter som erbjuder utbildning till 

konsumenter, det vill säga föräldrar och elever.3  

I media skrivs och pratas det om den nu drygt 20 år fyllda skolvalsreformen och konsekvenserna 

av densamma nära varje vecka. På Göteborgspostens debattsidor kunde det under mars 2015 bland 

annat läsas om hur kommunalrådet Kristina Tharing (M) kritiserar det biträdande kommunalrådet 

Karin Pleijel (MP), med ansvar för förskola, grundskola och gymnasium, för att se det fria skolvalet 

som ett sätt att cementera effekterna av boendesegregationen i Göteborg.4 Kommunalrådet menar 

att det fria skolvalet istället är ett sätt att luckra upp effekterna av boendesegregationen.5 Pleijel 

skriver i en replik att skolval i sig inte är lösningen på segregationsproblemet, utan att det behövs 

insatser på många håll, såsom bostadsbygge, vuxenutbildning och jobb.6 Göteborgspostens 

debattsida är ett av många exempel där skolvalet diskuteras, och Tharings och Pleijels debatt får här 

exemplifiera två skilda ståndpunkter kring det fria skolvalet, vilka synliggjorts inom skolpolitik och 

allmän debatt ända sedan skolvalsreformens införande. Förespråkarna av skolval menade att den 

ökade konkurrensen skulle höja utbildningens kvalitet, att skolsegregering skulle motverkas och att 

den konkurrenskraft som frigörs av skolval skulle öka effektiviteten.7 De påpekade att denna 

effektivitetsökning skulle gynna alla elever, även de som inte gör medvetna skolval.8 Kritikerna å 

andra sidan lyfte risken att skolsegregationen kan öka om föräldrar i olika utsträckning använder sin 

                                                 
1 Lundström et al. (2013), s. 505. 
2 Skolverket (2003), s. 48 & Holmlund et al. (2014), s. 264. 
3 Skolverket (2003), s. 36 & Kvasimarknad är ett marknadsliknande system där konkurrensen baseras på annat än priset. 
Se fullständig förklaring av begreppet i litteraturöversikten under rubrik Skolmarknad och marknadifiering. 
4 Tharing et al. (2015). 
5 Ibid. 
6 Pleijel (2015). 
7 Andersson et al. (2012), s. 35. 
8 Ibid. 
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rätt att välja skola.9 De var oroliga för hur de elever som lämnas kvar, alltså de som inte gör 

medvetna skolval, ska påverkas och var rädda för att det skulle ske en sortering av elever baserat på 

till exempel familjebakgrund eller begåvning.10  

I början av 2000-talet tog forskning kring det fria skolvalet fart och fram tills idag har flertalet 

aspekter av det fria skolvalets effekter studerats.11 Skolverket har till exempel upptäckt stora lokala 

variationer i bland annat kvalitet hos grundskolor, vilket de menar är en konsekvens av segregerande 

effekter av skolval och minskad statlig styrning.12 Myndigheten menar att det finns skäl att säga att 

valfriheten utmanar det likvärdighetsmål som finns i den svenska skolan och att den mest allvarliga 

konsekvensen kan vara de observerade segregerande effekterna, eftersom de direkt utmanar 

målsättningen om en skola för alla.13 Det finns också indikationer om att samhällets mer 

privilegierade grupper har använt möjligheten att välja skola för att undvika kontakt med mindre 

privilegierade grupper.14 Studier har visat att det främst är just mer ekonomiskt privilegierade familjer 

där föräldrarna är välutbildade som gör aktiva skolval och valfriheten kan, i viss mening, i första 

hand ses vara till för samhällets välutbildade.15 Elevers prestationer kan idag ses vara starkt kopplade 

till föräldrarnas utbildningsnivå och flera studier har sett en ökande social och kulturell segregation 

av elever.16 Vidare har elever som bor i segregerade områden uppgett att de med hjälp av 

skolvalsreformen lämnar de stigmatiserade förorterna för att befinna sig på ett mer accepterat socialt 

och etniskt område, närmare det svenska i innerstaden.17 Skolsegregationen kan då ses som en 

samlad effekt av skolvalet samt etniska och sociala normer i den svenska integrationsdiskursen.18  

I kontrast till den nyligen presenterade bilden av skolvalets effekter finns också forskare som 

menar att segregationen i skolan inte kan kopplas till det fria skolvalet.19 Samma forskare säger dock 

att det inte går att utesluta att det fria skolvalet inte har bidragit till boendesegregationen.20 Vidare 

finns röster som säger att ökad konkurrens förbättrar skolors standard.21 

Sverige har gått från att ha ett av de mest centralt styrda enhetliga skolsystemen i OECD-

området22 till att ha ett av de mest liberala i termer av decentralisering och marknadifiering.23 Så, hur 

                                                 
9 Andersson et al. (2012), s. 35. 
10 Söderström & Uusitalo (2005), s. 3.  
11 Trumberg (2011), s. 51. 
12 Skolverket (2009a). 
13 Skolverket (2003), s. 161. 
14 Lundström et al. (2013), s. 508. 
15 Skolverket (2003), s. 76 & 147. 
16 Bunar & Kallstenius (2005), s. 55 
17 Ibid. 
18 Ibid. 
19 Lindbom (2010), s. 628. 
20 Ibid. 
21 Sandström & Bergström (2002), s. 33. 
22 Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD). 
23 Lundström et al. (2013), s. 499. 
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har skolpolitiken som lett fram till denna konkurrenssituation sett ut historiskt och vad ledde fram 

till införandet av skolvalsreformerna i början av 1990-talet? Begreppet valfrihet har funnits inom 

svensk skolpolitik länge, men har tillskrivits olika innebörd under olika decennier. I början av 1960-

talet förknippades valfrihet med privatskola, enskild skola eller enskild undervisning, som kontrast 

till den nyligen införda enhetliga grundskolan.24 Dessa alternativa skolformer hade dock inte mycket 

luft under vingarna och det statsbidrag som skolorna kunde få var i praktiken mycket begränsat då 

ett krav för att erhålla bidraget var att skolan gav erfarenheter betydelsefulla för den offentliga 

grundskolan.25 Ett par decennier senare däremot, under 1980-talet, var alternativa skolformer på 

uppgång, men dåvarande skolminister, Ulla Tillander, ställde sig skeptisk till de tilltagande kraven på 

existensen av dessa skolor.26 Hon betonade ”att det inte är rimligt att genom statsbidrag skapa ett 

omfattande system av fristående skolor vid sidan av grundskolan, som är avsedd för alla och 

utformad för att tillgodose skiftande behov”.27 Möjligheten att välja skola var fortfarande begränsad 

under 1980-talet och eleverna fördelades mellan skolor enligt närhetsprincipen, det vill säga de gick i 

den skola som låg närmast hemmet.28 Under årtiondet ändrades skolpolitiken dock betydligt, genom 

att den tidigare betoningen på centralisering för att uppnå jämlikhet (likvärdighet29) ersattes med 

decentralisering och i slutet av 1980-talet slopade den socialdemokratiska regeringen kravet på att 

fristående skolors verksamhet skulle ge erfarenheter av värde för den enhetliga grundskolan.30 Istället 

var det enda kravet för att få statsbidrag att skolan skulle ha ”en prägel som i något avseende avviker 

från grundskolan”.31 Trots att denna lagändring gjorde det betydligt lättare att starta friskolor talade 

den socialdemokratiska regeringen aldrig om detta i termer av valfrihet.32 Moderaterna använde 

däremot begreppet valfrihet redan i början på 1980-talet,33 i betydelsen av att ha möjlighet att välja 

mellan offentliga och fristående skolor.34 De såg valfrihet som en grundläggande rättighet i 

samhället.35 

Tre propositioner i slutet på 1980-talet och i början på 1990-talet, styrpropositionen,36 

kommunaliseringspropositionen37 och ansvarspropositionen,38 låg till grund för decentraliseringen 

                                                 
24 Skolverket (2003), s. 24. 
25 Ibid., s. 25-26. 
26 Ibid., s. 26. 
27 Proposition 1982/83:1, s. 35. 
28 Holmlund et al. (2014), s. 49. 
29 Under 1980- och 90-talen har likvärdighet mer och mer kommit att ersätta jämlikhet som begrepp i skolvärlden. Källa: 
Skolverket (2003), s. 15.  
30 Skolverket (2003), s. 15 & 26. 
31 Proposition 1987/88:100, bilaga 10, s. 111. 
32 Skolverket (2003), s. 26. 
33 Ibid. 
34 Ibid., s. 27. 
35 Ibid.  
36 Proposition 1988/89:4. 
37 Proposition 1989/90:41. 
38 Proposition 1990/91:18. 
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och år 1991 blev kommunerna formellt huvudmän för skolan.39 Möjligheten att välja mellan skolor 

förändrades dock inte särskilt mycket vid 1990-talets början i och med dessa propositioners 

införande, utan närhetsprincipen var fortsatt den viktigaste metoden för fördelning av elever.40 

Hösten 1991 kom den borgerliga regeringen Bildt till makten och lade våren 1992 fram ett förslag 

om ett helt nytt bidragssystem, skolpengssystemet, som de då förespråkat några år.41 Förslaget 

beviljades och trädde i kraft 1 juli 1992.42 Dessutom infördes bestämmelsen att en friskola inte längre 

behövde ha en prägel som avvek från den offentliga skolan för att godkännas, utan det räckte med 

att skolan skulle följa skollag och läroplaner.43 Dessa nya bestämmelser likställde i princip friskolor 

med offentliga skolor.44 Reformarbetet fortsatte och från och med juli 1994 blev det möjligt för 

eleverna att välja en annan kommunal skola än den som låg närmast. Det blev också möjligt att välja 

en skola utanför hemkommunen.45 Det ska dock poängteras att det fanns stora regionala och lokala 

skillnader gällande i hur stor utsträckning valmöjligheterna möjliggjordes och utnyttjades.46 Samtidigt 

infördes ett nytt bidragssystem för fristående gymnasieskolor, vilket underlättade deras 

etableringsmöjligheter.47 

Det är mot denna bakgrund det går att fråga sig hur de processer som styr högstadiemarknaden i 

Uppsala kommun ser ut, och denna undersökning ämnar studera detta ur två hänseenden. För det 

första genom att undersöka hur etableringen av fristående högstadieskolor sett ut i Sveriges fjärde 

folkrikaste kommun sedan införandet av det fria skolvalet, mer specifikt under perioden 1991-2014, 

samt hur detta förändrat kommunens högstadiemarknad. Och för det andra genom att utreda 

huruvida ett antal faktorer påverkar högstadiemarknadens konkurrensvillkor under tre av de läsår 

som tillhör de mest konkurrenssatta hittills, nämligen läsår 2006/07, 2009/10 samt 2013/14.  

                                                 
39 Holmlund et al. (2014), s. 35. 
40 Ibid., s. 49. 
41 Skolverket (2003), s. 35. 
42 Holmlund et al. (2014), s. 52. 
43 Skolverket (2003), s. 35. 
44 Ibid., s. 45. 
45 Holmlund et al. (2014), s. 52. 
46 Wondratschek et al. (2013), s. 6 & Holmlund et al. (2014), s. 305. 
47 Holmlund et al. (2014), s. 53. 
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3. Litteraturöversikt 

3.1. Skolmarknad och marknadifiering 

Det kan knappast undgått någon att det skett en marknadifiering, en marknadsanpassning, av det 

svenska skolsystemet. Det tidigare statliga monopolet på att tillhandahålla utbildning i de 

obligatoriska och gymnasiala skolformerna är sedan 1990-talet brutet. Av intresse för denna 

undersökning är hur den etablerade skolmarknaden ser ut och hur marknadifieringen som process 

ter sig enligt forskningen. Dessa ämnen är visserligen vida undersökta, men då relaterat främst till 

gymnasiet och många relevanta studier är utförda i andra länder än Sverige. För den aktuella 

undersökningen återfinns således relevanta källor främst från forskning kring gymnasieskolan, då 

grundskolans och i synnerhet högstadiets skolmarknader studerats i ett fåtal studier. 

Då marknadifiering och skolmarknad är två begrepp av stor vikt för denna undersökning kräver 

de initialt en redogörelse. Marknadifiering innebär enligt Aspers, i linje med processerna 

ekonomisering och rationalisering, att den allmänna utvecklingen i samhället rör sig mot att 

efterlikna den klassiska marknadsmodellen även utanför traditionella marknader.48 Marknadifiering 

som process har en intrikat historisk bakgrund och har bland annat lett till att välfärdsstater valt att 

etablera så kallade kvasimarknader för offentliga tjänster, något som även och i synnerhet gäller 

Sverige.49 Erixon Arreman och Holm har i en studie visat att resonemang från marknadsdiskurser 

kunnat återfinnas på flera nivåer av den svenska policybildningen.50 Tecken på en marknadifiering av 

det svenska policytänkandet kunde identifieras dels kring avregleringar av den offentliga sektorn i 

stort, i policys riktade mot skolväsendet specifikt samt i diskussionerna kring kommunaliseringen av 

huvudmannaskapet för skolan.51 Vidare har Daun i en internationell jämförelse med Tjeckien, 

England, Tyskland och Frankrike visat att Sverige och Tjeckien gått längst i sina omstruktureringar 

av utbildningssektorn enligt ett marknadstänkande.52 Lundström et al. har också diskuterat 

marknadifieringen av det svenska skolsystemet och menar att den ska ses som en process där 

slutresultatet är en situation som kan benämnas kvasimarknad.53 Den svenska kvasimarknaden för 

skolor och mer specifikt för friskolorna har sedermera vuxit till att bli starkt konkurrenspräglad och 

många svenska utbildningsföretag har även expanderat utanför landets gränser.54  

                                                 
48 Aspers (2013), s. 51. 
49 För en historisk bakgrund till marknadifiering se Aspers (2013), s. 77-81 & Aspers (2013), s. 51. 
50 Erixon Arreman & Holm (2010), s. 235-236. 
51 Ibid. 
52 Lundström et al. (2013), s. 498. 
53 Ibid. 
54 Ibid., s. 504-505. 
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Att Lundström et al. väljer att kalla den svenska skolmarknaden dels för en ’situation’ och dels för 

en ’kvasi’-marknad kommer sig av att skolmarknaden inte är varken stabil eller en egentlig marknad. 

Den gängse definitionen av en marknad som ”en social struktur för utbyte av rättigheter där olika 

erbjudanden bedöms och prissätts samt konkurrerar med varandra”55 är inte applicerbar av ett flertal 

anledningar. För det första grundas kvasimarknader många gånger av välfärdsstater som marknader 

för offentliga tjänster, varpå tjänsterna vid leverans är gratis; inga pengar överförs därmed mellan 

konsument (elev eller patient) och producenten av tjänsten (skolan eller sjukhuset).56 För det andra 

finns ingen egentlig äganderätt som överförs till användarna, och produktens (tjänstens) värde 

bedöms inte på marknaden av marknadskrafterna utan oftast politiskt. Slutligen är rollerna av köpare 

och säljare otydliga på kvasimarknaden, där ett stort frågetecken utgörs av vem som utgör säljare och 

vem köpare: användarna, producenterna eller staten.57 Aspers menar dock att 

kvasimarknadsbegreppet är användbart då det belyser att en marknadifiering skett.58 Att benämna 

skolmarknaden en situation syftar vidare på att den, precis som andra kvasimarknader kring 

offentliga tjänster, är ett nytt fenomen och dessutom avsevärt instabil.59 Nyetableringen kan 

exempelvis ses i att skolmarknaden just nu upplever sin första ekonomiska kris.60 Detta har enligt 

Yttermyr gjort att endast få forskare valt att longitudinellt eller på annat sätt studera organisatoriska 

förändringsprocesser inom kvasimarknaden.61 Hon har i sin studie från 2013 studerat Norrköpings 

gymnasieskolor med grund i teoretiska resonemang kring kvasimarknader, vilka hon i enlighet med 

ett flertal andra svenska forskare valt att istället definiera som ’offentliga marknader’.62 Denna 

alternativa term kommer sig av att forskningen i Sverige ofta valt att fokusera på organisatoriska 

förändringar i den offentliga sektorn och specifika egenskaper för denna, samt på exempelvis det 

lagstadgade ansvaret att tillhandahålla vissa tjänster inom den offentliga marknaden.63 

Gällande Uppsala har inga studier genomförts med kvasimarknader eller offentliga marknader 

som explicit teoretisk utgångspunkt. Utbildningssociologiska studier genomförda gällande 

gymnasieskolan kan dock sägas tangera kvasimarknadsbegreppet. Studier av Lidegran och Forsberg, 

delar ur ett större forskningsprojekt kring gymnasieskolan som konkurrensfält, har exempelvis 

studerat hur gymnasieskolor interagerar dels indirekt inom ett konkurrensfält och dels direkt med 

varandra. Båda hämtar teoretisk grund från Bourdieus tankar kring fält vilket, även om det inte är 

identiskt med kvasimarknadsbegreppet, behandlar Uppsalas skolväsende som ett präglat av 

                                                 
55 Aspers (2013), s. 18. 
56 Aspers (2013), s. 51. 
57 Aspers (2013), s. 51 & Walford (1996), s. 8. 
58 Ibid. 
59 Yttermyr (2013), s. 10-12. 
60 Lundström et al. (2013), s. 505. 
61 Yttermyr (2013), s. 10-12.  
62 Yttermyr (2013), s. 7-9. 
63 Yttermyr (2013), s. 9. 
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konkurrens.64 Så kunde exempelvis Lidegran konstatera att det finns potentiell konkurrens mellan 

skolorna som inte släpps lös i fältet.65 Forsberg visar även i sin studie hur Rosendalsgymnasiet 

etablerar sig i det uppsaliensiska fältet och på flera sätt upptar elever som innan skolans etablering 

hade studerat vid någon av de sedan tidigare etablerade gymnasieskolorna.66  

3.2. Friskolors etablering nationellt och lokalt 

I bakgrunden gavs en redogörelse för hur de reformer som möjliggjorde friskolors etablering sett ut. 

Detta avsnitt kommer bidra med insikter från tidigare forskning kring hur friskolors etablering tett 

sig i Sverige och Uppsala sedan införandet av presenterade reformer kring år 1990.  

3.2.1. Förändring av antalet friskolor och andelen elever i dessa  

Före 1992 fanns endast ett fåtal fristående grundskolor i Sverige. Dessa utgjordes bland annat av 

riksinternat, skolor med alternativ pedagogisk inriktning och skolor med internationell eller religiös 

anknytning.67 Mer specifikt var det totala antalet icke-offentliga grundskolor år 1991 omkring 60 i 

hela Sverige.68 Antalet fristående grundskolor växte dock snabbt efter införandet av reformerna; 

redan under hösten 1992 startade 24 nya fristående grundskolor och under det första året efter 

riksdagens beslut (1 juli 1992 - april 1993) hade antalet fördubblats.69 Antalet grundskolor med 

fristående huvudmän fortsatte öka kraftigt och år 2009 fanns det drygt 700 (70970).71 Det innebär att 

antalet fristående skolor för elever i åldrarna 7 till 15 år hade ökat med omkring 1 000 % på mindre 

än 20 år. Eftersom den aktuella studien har högstadieskolor i fokus specificeras här också att antalet 

fristående högstadieskolor ökade med drygt 2 000 % under perioden 1992-2009, från omkring 20 till 

cirka 450, och att fristående högstadier år 2009 utgjorde nästan 25 % av det totala antalet 

högstadium i Sverige.72 Det kan också nämnas att det totala antalet grundskolor inte förändrats 

mycket mellan år 1987 och år 2009, utan antalet fristående grundskolor ökade ungefär lika mycket 

som antalet kommunala grundskolor minskade.73  

Det är tydligt att antalet och andelen friskolor ökat de senaste 20 åren, och andelen elever som 

går i fristående skola har i och med detta också ökat.74 Mer specifikt hade andelen elever i fristående 

                                                 
64 Forsberg (2008), s. 7 & Lidegran (2004), s. 9. 
65 Lidegran (2004), s. 8, 20 & 21. 
66 Se generellt Forsberg (2008). 
67 Holmlund et al. (2014), s. 259. 
68 Wiborg (2010), s. 11. 
69 Proposition 1992/93:230, s. 37. 
70 Wiborg (2010), s.11. 
71 Holmlund et al. (2014), s. 260. 
72 Ibid. 
73 Ibid., s. 259. 
74 Ibid., s. 261. 
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skola i årskurs 9 ökat från drygt 1 % år 1993 till drygt 10 % år 2009.75 Sedan dess har siffrorna stigit 

ytterligare, då andelen elever i fristående skola i årskurs 9 läsåret 13/14 var 13,7 %.76 I detta 

sammanhang kan också påpekas att även om andelen elever i fristående skolor ökat så har fristående 

grund- och gymnasieskolor i genomsnitt färre elever än de kommunala grund- och 

gymnasieskolorna.77 

3.2.2. Friskoleetablering främst i storstäder 

Det har visat sig att det är i storstadsområdena, det vill säga områdena kring Stockholm, Göteborg 

och Malmö, som friskoleetableringen i allmänhet varit störst, i synnerhet i Stockholmsområdet.78 Det 

fanns läsår 09/10 friskolor i 64 % av Sveriges kommuner, och av dessa skolor återfanns 14 % i 

Stockholm.79 Friskoleetableringen har dock, till skillnad från i storstadsområdena, varit låg i många 

små kommuner i södra och mellersta Sverige samt i stora delar av Norrland.80 

För att belysa friskolors etableringsmönster har Holmlund et al. undersökt i vilka typer av 

bostadsområden friskolor har etablerats.81 Det visade sig att bostadsområden med stor befolkning 

har en högre sannolikhet att ha en friskola jämfört med områden med liten befolkning.82 Det visade 

sig även att områden med högre andel högutbildade (jämfört med låg andel högutbildade) och fler 

barn med utländsk bakgrund (jämfört med få barn med utländsk bakgrund) har en högre 

representation av friskolor.83 Dessa områdestyper hittas huvudsakligen i större städer, vilket stärker 

yttrandet om att det främst är i storstadsområden som friskolor etablerats.84   

3.2.3. Friskoleetablering i Uppsala kommun 

Inte mycket tidigare forskning finns tillgänglig när det gäller friskolors etablering i Uppsala kommun, 

vilket motiverar denna studies genomförande men också gör litteraturöversikten något tunnare just 

här. Lidegran har dock studerat hur etableringen sett ut från mitten av 1990-talet till och med år 

2001, och det är resultaten från hennes studie som presenteras här.85 Hon fann att antalet friskolor 

generellt sett ökade under den nämnda perioden.86 Antalet finns dock endast preciserat för 

gymnasieskolorna och Lidegran visar att det var fyra fristående gymnasieskolor som tillkom från 

                                                 
75 Holmlund et al. (2014), s. 262. 
76 Ibid., s. 261. 
77 Ibid. 
78 Ibid., s. 263-264. 
79 Wiborg (2010), s. 11. 
80 Holmlund et al. (2014), s. 264. 
81 Ibid., s. 265. 
82 Ibid., s. 266. 
83 Ibid. 
84 Statistiska centralbyrån, s. 5 & Dagens Nyheter (2012). 
85 Lidegran (2004), s. 8. 
86 Ibid., s. 36. 
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mitten av 1990-talet till 2001. Dessa var Internationella gymnasiet, IT-gymnasiet, Uppsala 

Waldorfgymnasium samt John Bauer gymnasiet.87 

Andelen elever som gick på fristående grundskola i Uppsala kommun år 1994 var knappt 2 %, 

och motsvarande siffra för år 2001 var knappt 6 %.88 Den högsta noteringen för antalet grundskolor 

under den angivna perioden återfanns år 2000, då nästan 7,5 % av eleverna i Uppsala kommun gick 

på fristående grundskola.89 När det gäller fristående gymnasieskola var andelen elever betydligt 

högre. Vid studiens första mätpunkt gällande gymnasieskolan, år 1997, gick 10,5 % av eleverna i 

fristående gymnasieskola, och år 2001 hade andelen stigit med fem procentenheter till 15,5 %.90 

Lidegran påpekar att Uppsala, jämfört med riket, har en stor andel elever på friskola, då 

jämförelsetalen för riket gällande andelen elever i fristående gymnasieskola år 1997 och 2001 var 2,6 

% respektive 6,2 %.91 Avslutningsvis kan nämnas att friskolorna i Uppsala visat sig ha låg social 

rekrytering, vilket är intressant att jämföra med Stockholm, där flera friskolor konkurrerar om de 

mest kapitalstarka eleverna, exempelvis Viktor Rydberg gymnasium, Internationella gymnasiet och 

Enskilda gymnasiet.92 

3.3. Elevers skolval 

Friskolor har utan tvekan etablerats snabbt sedan början av 1990-talet, och denna etablering har varit 

en betydande komponent i skapandet av det utbud av utbildningsproducenter som kan ses idag. I 

och med att skolsystemet blivit mer marknadsorienterat och familjer allt mer intagit en 

konsumentroll har familjer också i högre grad börjat behöva avgöra vilken typ av skola, med 

avseende på olika attribut, profiler och effektivitet, de egna barnen ska gå på. De faktorer familjer 

värdesätter vid skolval har visat sig varierar mellan olika studier, och inledningsvis görs ett försök att 

kortfattat presentera en samlad bild av dessa.  

Faktorerna kan delas in i två olika kategorier, där den ena innefattar faktorer som anspelar på 

människors känslor och upplevelser eller handlar om omkringliggande förhållanden, medan den 

andra kategorin innefattar faktorer som kan kopplas till skolans effektivitet. I den förstnämnda 

kategorin hittas faktorer som skolklimat, skolbyggnadens attraktivitet, läge, rykte och värderingar.93 I 

den senare kategorin återfinns däremot faktorer som utbildningskvalitet och klasstorlek,94 

                                                 
87 Lidegran (2004). 
88 Ibid., s. 37. 
89 Ibid. 
90 Ibid., s. 36. 
91 Ibid. 
92 Ibid., s. 50. 
93 Denessen et al. (2005), s. 354 & Bosetti (2004), s. 397. 
94 Denessen et al. (2005), s. 354. 
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provresultat,95 lärarkvalitet,96 lärartäthet,97 barnets möjligheter att utveckla kreativitet och 

ämneskunskaper98 samt skolans förutsättningar och utrustning för undervisning.99  

I den aktuella studien ligger fokus på den typ av ‘hårda’ faktorer som återfinns i sistnämnda 

kategori, och mer specifikt har fem skolvalsfaktorer valts ut för närmare studium: lärartäthet, 

marknadsföringskostnad, skolkvalitet, betyg och huvudmannatyp. Av dessa fem faktorer presenteras 

och motiveras de fyra förstnämnda nedan, medan faktorn huvudmannatyp inte kräver en lika 

ingående förklaring och därmed ges mer utrymme först under Analysmetod och databearbetning.  

3.3.1. Lärartäthet 

Lärartäthet har visat sig vara en viktig faktor för föräldrar vid skolval i vissa delar av världen, och 

lärartätheten har i synnerhet visat sig vara viktigt när det gäller val mellan offentliga och fristående 

skolor.100 I Sverige hade friskolor högre lärartäthet än kommunala skolor år 1995, men mönstret 

vände år 2000 och det är sedan dess högre lärartäthet i kommunala skolor.101  

Den svenska regeringen satsade mellan år 2001 och 2006 totalt 17,5 miljarder SEK på att öka 

lärartätheten i svenska skolor, med syfte att förbättra elevers möjligheter att nå utbildningsmålen.102 

Lärartätheten ökade något men inte så mycket som skulle kunna varit fallet om hela den 

ovannämnda summan använts för att enbart anställa lärare, vilket alltså inte gjordes.103 Den något 

ökade lärartätheten har dock kunnat kopplas till bättre prestationer hos elever med lågutbildade 

föräldrar. En hög lärartäthet kan därmed vara viktigt för att skolan ska kunna fullfölja sitt 

kompenserande uppdrag att möjliggöra för samtliga elever att nå målen oberoende av 

familjebakgrund.104  

3.3.2. Marknadsföringskostnad 

Som tidigare nämnts har en stor del av forskningen gällande marknadifiering gjorts kring 

gymnasieskolor, och betydligt mindre kring grundskolor. Det gäller även det närliggande området 

marknadsföring, som här presenteras. Det har visat sig att marknadsföring blivit centralt för många 

gymnasieskolor i Sverige för att kunna rekrytera elever i den konkurrenssituation som uppstått och 

många skolledare har som konsekvens av det ökade utbudet av skolor, och minskande elevkullar, 

                                                 
95 Hunter (1991).  
96 Hammond & Dennison (1995).  
97 Lewis & Danzig (2010). 
98 Johnsson & Lindgren (2010), s. 181. 
99 Skolverket (2003), s. 70. 
100 Hammond & Dennison (1995), Lewis & Danzig (2010) & Dronkers & Avram (2010), s. 166. 
101 Holmlund et al. (2014), s. 287. 
102 Andersson (2007), s. 2. 
103 Ibid., s. 26. 
104 Ibid., s. 27 & Skolinspektionen (2010a), s. 11. 
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haft svårigheter att rekrytera tillräckligt många elever.105 En av dem beskriver situationen som ‘‘It’s 

about eating or being eaten’’.106 Utbildning har i takt med marknadifieringen mer och mer blivit ett 

individuellt ansvar och elever förväntas insupa och överväga den information som skolor delar med 

sig av i marknadsföringssyfte inför skolval.107 Skolorna går på olika sätt tillväga för att locka 

skolväljarnas intresse, och marknadsföringen sker bland annat genom öppet hus på skolan, utdelning 

av utskrivet marknadsföringsmaterial samt via annonser i tidningar, på internet, i radio och på TV.108 

Olika typer av specialerbjudanden, exempelvis datorer, biobiljetter och tillgång till gym, är också 

vanliga för att fånga elevers intresse och förbättra rekryteringsmöjligheterna.109  

Innehållet i marknadsföringsmaterial (skriftligt sådant, i form av exempelvis broschyrer) kan säga 

något om vad skolorna själva prioriterar och vad de tror att deras väljare prioriterar. Det har gjorts få 

studier kring skolors marknadsföringsmaterial men de som genomförts visar intressanta tendenser. 

En studie, från USA, visar att marknadsföringsmaterial främst är baserat på känslomässiga teman 

och bilder, till exempel områdets attraktivitet, religiösa värden och säkerhet, snarare än på 

information om skolans effektivitet, såsom provresultat och andelen som går vidare till högre 

utbildning.110 Det finns en liknande studie om informationsmaterial gjord i en mellanstor svensk 

kommun, där förändring av innehåll i informationsmaterial mellan perioden år 1993 och 2005 

undersökts. Resultaten pekar i liknande riktning som ovannämnda studie från USA och indikerar att 

vissa symboliska uttryck tycks minska mellan år 1993 och 2005, till exempel ’förbereda elever för 

livet’, ’lära elever ansvar’, ’väcka lust att lära’, ’väcka solidaritet och förståelse’ och ’väcka 

självständighet’, medan andra symboliska uttryck tycks öka, till exempel ’skolans placering’, 

’trevlig/funktionell skolgård’, ’vacker omgivning’ och ’trevligt och lugnt område’.111 Det kan utifrån 

information om skolans placering, omgivning eller skolgård dock vara svårt för familjer att jämföra 

skolor då dessa på flera sätt tycks vara lika. Till exempel verkar alla skolor ligga i ett fint område, ha 

skickliga lärare och sträva efter en lugn och trevlig skolatmosfär.112 Ingen skola uppger motsatsen, 

det vill säga att de har inkompetent personal och strävar mot en kaotisk skolatmosfär.113 

Sammantaget erbjuds det således i praktiken lite guidning. Det är också här intressant att lyfta det 

faktum att svenska grundskolor, en obligatorisk skolform, inte är lagligt bundna att informera 

familjer om deras verksamhet, det ansågs nämligen vara en onödig detaljreglering.114 Detta väcker 

                                                 
105 Erixon Arreman & Holm (2011), s. 231 & Lundström et al. (2013), s. 506. 
106 Lundström et al. (2013), s. 506. 
107 Lund (2008), s. 646. 
108 Lundström et al. (2013), s. 505. 
109 Ibid. 
110 Lubienski (2007). 
111 Johnsson & Lindgren (2010), s. 181. 
112 Ibid., s. 183. 
113 Ibid. 
114 Ibid. 
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frågan huruvida det finns en likvärdig tillgång till korrekt och relevant information om de 

valmöjligheter som finns.115  

Det ökade behovet för skolor att marknadsföra sig har fått konsekvenser på flera plan, bland 

annat gällande vad en skolas pengar går till samt skolledares, lärares och elevers arbetssituation. 

Lundström et al. har presenterat en studie där 70 % av rektorerna i 60 kommuner poängterade att 

konkurrensen mellan skolor påverkar personalen och eleverna avsevärt, till exempel genom att 

rektorer och lärare behöver jobba med att skapa nya utbildningsprofiler samt konstruera och 

distribuera marknadsföringsmaterial.116 Marknadsföringen har setts som en särskilt betungande och 

tidskrävande arbetsuppgift.117 Många rektorer och lärare i studien var involverade i 

marknadsföringsaktiviteterna, ofta tillsammans med eleverna och andra aktörer, och förutom denna 

nya syssla så är det förståeligt att många lärare känner att marknadsföringen är betungande, då deras 

anställning på många sätt är direkt beroende av skolans framgång i marknadsförings- och 

rekryteringskampanjer.118 I samma studie framkom att många gymnasieskolor investerar ansenliga 

resurser på marknadsföring, och att flera offentliga skolor hyrt in marknadsföringsföretag.119  

3.3.3. Skolkvalitet och betyg 

Att kvalitet skulle vara det nya målet och ledordet för den svenska skolan kan knappast undgått 

någon. Som tidigare diskuterats har under flera decennier ekonomiska modeller och tankegångar 

blivit allt vanligare i skolpolitiken. Kvalitetsbegreppet har sedermera, jämte effektivitet, enligt bland 

andra Ball blivit ett ledord för skolan som används både i policydokument på stats- och 

kommunnivå, i information från och gällande enskilda skolor, samt i resultatredovisningar.120 Höjd 

kvalitet i skolorna var också, som tidigare nämnts, ett av de huvudargument förespråkare för det fria 

skolvalet och för friskolereformen åberopade under 1980- och 1990-talen.121 Konkurrens om 

eleverna och ett mer diversifierat utbud av pedagogiska arbetsformer under olika huvudmän antogs 

och antas skapa incitament för enskilda skolor att arbeta för högre kvalitet i sina erbjudna 

utbildningar.122 Grundantagandet som görs är att elever och deras föräldrar inte bara väljer skola 

utefter tycke och smak för olika pedagogiska arbetssätt utan även efter kvaliteten hos den tjänst som 

skolorna erbjuder. Vidare så är huruvida kvalitet skulle vara viktigt för familjerna i deras skolval 

något som studerats åtskilliga gånger i forskningen.  

                                                 
115 Bosetti (2004), s. 400. 
116 Lundström et al. (2013), s. 505. 
117 Ibid. 
118 Ibid., s. 505 & 507. 
119 Ibid. 
120 Ball (2007), s. 139. 
121 Andersson, Malmberg, Östh (2012), s. 35.  
122 Ibid. 
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Denessen et al. är en vanligen citerad studie i sammanhanget; den består av linjära 

regressionsanalyser av enkätsvar från föräldrar till 6-åringar i Nederländerna där vilka faktorer som 

var viktigast för dem när de valde en första skola till sina barn rangordnats. Sammanlagt besvarades 

enkäten av föräldrar till 11 362 elever fördelade på 573 skolor i hela landet.123 Trots att studien är 

inriktad på yngre elever är den intressant för denna undersökning eftersom studier kring skolval till 

högstadiet både i Sverige och internationellt är svåra att finna. De flesta studier belyser antingen val 

till gymnasiet eller till de lägre grundskoleåldrarna. Denessens et al.s bidrag, trots att deras 

huvudsakliga fokus var på föräldrars tendenser att välja skola längs etniska linjer, var att deras 

resultat pekar på att skolans ‘kvalitet’ varit av stor vikt för familjerna vid skolvalet. I den utgivna 

enkäten, vari föräldrarna graderade 17 möjliga anledningar till deras skolval enligt en skala 1-5, var 

skolkvalitet den högst skattade anledningen bland föräldrarna.124 Vid undersökning av korrelationer 

med andra faktorer fann forskarna att kvaliteten skattades som viktigast även oberoende av 

exempelvis religion och etnicitet.125 Medelvärdet för graderingen av skolkvalitet i undersökningen 

blev 4,4 av 5,0.126 Vad som dock är problematiskt med Denessen et al.s studie är att den inte alls 

definierar eller diskuterar begreppet kvalitet. Forskarna tillåter sig att inte problematisera begreppet 

utan konstaterar enkom att faktorn är väldigt viktig för de tillfrågade familjerna, åtminstone enligt 

egna skattningar. De diskuterar även själva den uppenbara problematiken i att fråga föräldrarna om 

bakgrund till skolval i enkätform. En studie de refererar till har visat att föräldrar i enkätsvar tenderar 

att uppge exempelvis etnisk komposition hos eleverna vid en skola som mindre viktigt vid skolval, 

medan de i senare intervjuer visat sig fästa stor vikt vid just denna faktor.127 

Burgess et al. har för barn i samma åldersgrupp studerat huruvida familjer uppger att de och 

sedermera faktiskt prioriterar den ‘akademiska standarden’ i skolvalet.128 Kvalitet har inte heller i 

denna undersökning utförligt definierats och diskuterats men det tycks som att resultat från 

kunskapstester utgör kriterier för hur hög kvalitet en skola håller enligt forskarnas syn.129 I enkäten 

kunde föräldrarna välja mellan olika faktorer som låg bakom deras skolval och sedan rangordna dem 

inbördes. Resultatet visar att cirka 44 % av familjerna uppgav skolkvalitet som en grund för deras 

skolval och 16 % uppgav att samma faktor var den enskilt viktigaste för valet.130 Det tycks därmed 

som att skolkvalitet, åtminstone definierat som betyg, är viktigt vid skolval, resultat som forskarna 

även konstaterar är i linje med andra studier.131 Hastings och Weinstein har i sin studie visat att 

                                                 
123 Denessen et al. (2005), s. 353. 
124 Ibid., s. 354. 
125 Ibid., s. 358. 
126 Ibid. 
127 Ibid., s. 365. 
128 Burgess et al. (2011), s. 2. 
129 Ibid., s. 14. 
130 Ibid., s. 8-9. 
131 Ibid. 
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familjer tenderar att välja andra skolor och skolor med högre testresultat på kunskapsprov om de ges 

information kring enskilda skolors medelvärde i testerna.132 Studiens resultat kom sig av dels ett 

naturligt och dels ett senare konstruerat experiment där föräldrar i North Carolina i båda 

experimenten gavs sammanfattningar av enskilda skolors medelvärde för kunskapstester.133 Efter att 

informationen getts ut ökade andelen som valde en annan skola än den närmast hemmet från 11 % 

till 15 %, samtidigt som fler familjer och i synnerhet de med lägre inkomster valde skolor med högre 

testresultat.134 

Kvalitet är uppenbarligen inte ett begrepp som enkelt låter sig varken definieras eller förstås, 

vilket visas av att studierna som refererats här och andra tenderar att undvika diskussioner kring 

kvalitetsbegreppet. En instans som dock ger en diskussion och definition av kvalitetsbegreppet är 

Skolinspektionen, som i egenskap av kvalitetsgranskande myndighet måste tillhandahålla en. Enligt 

Skolinspektionens terminologihandbok för kvalitetsgranskningar är ordet kvalitet i sig självt 

innehållslöst och behöver inte, i motsats till vad som oftast antas, innebära positiva och goda 

aspekter hos en verksamhet eller en process; det kan även innefatta negativa.135 Vad som signalerar 

kvalitet, menar myndigheten, måste bedömas i varje enskilt fall och detta gör även att 

kvalitetsgranskningen som process blir värderande inte bara i själva observationerna utan även redan 

i valet mellan olika bedömningspunkter.136 I den modell myndigheten använder vid 

kvalitetsgranskningar innebär kvalitet “en samlingsbeteckning för hur väl den granskade 

verksamheten a) uppfyller nationella mål, svarar mot nationella krav och riktlinjer, b) uppfyller andra 

mål, krav och riktlinjer som är förenliga med de nationella samt c) strävar efter utveckling och 

förbättring.”137 

Ett mönster som tydligt kan skönjas i läsningen av studier och skolmyndigheters dokument som 

behandlar kvalitet som studieobjekt eller verksamhetsmål är att det ofta sammankopplas eller likställs 

med betyg. För även om Skolinspektionen anger att det i skolans styrdokument “finns en mängd 

olika typer av mål som ska förverkligas, någon har uppskattat att det finns cirka 500 mål[...]”138 anger 

myndigheten även att målet för kvalitetsgranskningarna “är en bättre undervisning på de granskade 

skolorna, med fokus på elevernas kunskapsresultat.”139 I Skolverkets allmänna råd till skolledare 

kring det systematiska kvalitetsarbetet går det också att läsa att “[r]esultaten [av insatser] kan synas 

genom förändring av betygsnivåer och andra sätt där barn och elever visat sitt lärande, till exempel i 

                                                 
132 Hastings & Weinstein (2008), s. 1389. 
133 Ibid., s. 1375. 
134 Ibid., s. 1383 och 1389. 
135 Skolinspektionen (2010b), s. 36. 
136 Ibid. 
137 Ibid. 
138 Ibid., s. 37.  
139 Skolinspektionen (2013). 
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arbetet med värdegrundsfrågor.”140 Ännu tydligare blir det på Skolverkets hemsida för 

kvalitetsgranskningar, där det står att “[o]m skolan valt lösningar som är verkningsfulla märks det på 

måluppfyllelsen och kunskapsresultaten. Goda resultat tyder på god kvalitet.”141 Betygen kan således 

säga vara av stor vikt för svenska skolmyndigheter, men även de internationella studier som 

refererats till ovan länkar samman kvalitet och betyg. I Burgess et al.s fall är detta synnerligen tydligt 

genom att ‘academic quality’ hos de engelska skolorna operationaliseras genom vilken ranking de har 

bland skolorna sett till kunskapsresultat.142 Då både skolmyndigheter och forskarkår på flera sätt 

likställer kvalitet med betyg är det troligt att även elevers föräldrar gör detsamma. Detta kan vidare 

ses i Hastings och Weinsteins studie, där fler föräldrar valt att byta till skolor med högre test scores, 

där den huvudsakliga skillnaden mellan nuvarande och nyvalda skolan är just medelbetygen. Det kan 

således sägas vara troligt att även de holländska familjerna i Denessen et al.s studie ser betyg och 

provresultat som främsta indikator på skolkvalitet, trots att forskarna som tidigare sagts valt att inte 

definiera begreppet.  

                                                 
140 Skolverket (2012), s. 12. 
141 Skolverket (2015). 
142 Burgess et al. (2011), s. 14. 
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4. Syfte och forskningsfrågor 

Det kan inte nog betonas att forskningen uppvisar luckor gällande dels skolmarknaden för 

högstadieskolor, här benämnd ‘högstadiemarknaden’, och dels skolmarknader utöver de i de största 

svenska städerna. Med genomförandet av skolvalsreformerna och existensen av friskolor i Uppsala 

kommun är det rimligt att anta att en kvasimarknad för högstadieskolor finns även här. Vidare så 

motiverar kommunens storlek, i egenskap av rikets fjärde folkrikaste, en egen studie av dess lokala 

högstadiemarknad. Undersökningens övergripande syfte är att studera Uppsala kommuns 

högstadiemarknad, detta ur två hänseenden. I en första delstudie kartläggs högstadiemarknadens 

etablering och struktur sedan skolvalsreformernas införande i början av 1990-talet fram till 2014. 

Denna initiala kartläggning syftar även till att finna lämpliga årtal som kan utgöra mätpunkter till den 

andra delstudien. Denna undersöknings andra delstudie har sedan som syfte att studera hur några 

potentiella faktorer påverkar enskilda skolors förmåga att rekrytera elever på marknaden, sett till hur 

många elever de lockar. Ytterst syftar studien till att besvara följande forskningsfrågor:   

 

- Hur har högstadiemarknaden i Uppsala kommun, sett till producenterna och huvudmannatypernas andelar 

av marknaden, förändrats sedan införandet av det tidiga 1990-talets skolreformer? 

- Kan lärartäthet, marknadsföringskostnad, skolkvalitet, betyg eller huvudmannatyp förklara den andel 

enskilda högstadieskolor har och har haft i konkurrensen på samma marknad? 
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5. Metod 

5.1. Urval 

Med ovannämnda syfte följer att en totalundersökning, det vill säga ett urval som innefattar hela 

populationen av Uppsalas högstadieskolor, blir ett naturligt vägval. Att generalisera en kartläggning 

av endast en del av skolorna skulle alltså te sig fruktlös. Gällande den andra delstudien, vars ingående 

variabler innehåller och kräver en större och mer varierad uppsättning data än den första delstudien, 

kan en generalisering utifrån ett mindre urval sägas vara mer gångbar. För att öka den totala 

reliabiliteten hos delstudie två utgör dock även denna en totalundersökning, detta för att öka 

tillförlitligheten hos de resultat som framkommer; sannolikheten för att delstudie två verkligen 

fångar de sambandsvariationer som finns blir därmed större än vid generalisering från ett begränsat 

urval.143 Sett till att samhällsvetenskapliga och utbildningsvetenskapliga studier oftast tvingas 

genomföra generaliseringar utifrån ett urval kan denna studie tänkas vara i vad Teorell och Svensson 

skulle beteckna som ‘den bästa av världar’.144 

 Det bör påtalas att en totalundersökning av Uppsala kommuns högstadieskolor å andra sidan 

utgör ett urval sett till årskurser och kommuner. Bland kommunens skolor utgör enligt ett 

annorlunda resonemang endast högstadieskolorna en begränsad del - det finns skolor både med 

lägre årskurser inom den obligatoriska grundskolan samt gymnasieskolor med de frivilliga högsta 

årskurserna. Att klassificera denna studie som en totalundersökning av högstadiemarknaden i 

kommunen kräver därmed ett teoretiskt antagande om att högstadieskolorna främst konkurrerar 

med varandra på en högstadiemarknad och inte med andra årskurser. Det kan tyckas naturligt att 

skolor med olika årskurser inte konkurrerar med varandra om samma elever under samma läsår. Att 

endast studera högstadieskolorna innebär dock att konkurrensen dem emellan kan antas vara ett 

uttryck för en skolmarknad som kan avgränsas till att gälla endast dem. Studiens teoretiska 

grundantaganden säger alltså att avgränsningen av högstadiet kan göras, men den alternativa 

tolkningen av totalundersökningen som ett urval har övervägts. På liknande sätt antar denna studie 

att Uppsala kommuns högstadiemarknad kan avgränsas och skiljas från andra kommuners och att 

den huvudsakliga konkurrensen på marknaden sker inom snarare än över kommungränser. Detta 

antagande blir naturligt då skolväsendet idag är organiserat med kommunerna som principiell 

                                                 
143 Fyra skolor har dock exkluderats från analyserna i delstudie två eftersom de konkurrerar om främst en starkt 
avgränsad del av det totala antalet högstadieelever. De fyra skolor som exkluderats är Skogstibble grundskola, Vaksala 
friskola, Kajans friskola och A.R.T. institutet friskola, alla med särskilda profiler riktade mot elever med svåra 
studiesvårigheter och/eller neuropsykiatriska funktionshinder.  
144 Teorell & Svensson (2007), s. 68. 
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avskiljare, genom att skolpeng fördelas av kommunen till skolorna inom dess gränser. Det bör 

samtidigt påpekas att elever givetvis kan röra sig över kommungränser genom flytt med sina familjer, 

något som gör högstadiemarknadens gränser kommunöverskridande. Denna studie bortser dock 

från denna potentiellt kommunöverskridande högstadiemarknad och antar att elever och deras 

familjer huvudsakligen väljer mellan det befintliga utbudet av skolor i hemkommunen, snarare än 

flyttar till en annan kommun för dess högstadieskolors skull.  

5.2. Analysmetod och databearbetning 

Under följande rubriker behandlas de variabler vars konstruktion ligger till praktisk och teoretisk 

grund för denna studies två delstudier. Validitet och reliabilitet diskuteras individuellt för varje 

variabel under respektive rubrik då hur dessa metodologiska idealkriterier uppfylls skiljer sig åt 

mellan variablerna. För respektive oberoende variabel i delstudie två ställs också, baserat på den 

tidigare forskningen i undersökningens litteraturöversikt, en hypotes gällande hur variabeln förväntas 

samvariera med studiens beroende variabel. Delstudiernas respektive analysmetod redovisas också, 

under separata underrubriker.  

5.2.1. Delstudie 1 

5.2.1.1. Analysmetod: Tabellanalys 

För den första delstudien, som främst involverar en kartläggning av högstadiemarknaden i Uppsala, 

ligger fokus mindre på analysmetoden i sig och mer på det teoretiska perspektivet. Grunden för 

analysen är det teoretiska antagandet om en existerande kvasimarknad inom kommunens gränser, 

varpå tabellanalys kommer användas för att utröna hur marknaden etablerats över tid. Metodologiskt 

innebär analysen ett sökande efter samband genom läsning av tabeller. Sambanden kan ses genom 

att vissa förändringar i en kategori av undersökta objekt uppvisar vissa tendenser mer än andra 

objekt, sett till observationerna i tabellen. För den nuvarande delstudien innebär detta att om 

kvasimarknaden har etablerats bör dels andelen friskolor bland Uppsalas högstadieskolor och dels 

andelen elever som går i friskolor ha ökat över tid. En tabellanalys kan visa detta genom att data för 

antal kommunala kontra fristående skolor jämförs över tid och att andelen elever per 

huvudmannatyp jämförs sett till det totala antalet högstadieelever i kommunen. Att använda 

tabellanalys i den första delstudien kan anses motiveras av det fåtal variabler som är involverade och 

då potentiellt kausala samband inte söks i materialet. Om variablerna varit fler och om potentiellt 

kausala samband sökts hade istället, precis som i delstudie två, linjär regression varit en mer lämplig 

analysmetod.145 

                                                 
145  Teorell & Svensson (2007), s. 184. 
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5.2.1.2. Andel friskolor och friskolors andelar 

För den första delstudien är kvasimarknadens etablering och struktur huvudfokus. För att studera 

det första krävs observationer av en tilltagande konkurrenssituation bland skolorna, vilket signalerar 

att en marknad etablerats. Detta kan göras på olika sätt, där tidigare forskning exempelvis studerat 

skolpersonals upplevelser av ett tilltagande konkurrenspräglat förhållande mellan skolorna eller en 

ökad betydelse för marknadsföringen av den egna skolan.146 I denna studie ämnas kvasimarknadens 

etablerande istället fångas sett genom friskolornas etablering. Grundantagandet här blir att 

kommunala skolor inte aktivt konkurrerar med varandra utan friskolors etablering. Detta kan i sig 

själv te sig oproblematiskt, för utan en etablering av friskolorna torde inte reformer kring fritt 

skolval nämnvärt påverka den sedan länge etablerade praxis om upptagningsområden som rått. De 

indikatorer den första delstudien använder för att konstatera att ett marknadsetablerande skett består 

således av två former av andelar: Andelen högstadieskolor med fristående huvudmän och andelen högstadieelever 

av kommunens totala antal som studerar vid friskolor. Andelen friskolor mäts enklast genom en enkel 

tabellanalys av hur stor andel av de på marknaden deltagande skolorna som är friskolor. Detta kräver 

en diskussion om vilka skolor som kan tänkas sägas deltar på marknaden, vilket förs nedan. För den 

andra variabeln, friskolors andelar av elever, mäts detta baserat på antal elever i årskurs 9 vid varje 

skola. Detta skiljer sig från delstudie två där årskurser 7, 8 och 9 använts och denna skillnad bör 

noteras. Förklaringen till skillnaden ligger i att behovet av att använda alla tre årskurser minskar då 

det huvudsakligen är etablerandet och den övergripande strukturen hos marknaden som är av 

intresse här. Vidare ökar risken för bortfall med fler inkluderade årskurser eftersom information 

kring elevantal blir mer osäker ju längre bak i tiden det söks. Detta faktum diskuteras vidare under 

Metod för datainsamling och Genomförande. Valet att studera just årskurs 9 motiveras ytterligare av 

att det i tidigare forskning finns jämförelsetal för årskurs 9 för Sverige som helhet, gällande bland 

annat andelen elever i friskolor, vilket möjliggör eventuella jämförelser mellan Uppsala kommun och 

riket i stort.147  

Innan en kartläggning av högstadiemarknadens skolor kan göras måste som tidigare nämnts 

deltagande på marknaden definieras operationellt och teoretiskt. Teoretiskt kan detta göras tämligen 

enkelt: Den skola som deltar på högstadiemarknaden är en som konkurrerar om eleverna. Detta 

innebär dock att om deltagande definieras bara i konkurrenstermer deltar inte bara operationella 

skolor på marknaden, de som faktiskt har elever, utan även de som är i en uppstartsfas och saknar 

men rekryterar elever. Att operationellt definiera deltagande och etablerande på marknaden på 

liknande sätt blir intrikat sett till tillgängligheten av information om vilka skolor som var i en 

uppstartsfas för över 20 år sedan. De skolor som anses delta på högstadiemarknaden och således 

                                                 
146 Skolverket (2003), s. 96. 
147 Se till exempel Holmlund et al. (2014), s. 262. 
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anses vara etablerade är därför i den första delstudien endast de som har registrerade elever i årskurs 

9. Denna exkludering av skolor i uppstartsfasen innebär visserligen en validitetsbrist men ger 

simultant delstudien en högre reliabilitet. Med endast skolor med elever i årskurs 9 som producenter 

på marknaden gör detta att deras deltagande inte subjektivt bedöms utan speglas i officiella 

elevtalssiffror. En inkludering av uppstartsskolor hade istället krävt en individuell bedömning av 

vilka skolor som kan sägas inte vara operationella än men eventuellt under ett kommande läsår, samt 

ett resonemang om med vilken lägre årskurs en skola kan anses vara etablerad trots att den saknar 

undervisning för de högsta årskurserna. 

5.2.2. Delstudie 2 

5.2.2.1. Analysmetod: Linjär regressionsanalys 

Då den andra delstudien involverar fler variabler och dessutom variabler med fler möjliga 

variabelvärden krävs en annan analysmetod än i delstudie ett. För att analysera och åskådliggöra 

potentiella samband mellan de aktuella variablerna och därmed besvara denna studies andra 

forskningsfråga kommer därför linjär regressionsanalys att användas. I korthet innebär metoden att 

korrelationer, samband, mellan variationer i observerade variabelvärden för olika variabler 

undersöks. Om ett samband föreligger kan linjär regression användas för att uttrycka det i en, till den 

ingående datan väl anpassad, funktion vilken i ett koordinatsystem bildar en rät linje. Lutningen hos 

denna linje, b-koefficienten, är det som uttrycker hur mycket förändringar i en beroende variabel ett 

ökat variabelvärde i en oberoende variabel korrelerar med. Om en b-koefficient är 0,5 säger det 

därmed att 1 steg högre variabelvärde i den oberoende variabeln samvarierar med 0,5 steg högre 

variabelvärde hos den beroende variabeln. Regressionerna kräver, på grund av det större antalet 

variabler, analyserade data och den komplicerade bakomliggande matematiken, ett användande av 

datoriserade statistikprogram. I denna studie kommer därför programmet PSPP användas för att 

genomföra både bivariata och multivariata regressioner.  

De bivariata regressionerna, då endast en beroende och en oberoende variabel används, visar i 

förstone om det i observationerna finns någon samvariation mellan delstudiens beroende och den 

valda oberoende variabeln. Multivariata regressioner genomförs sedan för att kontrollera att 

samvariationer mellan andra oberoende variabler och den beroende variabeln inte skymmer eller 

förstärker det undersökta sambandet i analysen.148 Att kontrollera innebär här att övriga oberoende 

variabler hålls konstanta, så att deras eventuella samband med den beroende variabeln inte inverkar 

på sambandet med den huvudsökta oberoende variabeln. De multivariata analyserna kommer 

                                                 
148 Teorell & Svensson (2007), s. 185. 
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därmed visa förekomsten av suppressorvariabler eller spuriösitet i sambanden.149 Eventuella styrkor 

och svagheter denna metod har i den kontext denna studie och dess studieobjekt utgör kommer 

diskuteras under Reflektioner över metoden. Det ska även påpekas att linjär regression allt som 

oftast används för att generalisera de resultat analysen ger utifrån ett urval till en större population. 

Denna vanliga användning innebär att en så kallad nollhypotes prövas, en hypotes om att sambandet 

egentligen är noll. Då denna studie utgör en totalundersökning är resonemang kring generalisering 

till population och därmed även hypotesprövning av nollhypotes umbärliga. De hypoteser delstudie 

två formulerar för respektive variabel ska därmed inte förväxlas med en noll-hypotes utan baseras 

istället på den tidigare redovisade forskningen i litteraturöversikten.  

5.2.2.2. Beroende variabel: Andel av högstadiemarknaden 

Med avstamp i den marknadssituation som Sveriges skolor idag verkar i, där högstadieskolor i 

Uppsala kommun inte är undantag, är det av intresse att i den aktuella studiens beroende variabel 

väva in dels det faktum att de utvalda skolorna konkurrerar om de högstadieelever som finns 

tillgängliga på kommunens högstadiemarknad, och dels det faktum att skolorna i olika utsträckning 

lyckas med sin elevrekrytering. Det är nu lämpligt att definiera studiens beroende variabel; andel av 

högstadiemarknaden, vilken ska förstås som den andel av kommunens totala antal högstadieelever 

(årskurs 7-9) respektive skola med högstadium i Uppsala kommun har ett specifikt läsår. De läsår 

som utgör studiens mätpunkter med avseende på andel av högstadiemarknaden är 2006/07, 2009/10 

och 2013/14. Dessa mätpunkter har, som presenterats i studiens Syfte och frågeställningar, valts ut 

efter analys av resultat från delstudie ett (se Resultat och analys, Delstudie 1), vilket förtäljer när 

etableringen av fristående högstadieskolor, och därmed expanderingen av högstadiemarknaden, tog 

fart i Uppsala kommun.  

Den beroende variabelns reliabilitet kan anses vara god då en systematisk insamling av Uppsala 

kommuns högstadieskolors elevantal samt kommunens totala antal högstadieelever skett för varje 

mätpunkt, via Skolverkets offentliga databaser. Det totala antalet elever baseras på summan av 

antalet elever i årskurs 7-9 på respektive högstadieskola. Då insamlandet av denna typ av data utgör 

den grund för vilken information om den beroende variabeln kan fås kan även validiteten anses vara 

hög. Det som avses mätas, det vill säga andelen av högstadiemarknaden, är det som faktiskt mäts.   

5.2.2.3. Oberoende variabel: Huvudmannatyp 

Denna oberoende variabel, huvudmannatyp, är studiens enda dikotoma variabel och har valts ut 

som en intressant faktor att studera med anledning av den diskussion kring och jämförelse av 

                                                 
149 Vidare förklaring av spuriösitet och suppressorvariabler ges av Teorell & Svensson (2007), s. 186 & 194. I korthet 
innebär spuriösitet att ett samband helt eller nästan försvinner vid kontroll medan kontroll för suppressorvariabler ger 
ett tydligare samband och högre b-koefficient än vid bivariat analys. 
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fristående och kommunala skolor som gjorts i tidigare forskning och media. I studien åtskiljs skolor 

med kommunala respektive fristående huvudmän och det är en utav dessa två varianter av ägande 

som variabeln huvudmannatyp menar uttrycka. Det bör nämnas att studien inte skiljer på vilken typ 

av ägare de olika friskolorna har, det vill säga om skolorna ägs av stiftelser, vinstdrivna privata 

företag, icke-vinstdrivna ideella organisationer etc., utan den dikotoma variationen ligger i huruvida 

en skola är kommunal eller inte. I samband med införande av huvudmannatypsdata i PSPP ges en 

kommunal skola variabelvärdet 0, medan friskolor tillskrivs variabelvärdet 1.  

Med anledning av att tidigare forskning konstaterat att skolor med fristående huvudmän i 

genomsnitt är mindre, i termer av elevantal, konstrueras här hypotesen att Uppsala kommuns 

fristående högstadier i genomsnitt har färre elever, och därmed lägre andel av högstadiemarknaden, 

jämfört med kommunens kommunala skolor.   

5.2.2.4. Oberoende variabel: Lärartäthet 

Lärartäthet har, vilket påvisats i studiens litteraturöversikt, setts vara en faktor som familjer i olika 

delar av världen tycker är viktig att överväga vid skolval, och en hög lärartäthet har dessutom kunnat 

kopplas till förbättrade prestationer hos elever som kommer från hem med lågutbildade föräldrar. 

Mot denna bakgrund motiveras lärartäthet vara en intressant och relevant skolvalsfaktor att studera 

på Uppsala kommuns högstadiemarknad, och den aktuella studien vill bringa ljus på huruvida 

lärartäthet varit en viktig faktor vid skolval även här, trots att många uppsalaelever har högutbildade 

föräldrar och inte tillhör den grupp elever som vid första anblick har störst nytta av en hög 

lärartäthet.150  

Lärartätheten har i tidigare forskning ofta definierats som antalet lärare per en elev. I denna studie 

inverteras dock denna definition och lärartäthet ska här förstås som antalet elever per en lärare. Orsaken 

till denna invertering är att läsbarheten och den intuitiva känslan för variabelns innebörd ökar, 

eftersom denna definition lättare ger en överblick av förhållandet mellan elev- och lärarantal. 

Variabelvärdena kan komma att variera mellan 0 och ∞, men det bör poängteras att variabelvärdet 

exakt noll inte kan antas då det skulle innebära att skolan har noll stycken elever, vilket i praktiken 

innebär att skolan inte existerar och därmed utesluts ur studien. Här kan också nämnas att den 

hypotes som antagits, baserat på vetskapen om att familjer tidigare varit positiva till skolsituationer 

med få elever per lärare, är att ett lägre numerärt värde på lärartäthetsvariabeln kan sammankopplas 

med innehav av högre andel av högstadiemarknaden.  

Då urvalet i den aktuella undersökningen är samtliga skolor i Uppsala kommun med högstadium, 

och inte skolor med enbart högstadium, är den angivna lärartätheten för respektive skola baserad på 

hela skolans elev- och lärarantal, inte enbart på elev- och lärarantalet för högstadiesektionen av en 

                                                 
150 Lidegran (2004), s. 67.  



27 

skola i de fall ytterligare stadier finns. Orsaken till detta är att information om antal lärare som 

undervisar endast på högstadiet i en skola som har ytterligare stadier inte finns tillgänglig i offentliga 

databaser, och av tidsmässiga skäl togs då beslutet att basera lärartätheten på hela skolans elev- och 

lärarantal. Detta faktum kan ha påverkat validiteten negativt, då det är möjligt att lärartätheten på 

skolornas högstadieavdelning skiljer sig från skolans totala lärartäthet. Reliabiliteten kan dock sägas 

vara hög då data om lärartäthet samlats in systematiskt från Skolverkets databaser, och baseras på 

uppgifter om antal elever per lärare på varje enskild högstadieskola. 

5.2.2.5. Oberoende variabel: Marknadsföringskostnad 

I och med att det svenska skolsystemet marknadifierats och att en konkurrenssituation uppstått 

mellan både gymnasieskolor och grundskolor, såväl fristående som kommunala, har marknadsföring 

successivt tagit större och större plats i skolledares och lärares vardagliga arbete. Den aktuella 

studien ska därför undersöka huruvida Uppsala kommuns högstadieskolors respektive 

marknadsföringskostnad kan kopplas till den andel elever av högstadiemarknaden i Uppsala 

kommun varje högstadieskola har. Denna korrelation kan eventuellt och förhoppningsvis berätta 

något om hur starkt marknadsföringskostnaden påverkar en skolas förmåga151 att rekrytera elever.  

Marknadsföringskostnaden definieras i denna studie som den totala summa pengar (SEK) en skola 

spenderat på att marknadsföra sig under ett kalenderår. Anledningen till att kostnaderna presenteras 

kalenderårsvis är att de aktuella skolornas ekonomiska utfall redovisas kalenderårsvis, ej läsårsvis. 

Notera att eventuell kostnadsfri marknadsföring, i form av till exempel personliga samtal mellan 

familjer eller via sociala medier, givetvis inte kan vägas in i de eventuella korrelationer som 

framkommer efter regressionsanalysens genomförande.  

Marknadsföringskostnaderna kan teoretiskt variera mellan 0 SEK och ∞, och variabeln kommer 

genom formeln 
𝑥

10.000
, där x är marknadsföringskostnaden i SEK för en enskild skola ett specifikt 

kalenderår, anta ett värde mellan 0 och ∞. Trots att de möjliga variabelvärdena inte skiljer sig åt 

innan och efter användandet av formeln konstruerar dock formeln ett något lägre och mer 

lätthanterligt jämförelsetal att använda i regressionsanalysen. Marknadsföringskostnaderna avrundas 

till närmaste tusental innan insättning i formeln sker.  

Reliabiliteten gällande denna variabel kan sägas vara något osäker av flera anledningar. För det 

första har beslut kring urval av poster från skolors ekonomiska redovisningar, som tillsammans 

utgjort underlag för en skolas marknadsföringskostnad, tagits utan fullständigt insikt i posternas 

exakta betydelse.152 För det andra har inte samtliga poster återfunnits i samtliga skolors 

redovisningar, något som Uppsala kommun dock förklarar med att skolorna troligen inte haft den 

                                                 
151 Förmåga kopplad till ekonomiska resurser, ej andra förutsättningar som skolans storlek etc. 
152 Följande poster från de ekonomiska redovisningarna har använts: representation för anställda, trycksaker, 
representation, övrig representation, annonser samt reklam och information. 
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typ av utgift som är kopplat till posten, och för det tredje saknas data kring marknadsföringskostnad 

för alla friskolor vid samtliga tre mätpunkter153 samt för alla kommunala skolor vid första 

mätpunkten.154 Med tanke på reliabilitetens osäkerhet kan också validiteten kring denna variabel 

ifrågasättas och sägas vara något lägre och mer komplicerad än övriga ingående variabler i den 

aktuella studien. Avslutningsvis presenteras hypotesen kopplad till denna oberoende variabel, vilken 

med orsak av den ökade pressen på skolor att marknadsföra sig för att rekrytera elever kommit bli 

den att skolor med höga marknadsföringskostnader får en större andel av högstadiemarknaden, 

jämfört med skolor med lägre marknadsföringskostnader.  

5.2.2.6. Oberoende variabel: Kvalitet 

Som säkerligen framgått av litteraturöversikten är kvalitet ett både omstritt och mångtydigt begrepp i 

och utanför skolvärlden. För att studera hur skolkvaliteten inverkar på elevers och deras familjers 

skolval blir det dock nödvändigt att definiera och operationalisera begreppet. Definitionsmässigt 

ställer sig denna studie bakom det resonemang som förs i dels Skolinspektionens 

terminologihandbok och dels på Skolverkets hemsida som tidigare refererats till. God kvalitet är, i 

enlighet med dessa, detsamma som goda kunskapsresultat. För att åtskilja variabeln från betyg krävs 

dock att kunskapsresultat särskiljs något från meritvärden. Då styrdokument i form av läroplaner 

ställer upp lägsta kunskapskrav som krävs för att erhålla meritvärde i varje ämne utgör denna 

gränsdragning istället grund för kvalitetsvariabeln. Ett särskiljande kan göras, utifrån de resonemang 

som tidigare redovisats från myndigheternas roll, mellan skolor där eleverna uppfyller grundkraven i 

varje ämne och där de inte gör det. En skola där en större andel av eleverna uppfyller grundläggande 

kunskapskrav i alla skolämnen kan därför sägas hålla en högre kvalitet än en skola med mindre andel 

elever med lägsta godkända betygsnivå i alla skolämnen.  

 Sammanfattningsvis definierar denna studie kvalitet i form av måluppfyllelse av kunskapskrav 

och variabeln operationaliseras som andelen elever, mellan 0-100 %, vid en enskild skola som 

uppfyllt grundkraven i alla skolämnen. Detta skapar en tydligt åtskillnad mellan kvalitets- och 

betygsvariablerna genom att den förra inte tar hänsyn till hela betygsskalan utan endast de två lägsta. 

Grund för att använda denna andel som indikator på kvalitet kan delvis finnas hos Allen och 

Burgess, som pekat på att tillhandahållande av information kring skolors medelbetyg till familjer är 

vanskligt eftersom medelbetyg inte säger något om hur bra skolan är på att kompensera för olika 

elevers förutsättningar, utan endast hur bra det går för eleverna. Som diskuterades i 

litteraturöversikten är vidare kvalitet en faktor många familjer uppgett vara viktigt i valet av skola, 

                                                 
153 Ingen av friskolorna har svarat på mailförfrågan, med undantag för Kunskapsskolan som uttryckt att de inte vill dela 
med sig av sina marknadsföringskostnader. 
154 Bortfallet vid första mätpunkten beror på att kommunen, med anledning av datasystemsbyte, inte kunde delge 
ekonomiska redovisningar för just detta läsår (06/07). 
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varpå en hypotes kan formuleras för variabeln. Hypotesen är att ju högre måluppfyllelse och därmed 

kvalitet en skola har, desto större andel av marknaden har den. Då informationen om uppfyllda 

grundkrav i alla ämnen återfinns för alla skolor via Skolverkets statistikdatabas ger detta samtidigt 

variabeln en hög grad av reliabilitet; de osystematiska mätfelen blir få. Sett till att kvalitet är omstritt 

och kan definieras annorlunda båda teoretiskt och operationellt gör detta däremot att de 

systematiska mätfelen riskerar bli större och alltså validiteten lägre. Sett till att kvaliteten bedöms 

enligt samma mått av svenska skolmyndigheter kan det dock sägas att om validiteten är bristande är 

detta ett fel som återfinns även utanför av studiens ramar. 

5.2.2.7. Oberoende variabel: Betyg 

Betyg som variabel kan sägas vara en tämligen okomplicerad variabel eftersom uppgifter kring dem 

dels figurerar frekvent men dels också enligt oftast endast ett mått: meritvärde. Att meritvärde 

speglar betygsnivåer blir självklart då en beaktar att exempelvis högskolor och universitet använder 

måttet vid antagning till sina utbildningar. Då det därför kan sägas säkert att meritvärde korrekt 

återger betygsnivåer ger detta variabeln hög validitet; även reliabiliteten blir här hög eftersom 

meritvärdena baseras på Skolverkets offentliga statistik. Denna studies betygsvariabel kan även 

operationaliseras i form av genomsnittligt meritvärde sedan skolkvalitet definierats enligt andra mått. 

Detta särskiljande mellan de två variablerna är viktigt eftersom logisk åtskillnad är en metodologisk 

nödvändighet om slutsatser ska kunna dras från resultatet av de statistiska sambanden som 

eventuellt uppkommer genom linjär regression. Om kvalitets- och betygsvariablerna inte vore logiskt 

åtskilda hade kontroll för den ena inte genererat ett mer sanningsenligt samband för den andra.  

 Då akademiska resultat i form av betyg och testresultat i litteraturöversikten visats vara viktiga för 

familjer vid val av skola är det troligt att detta speglas även på högstadiemarknaden i Uppsala 

kommun. Det är därmed en hypotes för denna studie att högre meritvärden vid en skola samvarierar 

med en större andel av skolmarknaden. I klarspråk innebär detta att en familj väljer en skola med ett 

högre genomsnittligt meritvärde. Detta är även troligt då Skolverket sedan tidigare konstaterat att 

betygsättningen åtminstone i gymnasieskolan varierar dels mellan lärare men också mellan skolor; 

detta faktum gör att valet av skola kan ge högre eller lägre betyg för samma studieprestation, ett 

incitament till att välja en skola som sätter högre betyg.155 Betygsvariabeln är slutligen på en 

intervallskala och kan anta värden 0-320, där 320 är det värde en skola får om samtliga elever vid en 

skola erhåller högsta betyg i samtliga skolämnen.  

5.2.2.8. Sammanfattning av variabler och hypoteser 

                                                 
155 Skolverket (2009b), s. 6. 
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Här följer en sammanfattning över denna delstudies variabler och de hypoteser som formulerats i 

anknytning till dem: 
 

Tabell 1: Variabler, variabelvärden och hypoteser 

Variabel  Variabelvärden Hypotes 

Andel skolmarknad  0,0 → 100,0  

Huvudmannatyp H1 0 (kommunal) - 1 (friskola) Friskola ⇒ Mindre andel 

Lärartäthet H2 0 → ∞ Färre elever/lärare ⇒ Större andel 

Marknadsföringskostnad H3 0 → ∞ Högre marknadsföringskostnad ⇒ Större andel 

Kvalitet H4 0,0 → 100,0 Högre kvalitet ⇒ Större andel 

Betyg H5 0,0 → 320,0 Högre medelbetyg ⇒ Större andel 

5.3. Metod för datainsamling 

5.3.1. Delstudie 1 

Datainsamlingsprocessen har tett sig på flera skilda sätt med anledning av studiens mångfacetterade 

struktur. I den första delstudien, kartläggningen av högstadiemarknaden, utgår den teoretiskt från att 

de skolor som existerar och konkurrerar på marknaden är de som under det gångna läsåret haft 

elever som fått betyg. Detta medför att skolors etablerande och nedläggande samt deras andel av 

marknaden kan ses utifrån Skolverkets statistik över antal elever med betyg i årskurs 9 för varje läsår. 

Denna information är dock inte alltid lätt att tillgå, vilket kommer bli än tydligare under 

Genomförande. I den mån det varit möjligt har informationen tagits från Skolverkets 

internetbaserade resultat- och kvalitetsinformationssystem (Siris) och för de år informationen saknas 

i databasen från källor lokalt i Uppsala.  

Eftersom information kring elevantal och betyg från enskilda skolor inte finns lätt tillgänglig 

innan läsåret 1997/1998 har antalet mätpunkter före läsåret varit färre än varje läsår. Att utföra 

mätningar för varje läsår blir även mindre viktigt sett till att friskolorna, vilket kommer visas senare 

under Resultat och analys, fortfarande stod för endast en liten andel av högstadiemarknaden vid 00-

talets mitt. Detta sammantaget har gjort att delstudie ett antagit två mätpunkter från utanför Siris 

dataomfång, läsåren 91/92 och 94/95. Det första läsåret är intressant sett till att friskolereformen 

genomfördes 1992 och andelen friskolor och deras andelar därmed bör vara obefintliga innan dess. 

Mätpunkten utgör således en slags nollpunkt varifrån resten av delstudien kan utgå. Den andra 

mätpunkten, 94/95, har valts då den befinner sig mitt emellan den första mätpunkten och 97/98, då 

Skolverkets mer lättillgängliga statistik finns att tillgå. Efter läsåret 97/98 har istället samtliga 

högstadieskolors antal elever med avgångsbetyg mätts varje år för att få en mer detaljerad bild av 

högstadiemarknadens etablering och struktur. 
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5.3.2. Delstudie 2 

För den andra delstudien skiljer sig insamlingsmetoden inte nämnvärt åt mellan variablerna, med 

endast ett undantag. Marknadsföringskostnader som variabel utgör här detta undantag då 

information om ekonomiska redovisningar inte återfinns via någon offentlig databas eller arkiv. 

Uppgifterna måste därför insamlas från respektive huvudman. Informationens tillgänglighet bestäms 

av varje huvudmans villighet att dela med sig av informationen till forskningen. Detta gäller givetvis 

inte kommunen eftersom den, i egenskap av offentlig myndighet, lyder under 

tryckfrihetsförordningens 2 kap 1 § och 3 §.156 Om uppgifter om varje enskild skolas 

marknadsföringskostnader innehas av kommunen föreligger därför inga hinder att tillgå den. 

Alternativa insamlingsmetoder för marknadsföringskostnader har övervägts och förkastats för denna 

undersökning då tidsramarna för arbetet inte tillåter exempelvis intervjuer med varje skolas rektor 

eller en enkätundersökning med samma syfte; andra insamlingsmetoder kräver antingen mer tid eller 

ett urval mindre än en totalundersökning, det första en omöjlighet och det andra något oönskat på 

grund av den minskade reliabiliteten för delstudien som helhet. För övriga variabler, beroende som 

oberoende, har all information tagits från Siris. 

Trots de likheter i insamlingsmetod som föreligger för de olika variablerna skiljer de sig dock åt 

gällande vilket år de mäts. Detta blir en nödvändighet sett till att kausala samband mellan oberoende 

och beroende variabler endast kan ske om den tidigare faktiskt föregått den senare. I klarspråk 

innebär detta att för att en skolas andel av högstadiemarknaden ska kunna förklaras med exempelvis 

vilken marknadsföringskostnad den haft måste kostnaden mätas innan andelen. Tabell 2 ger en 

sammanfattning av mätår för respektive variabel; mätpunkt visar i tabellen vilka år respektive 

variabel mätts gällande de tre mätpunkterna. Ett antagande som görs här är att det förhållande som 

gällde en specifik variabel en mätpunkt inte nämnvärt påverkar en senare mätpunkts beroende 

variabel. Om en skola haft en lägre kvalitet innan mätpunkt 2 än innan mätpunkt 3 antas därför 

skolans andel av högstadiemarknaden vid den senare mätpunkten påverkas av den senare, högre, 

kvalitetsmätningen och ej den tidigare lägre. Detta antagande kan givetvis argumenteras både för och 

emot. Det är troligt att om exempelvis kvaliteten har förändrats vid en skola kommer även, om ett 

samband föreligger, detta speglas i en ny mätning av marknadsandelen. Å andra sidan kan det hävdas 

att den bild det omgivande samhället och därmed familjerna har av en skola förändras långsammare, 

varpå en tidigare mätpunkts oberoende variabel kan förklara variationer i en senare beroende 

variabel. Denna effekt är dock inte möjlig att studera inom den nuvarande studien, varpå antagandet 

blir nödvändigt. 

 
 

                                                 
156 SFS 2015:151 (2014). 
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Tabell 2: Mätpunkter och årtal för variabler 

Mätpunkt Andel Huvudmannatyp Betyg Kvalitet Marknadsföring Lärartäthet 

1: 2006/2007 2006/2007 2006/2007 2004/2005 2004/2005 Data saknas helt 2005/2006 

2: 2009/2010 2009/2010 2009/2010 2007/2008 2007/2008 2009 2008/2009 

3: 2013/2014 2013/2014 2013/2014 2011/2012 2011/2012 2013 2012/2013 

5.4. Genomförande 

5.4.1. Delstudie 1 

Att samla in information om vilka högstadieskolor som funnits i Uppsala kommun mellan 1997/98 

och 2013/14, samt hur många elever i årskurs 9 respektive skola haft, har i och med tillgång till Siris 

inte varit några problem. Men, med anledning av att ovanstående information endast finns 

tillgängligt i Siris från och med läsår 1997/98 var sökarbetet efter skolor och elevantal från innan 

detta läsår tvunget att omdirigeras till andra källor. Uppsala kommun, i egenskap av huvudman för 

samtliga kommunala skolor, kontaktades via mail men både grundskolechefen Lars Romanus och 

ekonomen Inga-Lill Nordin berättade att kommunen inte har kännedom om elevantalet för de 

efterfrågade läsåren 91/92 och 94/95. De två nämnda hänvisade till Statistiska Centralbyrån (SCB), 

men efter mailkontakt även med SCB klargjordes att inte heller de har den efterfrågade 

informationen. Nästa steg blev att tillfråga Uppsalas stadsarkiv i hopp om att information om 

elevantal i årskurs 9 fanns arkiverat från tidigt 1990-tal och framåt. På stadsarkivet återfanns den 

sökta informationen, dock inte samlad i lättåtkomliga listor för varje enskild skola och läsår utan det 

krävdes genomgång av respektive skolklass betygskatalog på varje enskild skola för de specifika 

läsåren för att samla in information om hur många elever som gick i årskurs 9 i de olika skolorna.157 

Genom studiet av betygskataloger kunde även en lista över vilka skolor som fanns respektive 

studerat läsår upprättas. Denna lista kan dock, då den baseras på de betygskataloger som faktiskt 

inlämnats och arkiverats korrekt vid Stadsarkivet, vara inkomplett om någon betygskatalog fattas. 

För att kontrollera att inga skolor saknas bland katalogerna har de existerande betygskatalogernas 

elevantal jämförts med det totala antalet 16-åringar i kommunen åren 1992 och 1995 från SCB:s 

statistikdatabas.158 Denna arbetsgång blev nödvändig eftersom statistik över antal 15-åringar eller 

årskurs nior i Uppsala kommun inte finns tillgängligt via varken Skolverket eller kommunkontoret. 

Visserligen fångar denna metod endast de elever i årskurs 9 läsår 91/92 och 94/95 som faktiskt 

fyllde 16 år när de lämnade högstadiet. Då både kommun och stadsarkiv dock saknar kompletta 

listor över vilka skolor som existerade de aktuella läsåren blev detta dock den enda tillgängliga 

metoden att kontrollera att inga skolor saknades. Då detta jämförelsetal och antalet betyg i 

                                                 
157 Totalt genomgicks 132 betygskataloger på skolklassnivå. 
158 Statistiska centralbyrån (2015). 
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stadsarkivet jämfördes kunde det konstateras att cirka 250 elever 91/92 och 330 elever 95/95 saknas 

i arkiven. Det totala antal årskurs nior som använts för analysen i delstudie ett har därför utgått från 

SCB:s siffror över antalet 16-åringar eftersom den bedömdes mer säker än arkivunderlaget. 

Betygskatalogernas information över fördelningen av elever mellan de inrapporterade kommunala 

skolorna har dock fortfarande använts. Telefonkontakt med personal vid Björklingeskolan och 

Årstaskolan krävdes också för att konstatera huruvida skolorna hade årskurs 9 läsår 94/95 eftersom 

betygskataloger saknades för båda skolorna detta år. I samtalen berättade administratörer vid 

skolorna att Årstaskolans verksamhet för årskurs 9 lades ned efter 91/92 och att Björklingeskolan 

delades upp och högstadiet blev Björkvallsskolan i början av 1990-talet.159  

Gällande friskolor före 97/98, då Skolverkets detaljerade data för elevantal startar, har 

information om dessa inhämtats från skolorna själva. Av Skolverkets statistik kunde det därför 

utläsas att Katarinaskolan och Livets ords kristna skola (Loks) fanns 97/98, men inte om de fanns 

innan dess. I telefonsamtal med rektor Björn Hjalmarsson gavs dock uppgiften att Katarinaskolan 

inte hade undervisning för årskurs 9 läsår 91/92 eller 94/95.160 För Livets ords kristna skola uppgav 

istället skolutvecklare Hans Gabre att skolan undervisade årskursen vid båda tidpunkterna.161  

5.4.2. Delstudie 2 

Insamlandet av data till delstudie två har, med undantag för marknadsföringskostnader, i och med 

lättillgängligheten till Skolverkets databaser gått väl. Mätpunkterna är nämligen relativt nutida vilket 

gjort att databasens befintliga statistik varit tillräcklig och att sökning via andra kanaler inte behövts. 

När det gäller undantaget marknadsföringskostnader krävdes upprepad kontakt med kommunen, 

även denna gång via ekonom Inga-Lill Nordin, men också redovisningsekonom Maria Jäll, för att 

reda ut vilket typ av dokument som var relevant att studera inom ramen för den aktuella 

undersökningens syfte. Till sist överlämnade kommunen ett samlat dokument med ekonomiska 

redovisningar innehållandes relevanta poster för inhämtning av marknadsföringskostnader. Det bör 

som tidigare nämnts noteras att de ekonomiska redovisningar som kommunen haft möjlighet att 

delge endast gäller de två senare av de tre utvalda mätpunkterna samt endast kommunala skolor. 

Marknadsföringskostnader från friskolor har försökt samlas in via mailkontakt med respektive 

friskola. I första hand har friskolans ekonomiansvarige kontaktats, i andra hand rektor och 

biträdande rektor (notera pluralangivelsen) och i tredje hand rektor (notera singularangivelsen). Som 

nämnts tidigare återficks dock svar från endast en utav samtliga kontaktade friskolor.  

                                                 
159 Odehag, Eva (2015) & Franzén, Sara (2015).  
160 Hjalmarsson, Björn (2015).  
161 Gabre, Hans (2015).  
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5.5. Reflektioner över metoden 

5.5.1. Tabellanalys 

Sett till att delstudie ett syftar till att besvara denna studies första forskningsfråga kan tabellanalys 

säga vara en väl passande analysmetod. Slutsatserna som kommer dras, dras utifrån ett relativt litet 

datamaterial och det med få inkluderade variabler, vilket gör att mer avancerade datorprogram för 

analys inte behövs. Sett till forskningsfrågans och delstudiens deskriptiva natur lämpar sig även 

tabellanalysen väl eftersom det inte är egentliga samband som eftersöks utan främst indikationer på 

ett marknadsetablerande och förändringar på producentsidan av högstadiemarknaden. 

Analysmetoden är även, som tidigare diskuterats, av mindre vikt i delstudie ett eftersom delstudiens 

viktigaste forskningsbidrag är implementerandet av det teoretiska perspektivet om kvasimarknader.    

5.5.2. Regressionsanalys 

Med utgångspunkt i att delstudie två ämnar studera huruvida det finns en korrelation mellan de 

tidigare definierade oberoende variablerna (marknadsföringskostnad, lärartäthet, betyg, kvalitet och 

huvudmannatyp) och den specifika beroende variabeln (andel av högstadiemarknaden) har 

regressionsanalys varit ett relativt självklart metodval då det är en väl beprövad metod inom 

statistiken för att studera samband mellan variabler. Regressionsanalys är alltså ett verktyg som kan 

finna svar på studiens frågeställning gällande huruvida de oberoende variablerna kan förklara den 

beroende variabelns utseende för utvalda mätpunkter och metoden har på det viset potential till hög 

validitet. 

Något som är viktigt att komma ihåg är att eventuella korrelationer inte implicerar kausalitet 

mellan variablerna, det är alltså inte möjligt att via regressionsanalys säga huruvida en variation av de 

oberoende variablernas värde orsakar eventuella förändringar av den beroende variabelns värde. 

Analysen kan heller inte svara på varför korrelationerna ser ut som de gör utan kan endast avgöra om 

det finns samband eller inte och hur dessa ser ut, baserat på de data som ingår i analysen.  

En styrka i den valda metoden är att den möjliggör genomförandet av en totalundersökning. Av 

tids- och resursmässiga skäl hade det nämligen varit en omöjlighet att genomföra en 

totalundersökning med mer kvalitativt inriktade metoder såsom intervjuer eller enkäter, och 

dessutom finns en osäkerhet i den typen av metod när syftet är att studera korrelationer utifrån 

exakta data, inte utifrån människors erfarenheter eller uppfattningar.162 Regressionsanalys är också att 

föredra, i jämförelse med till exempel tabellanalys, i denna delstudie eftersom samtliga 

variabelvärden, med undantag för huvudmannatyp, har intervallskalebeteende och det då via 

                                                 
162 Archbald (2004), s. 303. 
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tabellanalys skulle vara praktiskt svårt att få en tydlig bild av eventuella samband.163 Där kan en 

programvara som utför regressionsanalys vara ovärderlig för att spara både tid och resurser.  

5.6. Etiska aspekter 

Gällande etiska aspekter har denna studie ett tillfredsställande utgångsläge. Genom att nära nog alla 

uppgifter som utgör data är tagna från offentlig statistik och gäller organisationer snarare än enskilda 

personer blir de etiska kriterierna annorlunda. De forskningsetiska principerna Vetenskapsrådet ställt 

upp omfattar nämligen enskilda personer varpå de inte är applicerbara på samma sätt i denna 

kontext.164 Vi menar dock att hänsyn tagits till de forskningsetiska principerna genom det sätt 

studien utformats. En annan del av forskningsetiken som här är av större vikt, och därmed bör 

lyftas, gäller transparens och tydlighet gentemot dels övriga forskarvärlden och dels andra läsare av 

studien. För visserligen har säkerligen Skolverket tagit etiska hänsynstaganden när myndigheten 

samlat in informationen denna studie använder, men det är även av yttersta vikt att informationen 

används på rätt sätt och att tillvägagångssättet redovisas. Hänsyn till detta har här därför tagits för att 

underlätta en kritisk granskning av denna studies urval, övriga forskningsmetod, resultat samt 

slutsatser.165 Öppenhet kring slutsatserna, vilka de är och vilka de alternativt kunnat vara, är aspekter 

som också lagts tyngd vid då de bidrar till forskares och övriga medborgares möjligheter att granska 

studien.166 I övrigt förlitar sig studien på att Skolverket insamlat den använda informationen på ett 

etiskt försvarbart sätt.  
 

                                                 
163 Teorell & Svensson (2007), s. 184. 
164 Vetenskapsrådet (2002), s. 7, 9, 12 & 14.  
165 Svenska statistikfrämjandet (2010), s. 6.  
166 Ibid., s. 5.  
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6. Resultat och analys 

6.1. Delstudie 1  

Delstudie ett syftar till att kartlägga hur högstadiemarknaden i Uppsala kommun förändrats under 

perioden 1991-2014, med avseende på andelen fristående högstadieskolor och elever i årskurs 9 på 

dessa skolor. Dessutom syftar studien till att finna lämpliga läsår som kan utgöra mätpunkter i 

delstudie två. Inledningsvis ges här en redogörelse för hur antalet och andelen fristående 

högstadieskolor förändrats sedan 1990-talets början, och därefter presenteras hur antalet och 

andelen elever i årskurs 9 på fristående skolor sett ut under samma period. Avslutningsvis motiveras 

valet av de mätpunkter som använts i den aktuella undersökningens andra delstudie. 

Antalet fristående högstadieskolor i Uppsala kommun har ökat från endast en friskola läsåret 

1991/92 till hela 12 friskolor läsår 2013/14 (se tabell 3). Det innebär en tolvfaldig ökning under 

denna 22-årsperiod. Livets ords kristna skola utgjorde den enda fristående högstadieskolan i början 

på 1990-talet (se figur 1 för översikt av samtliga fristående högstadieskolors etableringsår med 

avseende på avgående elever i årskurs 9, se Analysmetod och databearbetning för fullständig 

definition av etableringsår). Läsår 97/98 fick Loks dock sällskap av den humanistisk-kristna 

Katarinaskolan, och båda dessa skolor finns kvar på högstadiemarknaden genom hela den studerade 

perioden. Läsår 99/00 etablerades ytterligare tre friskolor, nämligen Vaksala friskola, Uppsala 

Waldorfskola och Gluntens Montessoriskola. Uppsala Waldorfskola och Vaksala friskola uppvisar 

noll stycken elever i årskurs 9 läsår 00/01, därav den numerära minskningen i antal friskolor detta 

läsår. Det bör dock poängteras att skolorna inte lades ned. Uppsala Waldorfskola visar också noll 

stycken elever i årskurs 9 läsår 01/02, men har därefter ett elevantal som är större än noll för 

resterande mätpunkter. Läsår 02/03 har Vaksala friskola istället inga elever i årskurs 9, men visar 

därefter, ända fram till och med läsår 12/13, ett elevantal större än noll. Under perioden 03/04 - 

06/07 är det de fem ovannämnda friskolorna som utgör samtliga fristående utbildningsproducenter 

på Uppsala kommuns högstadiemarknad. 

I tabell 3 kan vidare utläsas att antalet friskolor stadigt ökade mellan läsår 06/07 och 13/14. De 

två skolor som etablerades först under denna period, läsår 07/08, var A.R.T. Institutets friskola samt 

SRK Skogstibble grundskola. A.R.T. Institutets friskola lades dock ner relativt snabbt och hade inga 

elever i årskurs 9 från och med läsår 10/11. Kunskapsskolan etablerade den första av sina två 

skolenheter i Uppsala kommun läsåret 08/09, och sin andra enhet Kunskapsskolan Uppsala Norra 

läsåret 10/11. Mellan dessa två läsår etablerades Raoul Wallenbergskolan. Kunskapsskolan Uppsala 

Norra var inte ensam om att etableras läsår 10/11, utan det gjorde även Uppsala musikklasser. 
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JENSEN grundskola och Engelska skolan etablerades under läsår 11/12, och under delstudiens näst 

sista mätpunkt, läsår 12/13, etablerades undersökningens sista rapporterade friskola, Kajans friskola. 

JENSEN grundskola hade dock noll stycken elever i årskurs 9 läsår 12/13, vilket medför att det i 

tabellen nedan ser ut som att ingen ökning av friskolor sker detta år, trots att Kajans friskola 

etableras.  
 

Tabell 3: Sammanställning av totala antalet högstadieskolor, kommunala och fristående, samt antalet fristående högstadieskolor i 
Uppsala kommun under läsåren 91/92, 94/95 samt 97/98-13/14. 

Läsår Totalt antal skolor Antal friskolor Läsår Totalt antal skolor Antal friskolor 

91/92 15 1 05/06 26 5 

94/95 16 2 06/07 26 5 

97/98 18 2 07/08 28 7 

98/99 19 2 08/09 28 8 

99/00 21 5 09/10 29 9 

00/01 20 3 10/11 29 10 

01/02 22 4 11/12 30 12 

02/03 22 4 12/13 31 12 

03/04 23 5 13/14 30 12 

04/05 25 5       

 

 

Figur 1: Översikt av fristående högstadiums etableringsår i Uppsala kommun, med avseende på avgående elever i åk 9, under 

perioden 1991-2014. 



38 

Som presentationen av antalsförändringen visar så har friskolor kommit att ta större och större 

utrymme på högstadiemarknaden i Uppsala kommun. Detta redovisas i form av andel fristående 

högstadieskolor i Uppsala kommun för samtliga mätpunkter i figur 2 nedan. Fristående 

högstadieskolor utgjorde vid delstudiens första mätpunkt, läsår 91/92, 6,7 % av alla högstadieskolor 

i kommunen. Denna procentsats har under åren ökat och vid sista mätpunkten, läsår 13/14, var 

motsvarande andel hela 40 %. De fristående högstadieskolorna kan därmed sägas ha gått från att 

utgöra en mycket låg andel till att utgöra nära hälften av högstadieskolorna i Uppsala kommun. 

Etableringen av fristående högstadieskolor har mycket troligt bidragit till skapandet av en 

högstadiemarknad i kommunen då etableringen resulterat i att antalet utbildningsproducenter 

drastiskt ökat. Antalet kommunala högstadieskolor har också ökat under den studerade perioden, 

dock inte i samma utsträckning (se tabell 3), vilket stärker uttalandet om att det är de fristående 

högstadieskolorna som främst står för ökningen av utbildningsproducenter i Uppsala kommun. I 

figur 2 syns tydligt att andelen friskolor mellan läsår 91/92 och 01/02 fluktuerat kraftigt, även om 

det finns en generell positiv trend. Mellan läsåren 01/02 och 06/07 stabiliseras andelen dock något, 

kring 20 %, för att efter 06/07 stadigt stiga uppåt och till sist landa på 40 % läsår 13/14. Detta tyder 

på att friskoleetableringen i Uppsala kommun tog fart ordentligt först en bit in på 2000-talet, något 

som är av stor vikt att ta hänsyn till när mätpunkter till delstudie två senare bestäms. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Här ges nu en presentation av kartläggningen från en annan synvinkel, nämligen utifrån hur många 

samt hur stor andel av eleverna i årskurs 9 som går på fristående högstadieskola. I tabell 4 

presenteras, för respektive mätpunkt, totala antalet elever i årskurs 9 samt hur många av dessa som 

gick i friskolor. Precis som resultaten ovan, gällande antalet och andelen fristående högstadier i 
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Figur 2: Presentation av andelen fristående högstadieskolor i Uppsala kommun under läsåren 91/92, 

94/95 samt 97/98-13/14. Notera att tidslinjen är bruten. 
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kommunen, kan även här en tydlig ökning iakttas. Läsår 91/92 gick endast 30 elever i årskurs 9 på 

fristående högstadium, medan motsvarande antal läsår 13/14 var 570 elever. Dessa två läsår skiljer 

sig relativt lite åt sett till totala antalet elever i årskurs 9 och kan därmed jämföras på detta sätt.  
 

Tabell 4: Sammanställning av totala antalet elever i årskurs 9 samt antalet elever i årskurs 9 på fristående 
högstadieskolor i Uppsala kommun under läsåren 91/92, 94/95 samt 97/98-13/14. 

Läsår Totalt antal 
elever i åk 9 

Antal elever i åk 9 
på friskolor 

Läsår Totalt antal 
elever i åk 9 

Antal elever i åk 9 
på friskolor 

91/92 2017 30 05/06 2442 208 

94/95 2056 46 06/07 2402 191 

97/98 2043 106 07/08 2389 210 

98/99 2034 92 08/09 2331 296 

99/00 2086 168 09/10 2287 349 

00/01 2224 146 10/11 2120 497 

01/02 2294 115 11/12 2042 549 

02/03 2129 186 12/13 1987 507 

03/04 2221 181 13/14 1988 570 

04/05 2362 180       

 

Kurvan i figur 3 följer samma positiva trend som sågs i figur 2, och det är en logisk följd att andelen 

elever i årskurs 9 på fristående högstadieskolor ökat i samband med att andelen fristående 

högstadieskolor ökat. Andelen elever i årskurs 9 på fristående högstadieskolor i Uppsala kommun 

var nära 0 % i början på 1990-talet, men ökade successivt under den studerade perioden och läsår 

13/14 närmade sig andelen 30 %.  
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Som tidigare presenterats är ett delsyfte med delstudie ett att bestämma mätpunkter för 

undersökningens andra delstudie. Det är av största vikt att i delstudie två ha mätpunkter från en 

period där en tydlig konkurrenssituation mellan högstadieskolor existerar då delstudie två syftar till 

att studera olika faktorers inverkan på högstadieskolors andelar elever av samtliga tillgängliga elever 

på högstadiemarknaden. Det implicerar att det, för att familjer ska behöva göra skolval samt ta 

hänsyn till och överväga vikten av olika faktorer, krävs en marknadifierad skolsituation. 

Resonemanget kring när en marknadssituation uppkom, med avseende på högstadieskolor, i Uppsala 

kommun baseras här på kombinationen av information gällande andelen fristående högstadieskolor i 

kommunen samt andelen elever i årskurs 9 på dessa friskolor. 

Som nämndes tidigare började andelen fristående högstadieskolor stadigt och kraftigt stiga i 

mitten av 00-talet, och mer specifikt kan det i figur 2 utläsas att startpunkten för denna stigning var 

läsår 06/07. Det är därmed rimligt att dra slutsatsen att Uppsala kommuns högstadieskolor från och 

med läsår 06/07 i högre grad än tidigare konkurrerade om högstadieeleverna och att det sedan dess 

funnits ett tydligt marknadifierat högstadieskolsystem i kommunen. Mot denna bakgrund valdes 

därför läsår 06/07 ut som start-mätpunkt för delstudie två. Som avslutande mätpunkt valdes 

naturligt det senast tillgängliga läsåret vid studiens genomförande, det vill säga läsår 13/14. Av 

intresseskäl valdes även en mätpunkt mellan de nu nämnda punkterna ut, med anledning av att det 

då är möjligt att följa utvecklingen över tid på ett mer intrikat sätt. Mellan läsår 06/07 och 13/14 

finns sex läsår att välja på, och för att få ett så jämnt tidsintervall som möjligt mellan mätpunkterna 

valdes ett utav de två läsår som återfinns centralt mellan start- och slutpunkt, nämligen läsår 09/10. 

Parallellt med dessa tankegångar har andelen elever i årskurs 9 på fristående högstadieskolor tagits 

hänsyn till, och även gällande denna aspekt kan det urskiljas en mer kraftig ökning under perioden 

06/07-13/14, jämfört med tidigare (se figur 3). I och med detta kan det konkluderas att 

mätpunkterna för delstudie två lämpligt utgörs av läsår 06/07, 09/10 samt 13/14.  

6.2. Delstudie 2 

Med resultat och analys för delstudie ett presenterade är det lämpligt att ta vid med de för delstudie 

två. De tre mätpunkter som bedömdes passande utifrån den första delstudien har använts för att 

mäta samband både vid de specifika mätpunkterna och för att jämföra sambanden mellan de olika 

åren. Konkret innebär detta att de faktorer som här studerats kan ha varit viktigare vid familjernas 

skolval vid en mätpunkt och mindre viktiga vid en annan, vilket regressionsanalyserna har potential 

att visa. Resultatredovisningen är strukturerad med de fem oberoende variablerna som 

utgångspunkt, där tendenserna som ses för dem i analyserna redovisas individuellt under respektive 

underrubrik. Det ska tilläggas att de regressioner som redovisas i det kommande är de som bedömts 
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mest representativa och intressanta. För den vetgirige läsaren finns istället resultat för samtliga 

genomförda regressionsanalyser under Bilagor. 

6.2.1. Huvudmannatyp 

De regressionsanalyser som genomförts med fokus på huvudmannatyp presenteras i tabell 5. 

Resultattabeller under kommande rubriker kommer anta samma form, varpå en viss läshjälp kan 

vara berättigad. Horisontellt redovisas resultaten avseende respektive variabel med olika antal 

kontrollvariabler. Modell 1 innebär för samtliga variabler en bivariat analys med endast sambandet 

mellan oberoende variabel och beroende variabeln i huvudfokus. För varje modell adderas sedan en 

kontrollvariabel, vilket gör att analysen går från bivariat till trivariat, och så vidare. Vertikalt redovisas 

sedan kolumnvis de regressioner som utförts för respektive mätpunkt. Sambandsförändringar 

avseende en mätpunkt jämförs således kolumnvis, medan skillnader mellan samband vid de olika 

mätpunkterna jämförs radvis. Det bör noteras att siffrorna är b-koefficienter, alltså den lutning som 

regressionslinjen antar och således sambandets storlek.  

Vad tabell 5 visar är att skolor med en fristående huvudman, både vid och utan kontroll för andra 

variabler, har en mindre andel av marknaden jämfört med sina kommunala konkurrenter sett till de 

två första mätpunkterna. Utan kontroll för andra variabler har enligt regressionen friskolorna 06/07 

en 2,2 procentenheter mindre andel av högstadiemarknaden än de kommunala och 1,38 

procentenheter mindre 09/10. Detta mönster av mindre marknadsandelar för friskolorna förstärks 

för den första mätpunkten i och med att fler införda kontrollvariabler resulterar i en högre b-

koefficient för huvudmannatyp. Vid kontroll för övriga variabler, lärartäthet, betyg och kvalitet, 

uppvisar således en friskola en 2,41 procentenheter mindre andel av marknaden än en kommunal. 

Detta mönster kan dock inte sägas gälla för 09/10 då sambandet snarare försvagas vid kontroll. Att 

kontrollen genererar 0,74 procentenheter mindre andel för fristående huvudmän säger att en friskola 

har en mindre marknadsandel även 09/10, även om kontrollen samtidigt avslöjar att detta är mindre 

självklart 09/10 än vad det var 06/07.  

Sett till den sista mätpunkten som även är den mest nutida, visar den bivariata analysen ett 

negativt samband, en mindre andel för friskolor, medan multivariat analys istället visar ett positivt 

samband. Sett till de två första mätpunkterna och samtliga bivariata analyser verkar alltså hypotesen 

H1 stämma, att fristående huvudmannatyper erhåller en mindre andel av högstadiemarknaden. Detta 

ändras dock vid kontroll 13/14 och tyder på att friskolorna kontrollerat för marknadsföring, betyg, 

kvalitet och lärartäthet för första gången i dessa mätningar erhåller större marknadsandelar än de 

kommunala skolorna. En friskola kunde 13/14 se fram emot en 0,73 procentenheter större andel av 

högstadiemarknaden än om skolan varit kommunal.  
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Tabell 5: Regressionsresultat: Huvudmannatyp 

 Modeller 

 Mätpunkt 1 2 3 4 

Huvudmannatyp 06/07 -2.20 -2.20 -2.36 -2.41 

 09/10 -1.38 -0.82 -0.83 -0.74 

 13/14 -0.61 -0.51 0.25 0.73 

Lärartäthet 06/07  0.04  0.27 

 09/10   0.76 0.80 

 13/14  -0.10  -0.17 

Marknadsföringskostnad 09/10     

 13/14     

Kvalitet  06/07   -0.06 -0.07 

 09/10  -0.03 -0.11 -0.10 

 13/14   -0.03 -0.07 

Betyg 06/07   0.03 0.02 

 09/10    -0.01 

 13/14   -0.01 0.01 
Notera: Siffrorna är b-koefficienter. 

6.2.2. Lärartäthet 

Vad säger då regressionsanalyserna om lärartäthetens samband med en skolas andel? Tabell 6 visar 

att hypotesen H2 inte stämde 06/07 och 09/10 då både bivariata analyser och kontroller visar att ett 

ökat antal elever per lärare snarare innebär att en skola har en större andel av högstadiemarknaden. 

Detta samband tycks även ha varit starkare 09/10 än vad det var 06/07. Vid den första mätpunkten 

visar modell 4 att för varje ytterligare elev per lärare en skola har har den också 0,27 procentenheter 

större andel av marknaden. Vid 09/10 innebär istället samma minskade lärartäthet att skolan hade 

0,87 procentenheter större andel av marknaden. Det tycks således som att elever och deras familjer i 

skolvalet 2006 och 2009, oavsett marknadsföring, kvalitet, betyg och huvudmannatyp, valde skolor 

som hade fler elever per lärare snarare än färre. Detta mönster ändras dock 2013 då både bivariat 

och multivariat analys istället visar på ett negativt samband mellan lärartäthet och andel. Det tycks 

därmed som att en skola erhöll en 0,21 procentenheter mindre andel av högstadiemarknaden för 

varje ytterligare elev per lärare. Över tid tyder alltså resultaten på en ökad betydelse för lärartäthet då 

skolval görs på högstadiemarknaden och att uppsaliensiska högstadieskolor i nuläget kan investera i 

en ökad lärartäthet för att på så sätt vinna en större andel. Som tidigare diskuterats kan dock inte 

analysen säkert visa på kausala samband, varpå denna studie inte heller kan säga att en högre 

lärartäthet automatiskt resulterar i en större marknadsandel. Vad den dock kan säga är att de skolor 

som hade en högre lärartäthet 13/14 också erhöll en större andel av marknaden.  
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Tabell 6: Regressionsresultat: Lärartäthet 

  Modeller 

 Mätpunkt 1 2 3 4 5 

Huvudmannatyp 06/07    -2.41  

 09/10  -2.08 -2.18 -0.74 0.00 

 13/14    0.73 0.00 

Lärartäthet 06/07 0.03 0.20 0.23 0.27  

 09/10 0.21 0.35 0.76 0.80 0.87 

 13/14 -0.12 -0.13 -0.15 -0.17 -0.21 

Marknadsförings- 
kostnad 

09/10     0.25 

 13/14     0.44 

Kvalitet  06/07  -0.07 -0.06 -0.07  

 09/10   -0.11 -0.10 -0.11 

 13/14  -0.03 -0.06 -0.07 0.06 

Betyg 06/07   -0.01 0.02  

 09/10    -0.01 0.10 

 13/14   0.02 0.01 -0.06 

Notera: Siffrorna är b-koefficienter. 

6.2.3. Marknadsföringskostnad 

Alla eventuella slutsatser kring marknadsföringskostnadernas samband med andel på 

högstadiemarknaden begränsas av det faktum att inga friskolor bidragit med sina ekonomiska 

redovisningar till denna studie. Detta sagt kan dock fortfarande slutsatser dras för marknaden 

baserat på de kommunala skolornas redovisningar, som trots allt utgör mer än hälften av de 

existerande och studerade skolorna. Sett till värdena i tabell 7 kan det i förstone konstateras att ett 

positivt samband mellan marknadsföringskostnad och andel föreligger för 09/10 och 13/14, både 

vid bivariat och multivariat analys. Vad det säger är att en högre marknadsföringskostnad vid 

mätpunkterna korrelerade med en större andel, vilket är i linje med hypotesen H3. För 09/10 kan det 

alltså konstateras att för varje 10 000 SEK i ökade marknadsföringskostnader sammanföll det med 

en 0,25 procentenheter större andel av högstadiemarknaden. För 13/14 är motsvarande siffra 0,44 

procentenheter, vilket tyder på att marknadsföringskostnadens förklarande kraft gällande andel av 

högstadiemarknaden förstärkts, att det blivit viktigare att investera medel i marknadsföring. Trots att 

friskolor inte tas med i analysen av marknadsföringens samband med marknadsandel, visar de linjära 

regressionsanalyserna att det finns ett samband mellan marknadsföringskostnadernas storlek och den 

enskilda skolans andel av högstadiemarknaden, även då lärartäthet, betyg och kvalitet är samma som 

för andra skolor i kommunen. Trots att kostnader inte fåtts från någon friskola i kommunen säger 
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resultaten ändå att marknadsföring tycks spela in i konkurrensen mellan Uppsalas skolor. Slutligen 

visar jämförelser horisontellt mellan bivariat och multivariata analyser att sambandet försvagas för 

09/10 medan det stärks för 13/14. Utan kontroll tycks det därmed som att sambandet mellan 

marknadsföringskostnad och marknadsandel är större 09/10 än vad det egentligen är om en bortser 

från övriga variabler. För 13/14 visar resultatet att den bivariata analysen istället underdriver 

sambandet. Detta ändrade mönster kan, då samtliga variabler är samma för båda mätpunkter, även 

det tyda på att marknadsföringens samband med andel av högstadiemarknaden blivit starkare mellan 

de två mätpunkterna.  

 

Tabell 7: Regressionsresultat: Marknadsföringskostnad 

  Modeller 

 Mätpunkt 1 2 3 4 5 

Huvudmannatyp 06/07      

 09/10    0.00 0.00 

 13/14    0.00 0.00 

Lärartäthet 06/07      

 09/10   0.74  0.87 

 13/14   -0.24 -0.23 -0.21 

Marknadsförings- 
kostnad 

09/10 0.40 0.52 0.45 0.39 0.25 

 13/14 0.38 0.36 0.39 0.40 0.44 

Kvalitet  06/07      

 09/10  0.07  -0.03 -0.11 

 13/14  -0.02 0.03  0.06 

Betyg 06/07      

 09/10   0.06 1.03 0.10 

 13/14    -0.03 -0.06 

Notera: Siffrorna är b-koefficienter. 

6.2.4. Kvalitet 

Vad säger då regressionsanalyserna om ett samband mellan en skolas kvalitet och dess andel av 

högstadiemarknaden? Det som framgår av tabell 8 är att samband föreligger som, åtminstone 

bivariat vid alla tre mätpunkter, är negativa. Detta skulle innebära att en högre måluppfyllelse vid alla 

tre mätpunkterna korrelerar med en mindre andel av högstadiemarknaden, vilket inte 

överensstämmer med hypotesen för variabeln, H4. Då sambandet kontrolleras för studiens övriga 

oberoende variabler framkommer dock att det negativa sambandet var starkare 09/10 än 06/07, 

men även att sambandet är positivt för 13/14 och alltså i enlighet med hypotesen. För 06/07 och 
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09/10 skulle därmed en ökad procentenhet fler elever med godkänt betyg i alla ämnen resultera i en 

0,07 respektive 0,11 procentenheter mindre andel av högstadiemarknaden. För 13/14 tycks istället 

samma ökade procentenhet i måluppfyllelse i alla ämnen korrelera med en 0,06 procentenheter 

större andel av marknaden. Vilka trender som kan förklara detta först ökade negativa och sedermera 

nästan spegelvänt positiva samband går endast att spekulera i. Vad som kan konstateras är att 

måluppfyllelsen för skolorna, deras kvalitet, läsår 13/14 tycks sammanfalla med större andel av 

marknaden vilket tyder på att kvaliteten även blivit viktigare i valet av skola.  

 

Tabell 8: Regressionsresultat: Kvalitet 

  Modeller 

 Mätpunkt 1 2 3 4 5 

Huvudmannatyp 06/07   -2.36 -2.41  

 09/10    -0.74 0.00 

 13/14     0.00 

Lärartäthet 06/07    0.27  

 09/10    0.80 0.87 

 13/14   -0.24 -0.21 -0.21 

Marknadsförings- 
kostnad 

09/10   0.32  0.25 

 13/14  0.36 0.39 0.44 0.44 

Kvalitet  06/07 -0.05 -0.05 -0.06 -0.07  

 09/10 -0.04 -0.06 -0.06 -0.10 -0.11 

 13/14 -0.03 -0.02 -0.03 0.06 0.06 

Betyg 06/07  0.00 0.03 0.02  

 09/10  0.02 0.13 -0.01 0.10 

 13/14    -0.06 -0.06 

Notera: Siffrorna är b-koefficienter. 

6.2.5. Betyg 

Sett till betygen bör ett potentiellt samband med andel av högstadiemarknaden, baserat på tidigare 

forskning, vara positivt och visa en större andel för de skolor som har högre genomsnittliga 

meritvärden enligt hypotesen H5. Regressionsanalyserna för delstudiens tre mätpunkter visar dock på 

lite olika resultat för variabeln. Av resultaten redovisade i tabell 9 framgår att högre betyg korrelerar 

med större andel av högstadiemarknaden efter kontroll vid de två första mätpunkterna. Läsåret 

06/07 skulle således ett ökat meritvärdespoäng för en skola sammanfalla med en 0,02 

procentenheter större marknadsandel. För läsåret 09/10 visar kontrollerna att ett tidigare 

nollsamband istället är starkare positivt än 06/07 och att ett ökat meritvärdespoäng korrelerade med 
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en 0,10 procentenheter större andel av högstadiemarknaden. För de två första mätpunkterna 

stämmer således hypotesen H5 och sambandet tycks alltså bli starkare mellan de två första 

mätpunkterna. För den tredje mätpunkten kan ett liknande bivariat samband utläsas som för de två 

andra mätpunkterna, men i kontrast till de andra ökar sambandets negativa riktning vid multivariat 

kontroll. Ett ökat meritvärdespoäng vid en skola skulle läsåret 13/14 därmed korrelera med en 0,06 

procentenheter mindre andel av högstadiemarknaden.  

 

Tabell 9: Regressionsresultat: Betyg 

  Modeller 

 Mätpunkt 1 2 3 4 5 

Huvudmannatyp 06/07  -1.50  -2.41  

 09/10   -1.06 0.00 0.00 

 13/14     0.00 

Lärartäthet 06/07   0.23 0.27  

 09/10    0.74 0.87 

 13/14   -0.23 -0.21 -0.21 

Marknadsförings- 
kostnad 

09/10    0.45 0.25 

 13/14  0.35 0.40 0.44 0.44 

Kvalitet  06/07   -0.06 -0.07  

 09/10  -0.06 -0.06  -0.11 

 13/14    0.06 0.06 

Betyg 06/07 -0.03 -0.02 -0.01 0.02  

 09/10 0.00 0.02 0.03 0.06 0.10 

 13/14 -0.01 -0.03 -0.03 -0.06 -0.06 

Notera: Siffrorna är b-koefficienter. 
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7. Diskussion 

Inga resultat är resultat som inte kan och bör diskuteras. I de föregående två sektionerna har resultat 

presenterats och analyserats som i förstone kanske verkar solida, men som måste underbyggas och 

diskuteras för att kunna accepteras både av den enskilde läsaren och av forskarvärlden i stort. 

Studiens två forskningsfrågor kommer i det följande utgöra den tematiska grundstrukturen för 

diskussionen. 

Hur har då, sett till studiens första forskningsfråga, Uppsala kommuns högstadiemarknad 

förändrats på producentsidan sedan 1990-talets skolvalsreformer? Som framgått av de tidigare 

resultatredovisningarna är det tydligt att en kvasimarknad för utbildning verkligen etablerats i 

Uppsala kommun, något som kan ses i den konkurrenssituation som uppstått. För som tabell 3 visat 

var det reella antalet nior, jämfört exempelvis mellan läsåren 91/92 och 13/14, i stort sett samma, 

samtidigt som antalet producenter på marknaden mer än dubblerat sitt antal. Samma antal elever 

fördelas alltså idag på ungefär dubbelt så många skolor, vilket i sig själv är ett argument för att en 

högstadiemarknad faktiskt etablerats. Sett till andelen friskolor på samma marknad och friskolors 

andel av samtliga kommunens nior blir bilden ännu mer klar. Med endast Livets ords kristna skola 

var Uppsala under en stor del av 1990-talet tämligen fattigt på fristående högstadieskolor, något som 

också överensstämmer med observationer för riket som helhet.167 Staden följer vidare ett gängse 

mönster som övriga landet med etablerandet av humanistisk-kristna Katarinaskola, detta då de första 

friskolorna att etableras i Sverige oftast hade religiös profilering eller anknytning.168 Senare 

etableringar av friskolor visar dock att högstadiemarknaden i Uppsala inte bara fått en större andel 

friskolor utan även att denna andel är större än den i hela riket. Läsåret 09/10 var nämligen, enligt 

figur 2, ungefär 30 % av Uppsalas högstadieskolor friskolor medan motsvarande andel för hela 

landet var 25 %.169 Även sett till andelen elever i årskurs 9 som studerar vid friskolor är kommunens 

siffror högre än landets; läsåret 13/14 utbildade svenska friskolor 13 % av landets niondeklassare, 

medan Uppsalas fristående högstadieskolor utbildade nära 30 % av kommunens total (se figur 3). 

Det bör därmed noteras att det tidiga 1990-talets skolvalsreformer fick stort genomslag i Uppsala 

kommun, och det är tydligt att den decentraliserande och marknadifierande skolpolitiken som fördes 

under 1980- och 1990-talen haft den effekt reformatorerna önskade.  

Gällande studiens andra forskningsfråga då, kan de studerade faktorerna förklara den andel 

enskilda högstadieskolor har och har haft på Uppsalas högstadiemarknad? Frågan ska i förstone 

                                                 
167 Holmlund et al. (2014), s. 259 & Wiborg (2010), s. 11. 
168 Holmlund et al. (2014), s. 259-260 & Wiborg (2010), s. 11. 
169 Ibid. 
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konstateras ha två inneboende betydelser. Den första betydelsen kan sägas vara av en ren statistisk 

natur, då ett svar på frågan kan vara huruvida statistiska samvariationer, att variabler i 

observationsdatan tycks variera enligt ett gemensamt mönster, uppkommer i analyserna. Den andra 

betydelsen, som är mycket mer lättillgänglig för den gemene läsaren och dessutom en vidare tolkning 

av den första betydelsen, gäller prioriteringar konsumentsidan gör vid skolval. Att andel av 

marknaden samvarierar med en oberoende variabel, exempelvis lärartäthet, kan således ses i ljuset av 

båda betydelserna och det är den senare som är mest intressant för politiker och allmänheten i stort.  

 Vilka statistiska samband uppvisar då de linjära regressionsanalyserna, väljs skolor på grundval av 

de studerade faktorerna? För lärartäthet och kvalitet visar resultaten att sambanden mellan den första 

och sista mätpunkten för den första variabeln gått från att vara positivt till negativt, och från negativt 

till positivt för den andra. Vad det säger är att färre antal elever per lärare och högre måluppfyllelse 

vid en skola förklarar en allt större del av den andel den har på högstadiemarknaden. Att båda 

variablerna visar ‘fel’ tecken för läsåren 06/07 och 09/10, sett till delstudiens hypoteser, behöver 

dock inte nödvändigtvis tolkas som att Uppsala kommuns utbildningskonsumenter aktivt valde 

skolor med lägre lärartäthet och lägre kvalitet. Samband med negativt tecken kan och bör nog istället 

tolkas som att de valde sina högstadieskolor trots, snarare än på grund av, lägre kvalitet och 

lärartäthet. Med en sådan tolkning betyder därmed inte den successiva förändringen mellan 

mätpunkterna bara att faktorerna ‘börjat’ förklara marknadsandelen, utan även att Uppsalas familjer 

prioriterar kvalitet och lärartäthet allt mer vid val av skola. Dessa resultat är även i linje med 

internationell forskning som visat att både lärartäthet och kvalitet är viktiga prioriteringar för 

skolväljande familjer.170 

 För huvudmannatyp är mönstret detsamma. Från att ha varit negativt för de två första 

mätpunkterna visar analysen ett positivt samband med variabeln för läsåret 13/14. Uppsala 

kommuns friskolor har enligt en tolkning av analysen blivit ett allt populärare val för kommunens 

familjer. En alternativ tolkning vore att resultatet snarare visar inte bara att friskolorna blivit mer 

populära val, utan även att de enskilda friskolorna blir allt större och dessutom har större gemensam 

andel av marknaden än de kommunala skolorna. Sett till tidigare forskning och delstudiens hypotes 

för variabeln visar därmed Uppsala ett motsatt förhållande än vad som kunnat förväntas, då 

forskningen som tidigare diskuterats visat att friskolor oftast är mindre till storleken än kommunala 

skolor.171 Vad som driver denna utveckling kan denna studie inte svara på. En tankegång kan vara att 

friskolorna sedan läsåren 06/07 och 09/10 normaliserats för allmänheten, att allt fler väljer och ser 

det som normalt att välja en friskola istället för en sedan tidigare etablerad och geografiskt närmare 

kommunal skola. En sådan acceptans och normalisering av friskolor som val av skola kan sedan ses 

                                                 
170 Denessen (2005), s. 358, Burgess et al. (2011), s. 14, Hammond & Dennison (1995), Lewis & Danzig (2010) & 
Dronkers & Avram (2010), s. 166. 
171 Holmlund et al. (2014), s. 260. 
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som en ökning av efterfrågan på deras utbildningstjänster, varpå fler och större friskolor har 

möjlighet att verka på högstadiemarknaden.  

 För marknadsföringskostnaden måste, som även nämndes vid resultatredovisningen, alla 

slutsatser ges och göras med förbehåll. Eftersom samtliga fristående huvudmän i Uppsala valt att 

inte bidra med ekonomiska uppgifter eller alls svara vid förfrågan gör det att den totalundersökning 

som var studiens ambition bryts för denna variabel. Det kan tyckas anmärkningsvärt att en del men 

inte alla skolor och deras huvudmän omfattas av den offentlighetsprincip som stipuleras i 

tryckfrihetsförordningen och att forskning gällande något så viktigt som villkoren för utbildningen 

av landets unga så lätt kan hindras. Det kan dock vara så att denna särställning av friskolor i 

framtiden omformas eller lagstiftas bort, som då friskolorna 2010 ålades den lagstiftade skyldigheten 

att precis som kommunala skolor arkivera sina avgångna elevers betyg hos kommunen.172 Med 

nuvarande lagstiftning särbehandlas dock friskolorna och resultaten av analyserna blir som sagt 

osäkra eftersom analyserna måste genomföras på ett sätt som helt exkluderar friskolorna från 

sambanden på högstadiemarknaden. Vad resultaten visar är att högre marknadsföringskostnader 

redan läsåret 09/10 korrelerade med en större andel av marknaden än om kostnaderna varit lägre, ett 

samband som blev starkare för läsåret 13/14. Detta är ett resultat som tyvärr endast kan sägas gälla 

om marknaden bestått av enbart Uppsalas kommunala högstadieskolor. En framtida undersökning 

då kostnader även för de fristående skolorna insamlas krävs för att detta resultat ska kunna valideras.  

Den sista faktorn, betyg, kan på vissa sätt sägas uppvisa ett av de mest intresseväckande 

resultaten. Mellan läsåren 06/07 och 09/10 stärks det positiva samband som förelåg och precis som 

delstudiens hypotes förväntade och tidigare forskning visat valde eleverna och deras familjer skolor 

med högre betyg framför de med lägre. För läsåret 13/14 visar istället resultaten ett negativt 

samband, att konsumenterna valde skolor med lägre genomsnittsbetyg. Detta samband kan indikera 

två olika förhållanden. Det första är att majoriteten av familjerna i kommunen väljer sina skolor trots 

att den valda skolan har lägre snittbetyg än andra i kommunen. Detta säger givetvis inte att valet är 

dåligt, bara att något annat än betygen inverkat starkare på valet av skola än just betyg. Det andra 

förhållande sambandet indikerar kan vara att en minoritet av kommunens invånare verkligen väljer 

skolor med högre genomsnittligt meritvärde men att majoritetens beslut gör att analysen visar ett 

negativt samband mellan betyg och andel av marknaden. Om det är så att majoriteten väljer bort 

skolorna med elever med högre betyg trots att de känner till betygsskillnaderna kan det innebära att 

dessa skolor som minoriteten väljer bland allmänheten associeras med en högre socioekonomisk 

klass och även mer riktar sig mot Uppsalas övre socioekonomiska skikt. Det vore i så fall i linje med 

irländsk forskning som visar just hur socioekonomiskt svagare grupper väljer bort högpresterande 

                                                 
172 29 kap 18 § skollagen (2010:800). Regeringen tillsatte i juni 2014 en utredning kring huruvida även friskolor ska börja 
lyda under offentlighetsprincipen (reglerad i tryckfrihetsförordningen), utredaren ska redovisa sitt uppdrag senast den 1 
oktober 2015. Källa: Regeringskansliet (2015). 
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skolor och att dessa skolor ofta explicit eller implicit rekryterar medlemmar ur socioekonomiskt 

starkare grupper.173 Det kan även vara så att majoriteten av konsumenterna helt enkelt inte känner 

till skillnaderna i genomsnittligt meritvärde för skolorna de väljer mellan. Om detta senare 

förhållande innehåller mer sanning än det tidigare bör utökad information om betygsstatistik till 

skolväljande familjer, som tidigare visats i amerikansk forskning, leda till att fler väljer skolor med 

högre presterande elever över lägre och ett positivt samband för betygsvariabeln.174 En kontroll för 

socioekonomiska faktorer eller en enkätstudie skulle kunna avslöja om det är så att olika 

socioekonomiska grupper prioriterar genomsnittsbetyg olika mycket vid skolval. Oavsett om det 

beror på klasskillnader eller brist på information indikerar dock resultaten att Uppsala kommuns 

utbildningskonsumenter inte väljer skolor med högre presterande elever, i motsats till vad som ofta 

antas av förespråkare för det fria skolvalet. 

Avslutningsvis kan det konstateras att den andra forskningsfrågan kan besvaras med både jakande 

och nekande svar. När det gäller faktorerna skolkvalitet, lärartäthet och huvudmannatyp kan de idag, 

jämfört med tidigare, i större utsträckning sägas förklara den andel av marknaden Uppsala kommuns 

högstadieskolor fått. Detsamma kan sägas gälla för marknadsföringskostnader även om vidare 

forskning krävs för att bekräfta att sambandet gäller för alla studerade skolor och inte enkom de 

kommunala. Betyg kan, slutligen, inte sägas förklara den andel skolorna fått på högstadiemarknaden. 

Att faktorerna förklarar, uppvisar samband, med marknadsandelen innebär dock ej självklart att ett 

kausalt samband föreligger. Då variabeldata insamlats från terminer innan respektive mätpunkt och 

då tidigare forskning visat på faktorernas vikt vid skolval finns argument för att sambanden också är 

kausala samband och inte bara statistiska anomalier. Vidare forskning om familjernas skolval och 

analyser med fler kontrollvariabler, såsom socioekonomiska faktorer i form av utbildning eller 

inkomst, kan dock behövas för att säkrare kunna säga mer om resultatens storlek och kausala natur. 

                                                 
173 Lynch & Moran (2006), s. 226-229. 
174 Hastings & Weinstein (2008), s. 1383 & 1389. 
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8. Slutsats 

Det ska i inledningen till denna avslutande slutsats betonas att denna studie, med dess 

forskningsdesign, resultat och analyser, inte aspirerar på några normativa ställningstaganden gällande 

friskolor och deras etablerande. Vad vi författare anser studien bidra med till forskningen är ökade 

kunskaper om högstadiemarknadens etablering och struktur, samt kommuninvånarnas prioriteringar 

vid skolval på samma marknad. Med syftet att kartlägga marknadens etablering och studera familjers 

prioriteringar vid skolval har den visat att Uppsala kommun inte bara har en allt mer expanderande 

högstadiemarknad med växande fristående och krympande kommunala skolor, utan även att 

marknadsföringen av den egna skolan tycks spela en allt större roll för ställningen på samma 

marknad. Den har vidare redovisat tecken på att Uppsala kommuns familjer under senare tid allt 

oftare väljer skolor som nationell och internationell forskning visat att andra städers och länders 

familjer väljer - skolor med högre kvalitet, högre lärartäthet och i viss utsträckning högre betyg. 

Detta sagt kan det dock inte nog poängteras att den nuvarande studien endast är ett första 

tentativt steg i att studera Uppsala kommuns högstadiemarknad. Mer forskning krävs inte bara kring 

den lokala högstadiemarknadens utseende och skolvalsprioriteringar för att bekräfta fynden som 

gjorts här; mer forskning krävs även för att undersöka huruvida utvecklingen i kommunen sedan 

1990-talet varit skolorna, deras personal och elever, till gagn. Förespråkare för det fria skolvalet 

tenderar, som diskuterats i bakgrunden till studien, att hävda att ett fritt val av skola leder till högre 

studieresultat och kvalitet för alla genom marknadens osynliga hand - konkurrensen. Den nuvarande 

studien kan dock inte alls säga något om detta, den kan bara konstatera att en högstadiemarknad 

etablerats och till viss del beskriva hur villkoren på den sett ut. För att erhålla förståelse för varför 

familjer i Uppsala kommun prioriterar vissa här studerade faktorer framför andra krävs vidare 

forskning som antar en mer kvalitativ metodologi än den aktuella undersökningen. Det skulle 

nämligen, till skillnad från denna studie, kunna möjliggöra studium av familjers tankar och känslor i 

samband med skolval. Först då vore det möjligt att åskådliggöra de bakomliggande faktorerna för 

skolval på Uppsala kommuns högstadiemarknad. Avslutningsvis gällande vidare forskning kan lyftas 

att ytterligare studier behövs även kring fler av Sveriges medelstora städer för att undersöka huruvida 

fynden här i denna studie och huruvida Uppsala kommuns utveckling kan anses vara representativa 

för städer av liknande befolkningsstorlek. Måhända utmärker sig Uppsala kommun med fler 

friskolor på grund av den plats universitetet och dess akademiska traditioner har i den lokala 

stadskulturen. Mer forskning behövs som sagt för att belägga liknande tankegångar.  

Vad den nuvarande studien anbelangar kan det konstateras att en uppsaliensisk 

högstadiemarknad etablerats och att uppsalaeleverna sedan ett drygt decennium allt oftare aktivt 



52 

väljer sin högstadieskola enligt i stort sett samma mönster som tidigare forskning visat på. 

Författarna vill med en avslutande slutsats konstatera att marknadifieringen och den svenska 

kvasimarknaden har nått Uppsala; vad detta inneburit och innebär för kunskapsresultaten och 

likvärdigheten i stadens grundskoleutbildning återstår dock att se. 
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10. Bilagor 

Rådata till delstudie ett: Information om respektive skolas antal elever i åk 9 läsår 91/92, 94/95 samt 97/98-13/14. 

Läsår 91/92   Läsår 94/95   Läsår 97/98   

Kommunala skolor 

Antal  

elever år 9 Kommunala skolor 

Antal  

elever år 9 Kommunala skolor 

Antal  

elever år 9 

Almunge 81 Almunge 81 ALMUNGE SKOLA 84 

            

            

Björklinge (sen byter namn till 

Björkvalls) 103 

Björklinge (sen byter namn till 

Björkvalls) 100 BJÖRKVALLSSKOLAN 108 

Brantingsskolan 120 Brantingsskolan 130 BRANTINGSSKOLAN H 132 

Eriksbergsskolan 140 Eriksbergsskolan 187 ERIKSBERGSSKOLAN 183 

            

Gottsundaskolan 139 Gottsundaskolan 156 GOTTSUNDASKOLAN 114 

Gränbyskolan 163 Gränbyskolan 87 GRÄNBYSKOLAN 182 

            

Heidenstamskolan 139 Heidenstamskolan 100 HEIDENSTAMSKOLAN 125 

            

            

            

            

            

            

            

    Stenhagenskolan 45 STENHAGENSKOLAN 51 

Stordammen 126 Stordammen 148 Stordammskolan AB-huset 133 

        Stordammskolan C-huset 1 

            

            

        THUNMANSKOLAN 156 

Tiundaskolan 153 Tiundaskolan 142 TIUNDASKOLAN 131 

            

Tunabergsskolan 170 Tunabergsskolan 151 TUNABERGSSKOLAN 176 

            

Vaksalaskolan 32 Vaksalaskolan 60 VAKSALASKOLAN 88 

Valsätraskolan 137 Valsätraskolan 112 VALSÄTRASKOLAN 104 

            

            

Årstaskolan 81         

Ärentunaskolan 152 Ärentunaskolan 180 ÄRENTUNASKOLAN 169 

            

Fristående skolor   Fristående skolor   Fristående skolor   

      0 KATARINASKOLAN 50 

Livets ords kristna skola 30 Livets ords kristna skola 46 

LIVETS ORDS KRISTNA 

SKOLA MH 56 
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Läsår 98/99   Läsår 99/00   Läsår 00/01   

Kommunala skolor 

Antal elever 

år 9 Kommunala skolor 

Antal elever 

år 9 Kommunala skolor 

Antal elever 

år 9 

ALMUNGE SKOLA 75 Almunge skola 77 Almunge skola 82 

            

            

BJÖRKVALLSSKOLAN 121 Björkvallsskolan 88 Björkvallsskolan 137 

BRANTINGSSKOLAN H 136 Brantingsskolan H 147 Brantingsskolan H 134 

ERIKSBERGSSKOLAN 168 Eriksbergsskolan 164 Eriksbergsskolan 211 

FOLKE 

BERNADOTTESKOLAN 1         

GOTTSUNDASKOLAN 117 Gottsundaskolan 78 Gottsundaskolan 88 

GRÄNBYSKOLAN 148 Gränbyskolan 167 Gränbyskolan 157 

            

HEIDENSTAMSKOLAN 97 Heidenstamskolan 91 Heidenstamskolan 102 

KATEDRALSKOLAN H 62 Katedralskolan H 64 Katedralskolan H 64 

        Kvarngärdesskolan 10 

            

            

            

            

            

STENHAGENSKOLAN 49 Stenhagenskolan 53 Stenhagenskolan 44 

STORDAMMSSKOLAN AB-

HUSET 171         

            

            

    Sävjaskolan 130 Sävjaskolan 154 

THUNMANSKOLAN 162 Thunmanskolan 169 Thunmanskolan 192 

TIUNDASKOLAN 137 Tiundaskolan 109 Tiundaskolan 109 

            

TUNABERGSSKOLAN 157 Tunabergsskolan 200 Tunabergsskolan 190 

            

VAKSALASKOLAN 78 Vaksalaskolan 86 Vaksalaskolan 88 

VALSÄTRASKOLAN 108 Valsätraskolan 110 Valsätraskolan 135 

            

            

            

ÄRENTUNASKOLAN 155 Ärentunaskolan 185 Ärentunaskolan 181 

            

Fristående skolor   Fristående skolor   Fristående skolor   

KATARINASKOLAN 44 Katarinaskolan 86 Katarinaskolan 68 

LIVETS ORDS KRISTNA 

SKOLA 48 

Livets Ords Kristna skola 

1-9 52 

Livets Ords Kristna skola 

1-9 58 

  Uppsala waldorfskola 6     

  Vaksala friskola 7     

   Gluntens Montessoriskola 17 Gluntens Montessoriskola 20 
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Läsår 01/02   Läsår 02/03   Läsår 03/04   

Kommunala skolor 

Antal elever år 

9 Kommunala skolor 

Antal elever år 

9 Kommunala skolor 

Antal elever år 

9 

Almunge skola 85 Almunge skola 84 Almunge skola 77 

            

            

Björkvallsskolan 136 Björkvallsskolan 126 Björkvallsskolan 154 

Brantingsskolan H 148 Brantingsskolan H 130 Brantingsskolan 136 

Eriksbergsskolan 220 Eriksbergsskolan 225 Eriksbergsskolan 218 

            

Gottsundaskolan 93 Gottsundaskolan 91 Gottsundaskolan 123 

Gränbyskolan 156 Gränbyskolan 177 Gränbyskolan 174 

        Gåvsta skola 29 

Heidenstamskolan 116 Heidenstamskolan 104 Heidenstamskolan 122 

Katedralskolan H 82 Katedralskolan H 78 Katedralskolan H 92 

Kvarngärdesskolan 4 Kvarngärdesskolan 5 Kvarngärdesskolan 8 

            

            

    Lägenhetsskola 8     

            

Stavby skola 8 Stavby skola 20 Stavby skola 7 

Stenhagenskolan 50 Stenhagenskolan 56 Stenhagenskolan 49 

            

            

            

Sävjaskolan 164 Sävjaskolan 134 Sävjaskolan 154 

Thunmanskolan 190         

Tiundaskolan 105 Tiundaskolan 123 Tiundaskolan 123 

            

Tunabergsskolan 192 Tunabergsskolan 177 Tunabergsskolan 169 

            

Vaksalaskolan 117 Vaksalaskolan 118 Vaksalaskolan 120 

Valsätraskolan 136 Valsätraskolan 110 Valsätraskolan 112 

            

            

            

Ärentunaskolan 177 Ärentunaskolan 177 Ärentunaskolan 173 

            

Fristående skolor   Fristående skolor   Fristående skolor   

Katarinaskolan 43 Katarinaskolan 87 Katarinaskolan 70 

Livets Ords Kristna skola 

1-9 58 

Livets Ords Kristna skola 

1-9 60 

Livets Ords Kristna skola 

1-9 58 

    Uppsala waldorfskola 21 Uppsala waldorfskola 26 

Vaksala friskola 2     Vaksala friskola 6 

Gluntens Montessoriskola 12 Gluntens Montessoriskola 18 Gluntens Montessoriskola 21 
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Läsår 04/05   Läsår 05/06   Läsår 06/07   

Kommunala skolor 

Antal elever år 

9 Kommunala skolor 

Antal elever år 

9 Kommunala skolor 

Antal elever år 

9 

Almunge skola 96 Almunge skola 101 Almunge skola 97 

    Balderskolan 83 Balderskolan 80 

Bergaskolan 28 Bergaskolan 58 Bergaskolan 55 

Björkvallsskolan 149 Björkvallsskolan 151 Björkvallsskolan 110 

Brantingsskolan 158 Brantingsskolan 153 Brantingsskolan 133 

Eriksbergsskolan 212 Eriksbergsskolan 184 Eriksbergsskolan 185 

            

Gottsundaskolan 96 Gottsundaskolan 94 Gottsundaskolan 141 

Gränbyskolan 192 Gränbyskolan 177 Gränbyskolan 165 

Gåvsta skola 29 Gåvsta skola 35 Gåvsta skola 23 

Heidenstamskolan 113 Heidenstamskolan 89 Heidenstamskolan 102 

Katedralskolan H 66 Katedralskolan H 87 Katedralskolan H 88 

Kvarngärdesskolan 14 Kvarngärdesskolan 13 Kvarngärdesskolan 26 

            

            

            

            

Stavby skola 17 Stavby skola 15 Stavby skola 19 

Stenhagenskolan 78 Stenhagenskolan 68 Stenhagenskolan 71 

            

            

            

Sävjaskolan 171 Sävjaskolan 163 Sävjaskolan 174 

            

Tiundaskolan 141 Tiundaskolan 119 Tiundaskolan 120 

Tuna skola 5 Tuna skola 12 Tuna skola 18 

Tunabergsskolan 163 Tunabergsskolan 145 Tunabergsskolan 197 

            

Vaksalaskolan 116 Vaksalaskolan 124 Vaksalaskolan 113 

Valsätraskolan 155 Valsätraskolan 176 Valsätraskolan 98 

            

            

            

Ärentunaskolan 183 Ärentunaskolan 187 Ärentunaskolan 196 

            

Fristående skolor   Fristående skolor   Fristående skolor   

Katarinaskolan 69 Katarinaskolan 93 Katarinaskolan 72 

Livets Ords Kristna skola 

1-9 65 

Livets Ords Kristna skola 

1-9 72 

Livets Ords Kristna skola 

1-9 66 

Uppsala waldorfskola 22 Uppsala waldorfskola 22 Uppsala waldorfskola 22 

Vaksala Friskola 3 Vaksala Friskola 3 Vaksala Friskola 6 

Gluntens Montessoriskola 21 Gluntens Montessoriskola 18 Gluntens Montessoriskola 25 
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Läsår 07/08   Läsår 08/09   Läsår 09/10   

Kommunala skolor Antal elever år 9 Kommunala skolor Antal elever år 9 Kommunala skolor Antal elever år 9 

Almunge skola 106 Almunge skola 84 Almunge skola 79 

Balderskolan 82 Balderskolan 79     

Bergaskolan 48         

Björkvallsskolan 144 Björkvallsskolan 142 Björkvallsskolan 126 

Brantingsskolan 156 Brantingsskolan 134 Brantingsskolan 140 

Eriksbergsskolan 208 Eriksbergsskolan 222 Eriksbergsskolan 208 

            

Gottsundaskolan 128 Gottsundaskolan 102 Gottsundaskolan 119 

Gränbyskolan 167 Gränbyskolan 203 Gränbyskolan 173 

Gåvsta skola 33 Gåvsta skola 32 Gåvsta skola 24 

Heidenstamskolan 102 Heidenstamskolan 68 Heidenstamskolan 54 

Katedralskolan H 87         

Kvarngärdesskolan 18 Kvarngärdesskolan 31 Kvarngärdesskolan 13 

    Luthagens skolor 89 Luthagens skolor 98 

            

            

        Nannaskolan-Bolandsgymnasiet 77 

Stavby skola 18 Stavby skola 21 Stavby skola 13 

Stenhagenskolan 59 Stenhagenskolan 83 Stenhagenskolan 28 

            

            

            

Sävjaskolan 151 Sävjaskolan 125 Sävjaskolan 139 

            

Tiundaskolan 118         

Tuna skola 12 Tuna skola 15 Tuna skola 14 

Tunabergsskolan 161 Tunabergsskolan 165 Tunabergsskolan 184 

            

Vaksalaskolan 117 Vaksalaskolan 118 Vaksalaskolan 118 

Valsätraskolan 86 Valsätraskolan 82 Valsätraskolan 79 

            

    Västra Stenhagenskolan 66 Västra Stenhagenskolan 87 

            

Ärentunaskolan 178 Ärentunaskolan 174 Ärentunaskolan 165 

            

Fristående skolor   Fristående skolor   Fristående skolor   

Katarinaskolan 94 Katarinaskolan 97 Katarinaskolan 72 

Livets Ords Kristna skola F-9 60 Livets Ords Kristna skola F-9 69 Livets Ords Kristna skola F-9 80 

Uppsala waldorfskola 17 Uppsala waldorfskola 22 Uppsala waldorfskola 18 

Vaksala Friskola 6 Vaksala Friskola 6 Vaksala Friskola 3 

Gluntens Montessoriskola 29 Gluntens Montessoriskola 32 Gluntens Montessoriskola 27 

A.R.T Institutets friskola 2 A.R.T Institutets friskola 2 A.R.T Institutets friskola 2 

SRK Skogstibble grundskola 2 SRK Skogstibble grundskola 2 SRK Skogstibble grundskola 7 

  Kunskapsskolan Uppsala 66 Kunskapsskolan Uppsala 128 

     Raoul Wallenbergskolan Uppsala 12 
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Läsår 10/11   Läsår 11/12   

Kommunala skolor Antal elever år 9 Kommunala skolor Antal elever år 9 

Almunge skola 69 Almunge skola 59 

        

        

Björkvallsskolan 126 Björkvallsskolan 101 

Brantingsskolan 98 Brantingsskolan 98 

Eriksbergsskolan 153 Eriksbergsskolan 154 

        

Gottsundaskolan 108 Gottsundaskolan 1 96 

Gränbyskolan 159 Gränbyskolan 156 

Gåvsta skola 23 Gåvsta skola 24 

        

        

Kvarngärdesskolan 20 Kvarngärdesskolan 26 

Luthagens skolor 92 Luthagens skolor 1 94 

        

        

        

Stavby skola 10 Stavby skola 12 

Stenhagenskolan 104     

        

        

        

Sävjaskolan 96 Sävjaskolan 95 

        

        

Tuna skola 12 Tuna skola 10 

Tunabergsskolan 146 Tunabergsskolan 1 172 

        

Vaksalaskolan 106 Vaksalaskolan 118 

Valsätraskolan 49 Valsätraskolan 38 

von Bahrs skola 47 von Bahrs skola 1 30 

Västra Stenhagenskolan 45 Västra Stenhagenskolan 73 

        

Ärentunaskolan 160 Ärentunaskolan 1 137 

        

Fristående skolor   Fristående skolor   

Katarinaskolan 92 Katarinaskolan 88 

        

Uppsala waldorfskola 23 Uppsala waldorfskola 19 

Vaksala Friskola 7 Vaksala Friskola 1 

Gluntens Montessoriskola 39 Gluntens Montessoriskola 31 

        

Skogstibble grundskola 12 Skogstibble grundskola 6 

Kunskapsskolan Uppsala 126 Kunskapsskolan Uppsala 129 

Raoul Wallenbergskolan Uppsala 12 Raoul Wallenbergskolan Uppsala 25 

Kunskapsskolan Uppsala Norra 42 Kunskapsskolan Uppsala Norra 76 

Trädgårdsskolan F-6 70     

Uppsala Musikklasser 74 Uppsala Musikklasser 82 

  JENSEN grundskola, Uppsala 6 

  LOKS Kyrkskolan 7-9 75 

   Engelska skolan i Uppsala 11 
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Läsår 12/13   Läsår 13/14   

Kommunala skolor Antal elever år 9 Kommunala skolor Antal elever år 9 

Almunge skola 64 Almunge skola 51 

        

        

Björkvallsskolan 79 Björkvallsskolan 71 

Brantingsskolan 98     

Eriksbergsskolan 123 Eriksbergsskolan 76 

        

Gottsundaskolan 2 112 Gottsundaskolan 2 120 

Gränbyskolan 157 Gränbyskolan 160 

Gåvsta skola 29 Gåvsta skola 22 

        

        

Kvarngärdesskolan 21 Kvarngärdesskolan 19 

Luthagens skolor 1 54 Luthagens skolor 1 73 

Luthagens skolor 2 62 Luthagens skolor 2 60 

        

Nannaskolan-Bolandsgymnasiet 47 Nannaskolan 123 

Stavby skola 9 Stavby skola 13 

        

        

        

    Stordammen 46 

Sävjaskolan 67     

        

        

Tuna skola 7 Tuna skola 13 

Tunabergsskolan 1 81 Tunabergsskolan 1 128 

Tunabergsskolan 2 61     

Vaksalaskolan 113 Vaksalaskolan 84 

Valsätraskolan 79 Valsätraskolan 120 

von Bahrs skola 2 25 von Bahrs skola 2 47 

Västra Stenhagenskolan 71 Västra Stenhagenskolan 70 

        

Ärentunaskolan 1 61 Ärentunaskolan 1 122 

Ärentunaskolan 2 60     

Fristående skolor   Fristående skolor   

Katarinaskolan 92 Katarinaskolan 93 

        

Uppsala waldorfskola 17 Uppsala waldorfskola 9 

Vaksala Friskola 8     

Gluntens Montessoriskola 29 Gluntens Montessoriskola 25 

        

Skogstibble grundskola 7 Skogstibble grundskola 4 

Kunskapsskolan Uppsala 90 Kunskapsskolan Uppsala 123 

Raoul Wallenbergskolan Uppsala 18 Raoul Wallenbergskolan Uppsala 61 

Kunskapsskolan Uppsala Norra 51 Kunskapsskolan Uppsala Norra 40 

        

Uppsala Musikklasser 76 Uppsala Musikklasser 67 

    JENSEN grundskola Uppsala 23 

LOKS Kyrkskolan 7-9 69 LOKS Kyrkskolan 7-9 64 

Engelska skolan i Uppsala 49 Engelska skolan i Uppsala 59 

Kajan Friskola 1 Kajan Friskola 2 
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Rådata till delstudie ett: Information om antal elever i årskurs 9 som fick betyg läsår 91/92 och 94/95, från betygskataloger på Uppsalas stadsarkiv. 

 Läsår 91/92   Läsår 94/95   

Skola 9a 9b 9c 9d 9e 9f 9g 9h Totalt Andel 9a 9b 9c 9d 9e 9f 9g Totalt Andel 

Almunge 27 28 26      81 4,67% 29 26 26     81 4,82% 

Björklinge 26 25 27 25     103 5,93% 25 25 25 25    100 5,96% 

Brantingsskolan 31 30 30 29     120 6,91% 26 27 24 27 26   130 7,74% 

Eriksbergskolan 25 27 30 30 28    140 8,06% 26 28 29 28 29 25 22 187 11,14% 

Gottsundaskolan 27 20 25 23 20 24   139 8,01% 22 28 26 25 27 28  156 9,29% 

Gränbyskolan 12 17 20 23 22 22 23 24 163 9,39% 30 28 29     87 5,18% 

Heidenstamskolan 28 28 26 28 23 6   139 8,01% 30 29 29 12    100 5,96% 

Stenhagenskolan         0 0,00% 23 22      45 2,68% 

Stordammen 20 27 28 25 26    126 7,26% 24 25 25 26 24 24  148 8,81% 

Tiundaskolan 30 31 30 28 31 3   153 8,81% 27 29 30 24 23 9  142 8,46% 

Tunabergsskolan 30 27 29 26 29 29   170 9,79% 26 29 20 18 29 29  151 8,99% 

Vaksalaskolan 32        32 1,84% 30 30      60 3,57% 

Valsätraskolan 29 25 26 28 29    137 7,89% 24 29 29 30    112 6,67% 

Årstaskolan 28 27 26      81 4,67%        0 0,00% 

Ärentunaskolan 25 26 21 28 25 27   152 8,76% 30 31 30 30 28 31  180 10,72% 

                    

Kommunen totalt         1736         1679  
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Sammanställning av rådata till delstudie ett: Andel fristående högstadieskolor samt 
andelen elever i åk 9 på fristående högstadieskolor i Uppsala kommun läsår 
91/92, 94/95 och 97/98-13/14. 

Läsår  Andel friskolor (%) Andel elever åk 9 (%) 

91/92 6,7 1,5 

94/95 6,7 2,2 

97/98 11,1 5,2 

98/99 10,5 4,5 

99/00 23,8 8,1 

00/01 15 6,6 

01/02 18,2 5 

02/03 18,2 8,7 

03/04 21,7 8,1 

04/05 20 7,6 

05/06 19,2 8,5 

06/07 19,2 8 

07/08 25 8,8 

08/09 28,6 12,7 

09/10 31 15,3 

10/11 34,5 23,4 

11/12 40 26,9 

12/13 38,7 25,5 

13/14 40 28,7 
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Sammanställning regressionsanalyser (b-koefficient, signifikansvärde)       

   
Betyg 

06/07 

Betyg 

09/10 

Betyg 

13/14 

Kvalitet 

06/07 

Kvalitet 

09/10 

Kvalitet 

13/14 

Markn 

09/10 

Markn 

13/14 

Täthet 

06/07 

Täthet 

09/10 

Täthet 

13/14 

Huvudt 

06/07 

Huvudt 

09/10 

Huvudt 

13/14 

Biv

. 
Andel 

-0.03, 

0.213  

0.00, 

0.977 -0.01, 0.57 
- 0.05, 

0.411 

- 0.04, 

0.465 

-0.03, 

0.41 

0.40, 

0.036 0.38, 0.03 
0.03, 

0.893 

0.21, 

0.287 

-0.12, 

0.29 

- 2.20, 

0.089 

- 1.38, 

0.189 

-0.61, 

0.45 

T
ri

v
. 

Andel 
0.00, 

0.974 

0.02, 

0.520 0.00, 0.96 
- 0.05, 

0.587 

- 0.06, 

0.338 

-0.03, 

0.70                 

Andel  
0.10, 

0.024 -0.03, -0.98    
0.43, 

0.016 0.35, 2.16       

Andel 
- 0.04, 

0.167 

- 0.04, 

0.208 -0.01, 0.59      
0.28, 

0.510 

0.68, 

0.047 

-0.11, 

0.34    

Andel 
- 0.02, 

0.413 

0.01, 

0.826 -0.01, 0.53         
-1.50, 

0.331 

-1.13, 

0.498 

0.34, 

0.75 

Andel     0.07, 0.375 
-0.02, 

0.77 

0.52, 

0.047 0.36, 0.07       

Andel    
- 0.07, 

0.379 

- 0.11, 

0.039 

-0.03, 

0.40   
0.20, 

0.681 

0.76, 

0.013 

-0.13, 

0.28    

Andel    
- 0.03, 

0.669 

- 0.03, 

0.553 

-0.04, 

0.42      
-1.98, 

0.182 

- 0.82, 

0.612 

0.20, 

0.85 

Andel       
0.45, 

0.004 0.42, 0.02  
0.95, 

0.003 

-0.22, 

0.12    

Andel       
0.40, 

0.044 0.38, 0.03     
0.00, 

NaN 

0.00, 

NaN 

Andel         
0.04, 

0.871 

0.35, 

0.095 

-0.10, 

0.43 

-2.20, 

0.096 

- 2.08, 

0.094 

-0.51, 

0.59 

T
et

ra
v

. 

Andel  
0.13, 

0.035 -0.07, 0.19  
- 0.06, 

0.475 

0.10, 

0.32 

0.32, 

0.165 0.44, 0.04             

Andel 
- 0.01, 

0.852 

- 0.01, 

0.679 0.02, 0.70 
- 0.06, 

0.521 

- 0.10, 

0.101 

-0.06, 

0.45   
0.23, 

0.660 

0.82, 

0.019 

-0.15, 

0.26    

Andel 
0.03, 

0.568 

0.03, 

0.458 -0.01, 0.90 
- 0.06, 

0.488 

- 0.06, 

0.361 

-0.03, 

0.71      
-2.36, 

0.157 

- 1.06, 

0.526 

0.25, 

0.83 

Andel     
- 0.03, 

0.672 

-0.03, 

0.51 

0.39, 

0.060 0.39, 0.04  
1.03, 

0.009 

-0.24, 

0.11    

Andel     0.07, 0.369 
-0.02, 

0.78 

0.52, 

0.058 0.36, 0.09     
0.00, 

NaN 

0.00, 

NaN 

Andel       
0.45, 

0.005 0.42, 0.02  
0.95, 

0.005 

-0.22, 

0.13  
0.00, 

NaN 

0.00, 

NaN 

Andel  
0.06, 

0.142 -0.03, 0.26    
0.45, 

0.005 0.40, 0.02  
0.74, 

0.027 

-0.23, 

0.10    

Andel 
- 0.03, 

0.277 

- 0.04, 

0.296 -0.02, 0.46      
0.37, 

0.395 

0.67, 

0.057 

-0.14, 

0.29 

-1.74, 

0.272 

- 0.90, 

0.561 

0.66, 

0.58 

Andel    
- 0.06, 

0.455 

- 0.11, 

0.057 

-0.05, 

0.29   
0.33, 

0.488 

0.76, 

0.015 

-0.16, 

0.21 

-2.18, 

0.157 

- 0.83, 

0.552 

0.79, 

0.49 

Andel  
0.10, 

0.031 -0.03, 0.37    
0.43, 

0.022 0.35, 0.07     
0.00, 

NaN 

0.00, 

NaN 

P
en

ta
v

. 

Andel  
0.10, 

0.036 -0.06, 0.28  
- 0.11, 

0.106 

0.06, 

0.53 

0.25, 

0.153 0.44, 0.03  
0.87, 

0.010 

-0.21, 

0.16       

Andel  
0.13, 

0.045 -0.07, 0.22  
-0.06, 

0.496 

0.10, 

0.35 

0.32, 

0.187 0.44, 0.05     
0.00, 

NaN 

0.00, 

NaN 

Andel     
- 0.03, 

0.687 

-0.03, 

0.54 

0.39, 

0.073 0.39, 0.05  
1.03, 

0.013 

-0.24, 

0.13  
0.00, 

NaN 

0.00, 

NaN 

Andel  
0.06, 

0.162 -0.03, 0.28    
0.45, 

0.008 0.40, 0.03  
0.74, 

0.036 

-0.23, 

0.12  
0.00, 

NaN 

0.00 

NaN 

Andel 
0.02, 

0.713 

- 0.01, 

0.773 0.01, 0.82 
- 0.07, 

0.418 

- 0.10, 

0.117 

-0.07, 

0.44     
0.27, 

0.596 

0.80, 

0.024 

-0.17, 

0.22 

-2.41, 

0.159 

- 0.74, 

0.613 

0.73, 

0.54 

He

xav

ari

at 

Andel  
0.10, 

0.047 −0.06, 0.31  
- 0.11, 

0.127 

0.06, 

0.56 

0.25, 

0.177 0.44, 0.04  
0.87, 

0.015 

-0.21, 

0.19  
0.00, 

NaN 

0.00, 

NaN 
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Rådata delstudie två                

Skola Huvudman 

Antal 

06/07 

Antal 

09/10 

Antal 

13/14 

Merit 

04/05 

Merit 

07/08 

Merit 

11/12 

Kval 

04/05 

Kval 

07/08 

Kval 

11/12 

Lärar 

05/06 

Lärar 

08/09 

Lärar 

12/13 

Mark 

2009 

Mark 

2013 

Almunge skola 0 286 206 142 203,1 204,0 201,1 78,1 82,1 76,3 13,6 13,6 15,5 10122 7688 

Balderskolan 0 250 236   269,0   96,3  21,1 17,9  0 0 

Bergaskolan 0 151   208,0 203,4  60,7 68,8  13,2 12,5 13,2 0 0 

Björkvallsskolan 0 404 352 217 198,3 206,0 210,7 82,6 81,9 83,2 13,2 14,2 13,2 29520 24468 

Brantingsskolan 0 418 312  197,1 184,0 193,3 69,0 60,9 73,5 12,4 11,3 11,5 115345 0 

Eriksbergsskolan 0 577 474 252 234,2 227,6 202,5 84,0 82,2 69,5 14,0 12,7 11,2 58539 60766 

Gottsundaskolan 2 0 380 323 293 179,6 198,6 222,7 64,6 68,8 90,6 11,3 10,8 2,8 52157 38260 

Gränbyskolan 0 548 502 411 206,6 213,5 215,5 70,8 80,2 77,6 13,1 13,1 11,5 28761 61691 

Gåvsta skola 0 90 69 75 185,9 212,4 205,6 75,9 90,9 66,7 12,5 12,0 12,7 7201 1305 

Heidenstamskolan 0 278 134  186,6 207,7  58,4 72,5  12,1 9,2  0 0 

Katedralskolan H 0 244   220,2 217,2  84,8 87,4  14,2   0 0 

Kvarngärdesskolan 0 77 64 83 260,7 250,3 270,8 . 83,3 96,2 12,5 11,9 12,0 0 25989 

Luthagens skolor 1 0  284 368   244,4   91,5   7,2 0 0 

Luthagens skolor 2 0             0 0 

Nannaskolan 0   293         14,9 0 178292 

Stavby skola 0 56 36 24 236,8 210,0 222,9 88,2 100 91,7 13,1 11,4 12,5 6148 9145 

Stenhagenskolan 0 210 177  208,9 197,4  70,5 61  11,1 11,0 12,5 66018 0 

Stordammen 0   138          0 14040 

Sävjaskolan 0 459 321  187,9 194,0 205,6 64,3 71,5 74,7 12,1 12,2 11,7 44365 0 

Tiundaskolan 0 334   221,9 222,5  77,3 76,3  12,2 8,0  0 0 

Tuna skola 0 45 41 37 .. 188,3 250,0 .. 83,3 100 12,9 10,0 10,2 11025 2277 

Tunabergsskolan 1 0 522 510 359 228,4 231,3 218,5 77,3 87 80,8 15,3 13,4 8,3 94012 44783 

Vaksalaskolan 0 343 335 315 208,7 221,2 224,2 78,4 85,5 83,1 14,9 13,3 14,5 5418 45451 

Valsätraskolan 0 256 149 288 206,7 204,1 208,0 67,7 65,1 65,8 13,1 7,7 13,2 49555 121678 

von Bahrs skola 2 0   135   197,6   66,7   6,9 0 4128 

Västra Stenhagenskolan 0  166 176   199,2   69,9  12,5 18,1 6921 47238 

Ärentunaskolan 1 0 543 457 373 208,6 205,4 204,8 69,9 77 78,8 12,5 12,5 6,9 66877 10990 

Katarinaskolan 1 266 264 288 235,0 236,7 232,4 76,8 93,6 81,8 14,2 12,9 13,7   
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Livets Ords Kristna skola 

F-9 1  219   214,1   71,7   12,5    

Livets Ords Kristna skola 

1-9 1 196   216,2   73,8   11,7     

LOKS Kyrkskolan 7-9 1   190   231,9   88   10,3   

Uppsala waldorfskola 1 51 57 32 . . . . . . 11,0 11,4 9,7   

Vaksala Friskola 1 13 9  ..           

Gluntens Montessoriskola 1 93 102 91 242,6 236,0 248,3 90,5 93,1 90,3 16,8 13,0 14,6   

A.R.T. Institutet friskola 1  7             

Skogstibble grundskola 1  12 7            

Kunskapsskolan Uppsala 1  382 361   243,1   90,7  19,1 15,3 . . 

Raoul Wallenbergskolan 

Uppsala 1  37 171   232,2   88  18,2 11,4   

Kunskapsskolan Uppsala 

Norra 1  124 154   245,8   100   13,6 . . 

Uppsala Musikklasser 1   222   272,6   93,9   18,5   

JENSEN grundskola 

Uppsala 1   80   ..   ..   15,7   

Engelska skolan i Uppsala 1   264   264,5   ..   .   

Kajan Friskola 1   5            

SUMMA  7077 6333 5832            


