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Sammanfattning 

Om elever har möjlighet att välja skola genom en så kallad skolpeng, så borde konkurrensen 

öka. Fler elever som väljer friskolor borde ge sänkta kostnader och bättre resultat. Dåliga 

skolor slås ut och bra skolor får stanna kvar. Så lyder den enkla grundteorin bakom det fria 

skolvalet. Men det finns fler variabler att ta hänsyn till. Det är inte så enkelt som det ser ut, i 

alla fall inte i Sverige. Uppsatsen tittar på tidigare studier och teorier när det gäller konkurrens 

på skolområdet. Diskussionen gäller inte bara kommunala skolor mot friskolor utan också 

vinstdrivande mot icke vinstdrivande skolor. När man diskuterar skolkostnader, så kommer 

man också nästan alltid in på frågan om kvalitet. När det gäller kvalitet som mäts i resultat, så 

är problemet att olika undersökningar ger olika svar. 

Det finns olika uppfattningar om hur fler friskoleelever påverkar kostnader för kommunala 

grundskolor. Jag har gjort en totalundersökning av alla Sveriges kommuner under tre år: 

2005, 2009 och 2014. Min slutsats är att när man ökar andelen friskolelever, så får de 

kommunala grundskolorna i genomsnitt ökade kostnader för år 2005 och 2009. År 2014 tyder 

också på ökade kostnader, men friskolevariabeln är inte lika tydligt signifikant som de andra 

åren.  

Nyckelord: Friskoleelever, skolkonkurrens, skolkostnader, vinstdrivande skolor 
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1. Inledning 

"- Det offentligas syfte är att ge utbildning, du är en producent. Du producerar en produkt och 

om du vill understödja produktionen av den produkten, så finns det två sätt. Du kan 

understödja producenten eller du kan understödja konsumenten. Inom skolväsendet, så 

understödjer vi producenten, vi understödjer skolan. Om vi istället understödjer eleven så 

kommer vi att få konkurrens. Eleven kan välja vilken skola han vill gå till och det kommer att 

tvinga skolan att förbättra sig." - Milton Friedman (2006) 

"- Ta de pengar som vi nu spenderar på utbildning , dela det på antalet barn och ge den 

summan till varje förälder. Det som vi spenderar nu, som vi fortsätter spendera, spendera det i 

form av en skolpeng till alla föräldrar." - Milton Friedman (2006) 

1.1 Introduktion 

Milton Friedman föreslog redan på 50-talet ett system med så kallad skolpeng och fortsatte 

envist att hävda sin idé. Man har gjort olika försök med skolpeng "voucher" i olika delar av 

USA, men det är ännu inte genomfört av den amerikanska regeringen. Men man kan väl gott 

säga att idén om skolpeng genomfördes i Sverige i början på 1990-talet. Enligt Jordahl 

(2013), så var syftet med friskolesystemet, att säkerställa rätten och möjligheten att välja 

barnens utbildning. Med det nya systemet ville man även se ökad konkurrens, vilken skulle ge 

bättre kvalitet och effektivare resursanvändning.  Frågan är om det fungerar i praktiken? I 

Sverige har vi under två decennium haft friskolor. Men ser vi någon effekt? Vissa menar att 

det tar tid för förändringar att ge effekt. Det är fortfarande inte så stor andel som går i 

friskolor (runt 15 procent år 2015, enligt skolverket).  Vissa kritiserar skolsystemet utifrån 

sämre resultat i Pisa undersökningar. Böhlmark och Lindahl (2012) menar att fler friskolor 

och friskoleelever inte har något samband med Sveriges försämring i internationella tester.  

Friedman (1997) anser att ingen i förväg kan förutse hur det skulle se ut med skolor i en 

verkligt fri marknad. Men han menar att av erfarenhet från andra konkurrensutsatta branscher, 

så vet man hur innovativ marknaden  kan vara. Nya tjänster och produkter införs och man vill 

verkligen ha nöjda kunder. Detta behövs inom skolväsendet , enligt Friedman. 

Friedman (1997, 344) "För att denna dröm skall realiseras, är det viktigt att inga villkor för att 

få skolpengar, stör de fria privata företagen att experimentera, att upptäcka och att förnya sig. 

Om denna dröm skall realiseras, så kommer alla, utom en liten grupp som drivs av 

egenintresse, att vinna: föräldrar, studenter, engagerade lärare, skattebetalare - för vilka 
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kostnaden för utbildningsväsendet kommer att minska, och i synnerhet invånarna i centrala 

städer, som kommer att ha ett verkligt alternativ till de eländiga skolor så många av deras barn 

nu tvingas att gå i." 

Enligt teorin om konkurrens, så skall vi alltså en få positiv effekt av fler friskolor i 

kommunerna. Dels ska det indirekt bli billigare att producera utbildning och dels ska 

resultaten bli bättre. Min analys kan inte jämföras med de som tidigare gjorts. Men jag vill 

ändå på något sätt försöka ge en aktuell och snabb inblick i hur läget såg ut vid tre tillfällen på 

2000-talet: 2005, 2009 och 2014. 

1.2 Problemformulering 

Det finns olika åsikter om en ökad andel friskoleelever ger högre eller lägre kostnader för de 

kommunala skolorna.  Alltså: Ger konkurrensen från friskolor högre eller lägre kostnader per 

elev i kommunala grundskolor? Hur ser det ut när man jämför skolkostnader vid flera 

tidpunkter? 

1.3 Syfte 

Studiens syfte är delvis att skildra ett urval av det som skrivits om fler elever i friskolor, när 

det gäller kostnader, konkurrens och kvalitet. Studien syftar även till att svara på en fråga: 

Påverkar andelen friskoleelever kostnaderna per elev i kommunala grundskolor? 

1.4 Metod och avgränsningar 

Jag har använt mig av regressionsanalys för att få fram mina resultat.  Jag undersöker enbart 

kostnader för grundskolor. Jag gör en totalundersökning av alla Sveriges kommuner under tre 

år, 2005, 2009 och 2014. Orsaken till att jag börjar med år 2005 är att det enligt SCB, från 

utjämningsåret 2005 blev en större förändring av kostnadsutjämningssystemet. Detta år 

reviderades beräkningsgrunderna i alla delmodeller. Därför ska man jämföra tidigare år med 

viss vaksamhet. År 2014 finns bortfall för en "outlier" och det är Dorotea.  

Tyvärr så kan man inte få del av friskolornas kostnader för olika verksamheter och kommuner 

p.g.a. "ekonomisk statistisk sekretess". Så jag undersöker endast kostnader för kommunala 

grundskolor.  

Kostnader på friskoleområdet kopplas nästan alltid samman med kvalitet. Jag undersöker inte 

kvaliteten, det vill säga utbildningsresultaten genom statistiska metoder. Kvaliteten berörs 

ändå genom att referera till tidigare studier. 
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1.5 Definitioner 

Se Appendix 1 för att se vad som ingår i skolkostnader för kommunala grundskolor. 

1.6 Disposition 

Kapitel två beskriver tidigare studier och dess olika resultat när det gäller det svenska 

konkurrensutsatta skolsystemet och en studie från Nederländerna. Kapitel tre handlar om 

konkurrens i skolan och grundskolan, fast på ett mer teoretiskt plan. I kapitel fyra, följs det 

hela upp med en diskussion om vinstdrivande kontra icke vinstdrivande skolor. I kapitel fem 

görs regressionsanalyser och en analys av mina resultat kontra tidigare studier. I kapitel sex så 

kommer slutsatser och förslag till framtida forskning. 

2. Tidigare studier 

Statskontoret (2013) undersöker kommunaliseringens konsekvenser för skolan. Orsaken är 

problemen med de sjunkande resultaten för elever samt den minskade likvärdigheten. 

Statskontoret undersöker olika faktorer som samvarierar när det gäller resursutvecklingen i 

skolan under 23 år. Man använder sig av paneldata och kan därmed kombinera tidsserie- och 

tvärsnittsdata. Man delar upp analysen i flera tidsperioder. Då kan man ta hänsyn till avbrott i 

data. Detta beror på att vad som ingår i variablerna har förändrats och att man vill analysera 

vad som skett då finansieringsformen för skolan har ändrats. 

Några resultat från denna undersökning:  

I fasta priser har kommunernas kostnader för grundskolan i stort sett inte ändrats sedan 1980, 

medan kostnaderna för gymnasiet har ökat med mer än 50 procent. 

När man ser på lärare per elev (lärartäthet) så är den nu lägre än 1990-talets början. Från 9,1 

lärare per elev år 1990 till 8,3 lärare år 2011. 

Skillnaderna mellan de kommunala skolhuvudmännens kostnader per elev i grundskolan har 

minskat mellan 1989 och 2011. Men det är fortfarande stora skillnader. År 2010 kostade 

grundskolan i de tio kommuner där den var dyrast mellan cirka 40 och 70 procent mer per 

elev (exklusive lokaler) än de tio kommuner där den kostade minst. 

Det finns en samvariation både för kostnad per elev och lärartäthet med elevantalet för riket 

från 1980 till 2010. När antalet elever har minskat, så har kostnaderna per elev och 

lärartätheten ökat och tvärtom. Om det finns fler elever så kan man dela upp kostnaderna på 

flera elever. 
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De riktade statsbidragen har tydligen varit verksamma när det gäller sambandet mellan 

skattekraft och kostnader per elev och skattekraft som 2002-2011 var betydligt svagare än vad 

den varit tidigare. Det finns inte längre något samband mellan skattekraft och lärartäthet. 

Däremot så verkar det som lokala förhållanden som invånardistans och konkurrensen mellan 

olika välfärdsområden i avspegling av den demografiska utvecklingen har ökat i betydelse. 

Man kan inte genom statistiska metoder se sambandet mellan resursernas utveckling  och 

elevernas resultat. Det är också svårt att se vad som beror på kommunaliseringen av skolan 

och vad som beror på andra reformer som genomförts på 1990-talet. Alltså kan 

rapportskrivarna inte dra några radikala slutsatser när det gäller hur kommunaliseringen 

påverkat kostnaderna per elev och lärare per elev. Följaktligen kan man inte heller säga något 

om resultaten i grundskolan. Man kan dock se att skillnaderna i resultat mellan skolor och 

kommuner ökar. Därför anser rapportskrivarna att det behövs en stor förändring i 

resursfördelningen till skolan. 

Problemet med ökad segregering när det gäller socioekonomisk bakgrund och 

studiemotivation hos elever i vissa skolor ger större problem för kommunerna att fördela 

resurserna rätt. Rapportförfattarna anser att skolor som behöver kompenseras för detta, inte är 

det i tillräckligt hög grad, men man finner att detta har förbättrats under senare år.  

Böhlmark och Lindahl (2012) menar att de förbättrat tidigare analys inom skolområdet  

genom sitt angreppssätt. Man tycker sig ha bättre utfallsvariabler. Tidigare har man bara tittat 

provresultat och betyg i slutet av grundskolan, men denna undersökning följer individen över 

en längre period. Man ser till gymnasium, universitet och utbildningsår. Man har data för 5 

elevkullar innan friskolereformen och 17 kullar efter. Man menar att det måste få ta tid för 

friskolor att etablera sig innan man kan se effekten av detta. Man har kunnat undersöka 

trender i utbildningsresultat på kommunnivå innan friskolereformen genomfördes. Man 

jämför utvecklingen i utbildningsresultat mellan kommuner  

När man undersöker kommuner där andelen friskoleelever ökar mycket, jämfört med 

kommuner där det endast sker mindre ökningar eller står still, så kan man konstatera att en 

ökad andel av friskolor leder till bättre elevprestationer. Genomsnittsresultaten är positiva för 

årskurs 9 och effekten följer med högre upp i utbildningssystemet. 

Man har tittar också på skolkostnader. Kommunernas skolor har ju fasta kostnader som måste 

betalas även om man förlorar elever till nystartade friskolor. Kanske skolorna satsar extra 



5 
 

medel för de skolor som tappar skolbarn? Om det finns friskolor som gör vinster samtidigt 

som man lockar fler elever, så kan det tyda på att de är mer effektiva och att de kommunala 

skolorna har för höga kostnader. Friskolorna kan inte direkt påverka skolkostnaderna, men på 

detta indirekta sätt kan skolkostnaderna effektiviseras. All eventuell anpassning av 

kommunens totala skolkostnader till följd av en ökning i friskoleandelen sker därmed i den 

kommunala sektorn, och friskolorna kan bara utöva en sekundär påverkan på den kommunala 

skolan.  

Rapportförfattarna finner inga belägg för att skolkostnaderna skulle öka då andelen friskolor 

ökar. Men man får ett resultat som kan tyda på att skolkostnaderna minskar för grundskolan. 

Man menar då att skolproduktiviteten (kvalitén i förhållande till kostnader) ökar med fler 

friskolor.  

Greiff (2010) skriver om begreppet likvärdighet. Det som ligger till grund för ordet 

likvärdighet är att ge "jämställdhet i livschanser". Detta är ett liberalt och socialistiskt begrepp 

från 1800-talet. Det är inte social bakgrund, kön eller etnicitet som ska betyda något för 

människans "livschanser". Det som ska påverka människans "livschanser" är hennes 

kunnande, fallenhet och arbete. 

Han menar att det är svårt "operationalisera" begreppet likvärdighet, men att man kan 

analysera detta via resultat hos elever, skolor och kommuner. Han påpekar att det skiljer hur 

kommuner prioriterar skolan. Ett exempel är att kostnaden för grundskola kan variera från ca. 

60 000 till ca. 108 000 kr per elev. Skillnader i kostnader kan bero på strukturella kostnader. 

Men när det gäller grundskolans kostnader, så förklarar strukturella kostnader bara 35 procent 

av variationen. 

När det gäller prestationer så verkar det som klasstorlek kan ha en begränsad positiv effekt för 

elevernas prestationer. Speciellt för yngre skolbarn som har föräldrar med sämre ekonomi. 

Lärarens kompetens har stor effekt när det gäller elevernas studieprestationer. Men det är 

svårt att exakt definiera vad kompetens innebär i detta fall. 

För att öka likvärdigheten, menar artikelförfattaren och hänvisar till forskningsresultat, att 

man behöver fokusera resurser på förskolan, förskoleklasser och de tidiga grundskoleåren.  

Nederländerna verkar vara mönsterbilden för anhängare av friskolor. Med fina resultat i 

internationella tester och kostnadseffektiva skolor. Patrinos (2011) tittar närmare på det 

Holländska skolsystemet.  
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Nederländernas skolsystem är ett långvarigt system, där nästan 70 % av skolorna 

administreras av privata skolstyrelser. Ett idealt land tycks det, när det gäller att studera 

skolpeng och valfrihet. Det har tidigare gjorts forskning av det Holländska skolsystemet, men 

Patrinos är ändå överraskad hur lite detta skolsystem har undersökts. 

Nederländerna har höga poäng även efter att man har kontrollerat för nationalinkomst och 

kostnad per elev. Systemet ger goda resultat till relativt låga kostnader. Tvärtemot vad kritiker 

hävdat, så menar Patrinos att ett stort skolvalssystem kan ge effektivitet och rättvisa utan att 

det leder till privatisering och minskad offentlig kontroll.  

Det nuvarande Holländska systemet startade redan 1917. Föräldrarna kan välja vilken skola 

de vill och staten står för de mesta av kostnaderna. Skolorna var under lång tid, liksom resten 

av landet indelat efter politik och religion. Men även om detta har upphört i samhället, så styrs 

skolan fortfarande på ett "speciellt sätt",  då de flesta skolor drivs av en stiftelse eller av 

kyrkan. Skolorna styrs av en godkänd skolstyrelse. Denna har ansvar för att realisera lagar 

och regler i skolan. Det Holländska systemet kombinerar centraliserad utbildningspolitik med 

decentraliserad skolförvaltning. Central kontroll utövas över både offentliga och privata 

skolor. Man har en stor centralorganisation med många rådgivande tjänster och 

samverkansorgan samt strikta regler och stark kontroll. Grund- och gymnasieskolor får inte 

vara vinstdrivande. Men skolstyrelserna kan ändå behålla överskottet. 

Det är ganska lätt att starta en ny skola. Ett mindre antal föräldrar (200 för små kommuner 

och 337 för Haag) kan föreslå att det startas en skola. Staten är skyldig att ge pengar till 

initiala kapitalkostnader och löpande utgifter, medan kommunen står för byggnader. 

De flesta skolstyrelser är katolska (29 %) eller protestantiska (27 %) men det finns också 

judiska, muslimska, hinduiska och humanistiska skolor. 35 % är offentliga skolor. Men det 

finns också icke-konfessionella skolor utan ideologisk eller religiös övertygelse. 

Nederländerna har gratis utbildning de första 10 åren. Man lägger 4,8 %  (2009) av BNP på 

utbildning. Patrinos anser att de relativa kostnaderna är låga och prestationerna är höga. 

För varje etnisk minoritet får skolan 1,9 gånger det som betalas för andra elever. Barn från 

missgynnade miljöer ersätts med 1,25 gånger. 

Landets privata skolor är lite bättre än de offentliga trots samma ekonomiska förutsättningar. 

Intressant är att notera att mödrarna till privata elever är något mindre välutbildade än 
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mödrarna elever i offentliga skolor. Alltså, enligt Patrinos, går något mindre välbeställda i 

privatskolor. Trots detta är det alltså nästan lika i resultat mellan offentliga och privata skolor.  

3. Teorier 

Upphandlingsperspektiv  

Schleifer (1998) skriver om "Contracting perspective" eller upphandlingsperspektiv. Detta 

perspektiv skiljer på om myndigheten betalar för en tjänst eller utför den själv. Teorin kring 

upphandlingsperspektiv gör också att man kan identifiera vilka möjligheter man har att uppnå 

sociala mål genom att privata företag arbetar under en myndighet. 

Om en myndighet exakt vet vad den vill ha så kan den formulera detta i ett kontrakt och 

genomdriva detta kontrakt. Då spelar det ingen roll om myndigheten tar hand om det eller 

låter upphandla varan eller tjänsten. Med perfekta kontrakt och regleringar, så spelar det ingen 

roll om myndigheter eller det "privata" utför tjänsten.  

Två typer av investeringsincitament är att reducera kostnader eller öka kvalitet och 

innovation. Om tillgångarna är offentligt ägda så har chefen relativt svaga incitament för att 

göra dessa investeringar. Orsaken är att chefen inte är ägare och bara får igen en liten del av 

investeringen. Medan en privat ägare har mer motivation att investera, då man får mycket mer 

tillbaka av gjorda av investeringar. 

Ur ett upphandlingsperspektiv så har ett alternativ med skolpeng flera fördelar, enligt 

Schleifer.  För det första har privata skolor starkare incitament att reducera kostnader och att 

skapa innovationer, vilket i princip leder till både högre kvalitet och kostnadseffektivitet av 

utbildning. För det andra så är privata skolor mindre benägna att tillgodose preferenser hos 

lärarnas fackförbund. För det tredje så har skolvalet och konkurrensen mellan skolor en 

återhållsam effekt på privata skolors incitament att sänka sina kostnader, genom sänkt 

kvalitet. För det fjärde så kommer ryktesspridning troligen att förstärka konkurrenseffekten. 

För det femte, eftersom de icke-vinstdrivande alternativet dominerar bland privata skolor, så 

kommer dess drivkrafter att göra ineffektiva kostnadsminskningar att mjukna ytterligare. 

Schleifer anser att: ytligt sett så verkar tillhandahållande av skoltjänster vara nästan perfekt 

för den privata sfären. 

Konkurrensperspektiv  

Vlachos (2011) har tittat på skolor utifrån konkurrensperspektiv och menar att en ökad 

valfrihet gör att man bättre kan tillgodose de behov som finns av olika pedagogiska 
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inriktningar och huvudmän. Den marknad som skapas kan ge höjd kvalitet och effektivare 

användning av resurser. Om man inte har skolval så måste kvaliteten säkerställas genom 

granskning från myndigheter. Risken finns att kontrollen inte räcker till och att man endast 

mäter resultat och inte klarar att mäta mer oklara problem i verksamheten. Om en koppling 

finns mellan antalet elever och intäkter, så kan man direkt se skolans popularitet. Om 

föräldrarna bryr sig om kvalitet så ger detta en morot för skolorna att förbättra sig. Men om 

föräldrarna mer bryr sig om hur frikostig skolan är med betygen eller hur eleverna trivs så är 

det dessa områden som utsätts för konkurrens.  

Det finns en studie från Storbritannien  som visar att sambandet mellan kvalitet och trivsel 

inte är särskilt starkt.  

Det är inte så lätt att mäta kvalitet hos en skola. Eleven vill ha höga betyg för fortsatta studier, 

i samhällets intresse ligger ett rättvist betygssystem.  

Vlachos spekulerar i risken med ett system där man inte får ta mer betalt för hög kvalitet än 

låg. Det finns en risk att ägarna till vinstdrivande skolor inriktar sig mot elever vars föräldrar 

inte har kunskap om skolans kvalitet. Det finns alltså ett problem med 

informationssymmetrier. Det är svårt att få reda på om en skola har hög eller låg kvalitet.  Om 

skolan passar eleven eller inte. 

När det gäller konkurrens så är det inte alltid icke vinstdrivande skolor vill expandera. Detta 

kan bero på att man inriktar sig på en begränsad grupp elever, andra vill bygga gemenskap 

inom etniska och religiösa grupper eller ha sin speciella pedagogik. Det kan också vara svårt 

för sådana skolor att få tillgång till kapital. 

Vlachos anser att det finns saker som hindrar en bra fungerande marknad inom 

utbildningssektorn. Det behövs mer reglering för att påverka de mekanismer som styr 

skolsystemet. 

Inputvariabler och resultat 

Rosen (1999) frågar sig: Leder ökade skolkostnader till bättre utbildning? Problemet är att vi 

inte vet funktionen för att producera utbildning. Om vi visste det, skulle vi veta hur mycket 

"input" som vi köper in jämfört med hur mycket utbildning som produceras. Det finns 

problem med att mäta lärarnas erfarenhet och lärare per elev.  



9 
 

Rosen har tittat på en undersökning av Hanushek (1996) som relationen mellan "input" 

användande och olika mått på färdigheter inom utbildningsområdet. Inputvariablerna var bl.a. 

lärartäthet, utbildning på lärare, lärarnas erfarenhet, lärarnas löner och kostnader per elev. 

Men hans slutsats är att det praktiskt taget inte finns någon överensstämmelse mellan tillförda 

medel per elev och kvaliteten på pedagogiken.  

Rosen menar att vi alltså inte kan se vilka skolor som är effektiva bara genom att se på hur 

mycket pengar man lägger ner på eleverna. Man kan inte heller se skillnader mellan elever 

som går i en klass med 30 elever jämfört med en som går i en som har 20. Men om de 

däremot är tre eller färre elever så har klassens storlek betydelse, speciellt om för de unga 

eleverna och om de presterar sämre än medelnivåer. Hanushek menar att speciella 

handledningstillfällen kan betala sig. Skolverket (2009) menar att effekterna av klasstorlek är 

blandade. Klasstorlek har större betydelse för yngre elever och för elever från hem med låg 

socioekonomisk status. 

Rosen (1999) pekar på att det finns mätningar som tyder på att amerikanska studenter 

presterar sämre idag, än på 60-talet trots att det läggs ner mer än dubbelt så mycket på varje 

elev (skolåret 1995-1996). Vissa ekonomer menar att  skolor borde få tävla om att locka 

studenter. Ett förslag är att införa en sorts skolpeng för varje elev till eleven istället för pengar 

till skolorna. Teorin är att detta skulle ge en hälsosam effekt på skolmarknaden, då den skulle 

bli lik andra marknader. Dåliga skolor skulle få lägga ner och entreprenörer kunde starta 

skolor där de gamla är dåliga.  

Men de som är för valfrihet menar att det går utför med de allmänna skolorna trots den att 

man lägger ner mer och mer pengar på den. Man menar att bara för att någon är fattig, betyder 

inte att man är ovillig att söka de bästa möjligheterna för sina barn. 

Olika studier har visat att privata skolor är effektivare än allmänna skolor. I staden 

Milwaukee, år 1990, så fick omkring 1000 studenter från hem med fattiga hushåll börja i 

privata skolor tack vare statligt stöd. Detta skedde i form av en skolcheckar värda 3 200 

dollar. Man fick ansöka om dessa pengar, de som inte fick beviljat blev kontrollgruppen. 

Rouse (1997) analyserade resultaten och upptäckte att de studenter som gick i de privata 

skolorna hade bättre resultat i matematiktest och ungefär samma resultat i lästest.  
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4. Diskussion om vinstdrivande skolor 

En intressant fråga, förutom om det skall vara skolpeng och friskolor,  handlar om 

vinstdrivande skolor. Enligt Patrinos (2013) så är det Holländska skolsystemet med de flesta 

eleverna i icke-vinstdrivande skolor, ett föredöme i låga kostnader och goda resultat. Det 

svenska systemet har ju också en sorts skolpeng och konkurrens mellan skolor. Men varför 

fungerar det inte här, eller gör det? Böhlmark och Lindahl (2012) anser att det fungerar. Man 

framhåller att en ökad andel friskolor i en kommun ger bättre resultat och att kostnaderna inte 

ökar i kommunernas skolor. Men andra undersökningar kommer fram till andra slutsatser.  

Hanspers och Hensvik (2011) menar att löneökningar bland lärarna har varit störst där 

friskolan har ökat mest. Om andelen friskoleelever ökar med 10 procent, så ökar enligt 

modellen, lärarlönerna med 2 procent. Detta gäller i kommunala skolor. Alltså leder ökad 

konkurrens om lärarna till högre lönekostnader. Antalet sysselsatta timmar ökar i genomsnitt 

med 6 procent när andelen friskoleelever ökar med 10 procent. 

Lärarna får alltså får högre löner på grund av att det finns fler friskolor i en kommun. Då kan 

man fundera på hur många lärare olika skolhuvudmän har. Vlachos (2011) skriver att 

lärartätheten i skolor drivna av stiftelser eller ideella föreningar är högre än i både kommunala 

och skolor drivna av aktiebolag. Den lägsta lärartätheten finns i skolor drivna av aktiebolag. 

Det är alltså fler vinstdrivande skolor som gör att friskolor ser ut att ha lägre lärartäthet. Men 

samtidigt kommer i eleverna i icke vinstdrivande skolor generellt sett från "socialt 

gynnsamma omständigheter". Vilket är märkligt med tanke på att dessa kanske inte lika 

desperat behöver hög lärartäthet som andra grupper. Vlachos anser de icke vinstdrivande 

skolorna är överkompenserade när det gäller skolpengen och att man behöver fördela denna 

med hänsyn till sociala faktorer. 

Enligt Vlachos (2011) gäller att elever från vinstdrivande skolor presterar något sämre i 

gymnasiet jämfört med elever från kommunala skolor, trots att de hade samma betyg i 

grundskolan. Detta tyder på att man försöker locka elever till skolan med att få fina betyg, 

trots att kvaliteten på undervisningen inte alltid motsvarar detta. 

Eftersom skolorna tilldelas pengar för varje elev, så kan vinstdrivande skolor bara tjäna mer 

pengar genom att sänka kostnaderna per elev. Man försöker alltså dra nytta av 

stordriftsfördelar genom att "standardisera och strömlinjeforma utbildningen" mellan olika 

skolor. 
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Ökad konkurrens kan haft en positiv effekt på lärarnas situation , samtidigt som de möjligtvis 

kan ha gett bättre elevresultat. Friskolorna är populära hos elever och lärare.  

Men Vlachos menar att fler vinstdrivande skolor, kan leda till sämre kvalitet. Han vill att man 

ska diskutera kontroller, sanktionsmöjligheter och regelverk för att kunna dra nytta av de det 

goda som möjligheten att välja skola medför. Patrinos menar att det Holländska systemet är 

decentraliserat, men samtidigt har den en stor central organisation med många konsulterande 

tjänster och samverkansorgan samt strikta regler och stark kontroll.  

Även om icke vinstdrivande skolor är framgångsrika, så kan också vara svårt för sådana 

skolor att få tillgång till kapital, menar Vlachos. Men i Nederländerna har man löst detta 

genom att ett mindre antal föräldrar kan föreslå att det startas en skola. Staten är då skyldig att 

ge pengar till initiala kapitalkostnader och löpande utgifter, medan kommunen står för 

byggnader. På så sätt kan icke vinstdrivande skolor uppstå och drivas. 

Schleifer (1998) skriver att icke vinstdrivande företag kan värdera kvalitet för att det har ett 

egenvärde.  Dessa företag använder sitt överskott till att förbättra för sina anställda och höja 

kvaliteten. 

Skulle det fungera bättre utan vinstdrivande skolor? Inga andra länder än Chile och Sverige 

har ett skolsystem med offentligt finansierade, vinstdrivande skolor. Nederländerna har haft 

ett system med icke vinstdrivande skolor i snart hundra år och det verkar fungera bra. Är detta 

något att ta efter? Jag antar att mer forskning behövs på detta område. 

5. Empirisk analys 

5.1 Regressionsmodell 

TOTelev = 0+1FRI+ 2SKOL3INV+ 4UTB+5KOST+ 6SKATT+7BEF+i 

Förkortningar av variabler: 

TOTelev = Totalkostnad för kommunala grundskolan per elev respektive år, exkl. 

lokalkostnader. 

α = Intercept 

βn = Korrelationskoefficient  

FRI = Andel friskoleelever i grundskolan, räknat i oktober respektive år (antal friskoleelever 

dividerat med antalet totala elever i en kommun den 15 oktober eller närmaste helgfria datum) 
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SKOL = Elever, antal per skolenhet 

INV = Invånardistans respektive år 

UTB = Förgymnasial utbildning som högsta utbildning i befolkningen 25–64 år. Andel 

KOST = Kostnadsutjämning för kommuner, kr/invånare efter region, avseende förskoleklass 

och grundskola 

SKATT = Skattekraft, kr per invånare, respektive år 

BEF =  Andel befolkning 1-18 år och 74- år, andel 

MODER = Modersmålsundervisning, andel (%) elever som deltar 

ε  = Felterm 

 

Tabell 5.1 Översikt av regressionsvariabler och förväntat utfall 

  Beskrivning Förväntat utfall 

TOTelev Totalkostnad för kommunala grundskolan per elev, exkl. lokaler Beroendevariabel 

FRI Andel friskoleelever, oktober ? 

SKOL Elever, antal per skolenhet - 

INV Invånardistans + 

UTB Förgymnasial utbildning som högsta utbildning i befolkning 25–64 år, 
andel + 

KOST Kostnadsutjämning för kommuner med avseende på förskoleklass 
och grundskolor, kr/inv. + 

SKATT Skattekraft kr per invånare  + 

BEF Andel befolkning 1-18 år och 74- år, andel - 

MODER Modersmålsundervisning, andel (%) elever som deltar + 

 

5.2 Beskrivning av data och definition av valda variabler 

Jag har hämtat data från skolverkets databas och SCB. Jag gör en totalundersökning av alla 

Sveriges kommuner. Men det finns bortfall år 2014 för en "outlier" och det är Dorotea, som 

verkligen sticker ut detta år. Den kommunen har också tagits bort av SCB, när det gäller 

variabeln "Grundskolan, kostnad totalt per elev" år 2013. Men jag har tagit med kommunen 

under 2005 och 2009, eftersom siffrorna då ser mera normala ut. 

Jag tänker till stor del använda mig av Statskontorets variabler. Dessa variabler grundar sig på 

forskning inom skolområdet.  

5.2.1 Beroendevariabeln 

När det gäller beroendevariabeln, så har jag har hämtat data från skolverkets databas, SIRIS( -  

Skolverkets Internetbaserade Resultat- och kvalitetsInformationsSystem). De har fått sin data 

från SCB. I  SIRIS har man en variabel "Totalkostnad per elev" (se Appendix 1 för 
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definitionen). Den innebär att man ser till skolkommunen. Jag har tagit bort lokalkostnader 

från totalkostnader. Statskontoret (2013) menar att man bör använda skolkommun eftersom 

det är de som kan påverka kostnaderna. Man har också tagit bort lokalkostnaderna från 

totalkostnaderna. Orsaken är att det finns en större osäkerhet i denna kostnadspost och att det 

finns större skillnader i redovisningssätt mellan kommunerna i denna, än de övriga 

kostnadsposterna. 

5.2.2 De förklarande variablerna 

Procentuell befolkningsförändring 7-16 år, t-2 till t 

Statskontoret (2013) använder sig av variabeln "Procentuell befolkningsförändring 7-16 år, t-

2 till t". Men det gör inte jag eftersom mitt fokus inte ligger på förändringar år till år, utan på 

några enskilda år. Böhlmark och Lindahl (2012) finner i sin undersökning att man inte kan 

finna några statistiskt positiva effekter förrän det har gått ungefär 10 år. Detta beror på att det 

tog tid för friskolorna att bli en betydande del av grundskolorna. Så när jag undersöker flera 

år, så borde jag  alltså kunna se en tilltagande effekt av andelen friskoleelever. 

Andel elever i fristående skolor  

Statskontoret (2013) anser att konkurrensen om elever möjligtvis ger ökade kostnader när de 

kommunala har överskottskapacitet och fristående skolor ändå tar elever från dessa. Om de 

kommunala skolorna har underkapacitet så kan friskolor hindra merkostnader. Hanspers och 

Hensvik (2011) fastställer att mer friskolor leder till ökad konkurrens om lärarna och att det i 

sin tur leder till högre lärarlöner. 

Statskontorets (2013) undersökning tyder inte på någon uppenbar påverkan på de kommunala 

skolhuvudmännens kostnader av andelen friskoleelever. Bara ett år, 1998, så hade 

skolhuvudmän med större andel friskoleelever,  högre kostnader. Men det fanns inte så 

mycket friskolor på den tiden.  

Enligt teorin från Böhlmark och Lindahl (2012), så kan friskolor som gör vinster samtidigt 

som man lockar fler elever, tyda på att man är mer effektiva och att de kommunala skolorna 

har för höga kostnader. Friskolorna kan inte direkt påverka skolkostnaderna,  men på detta 

indirekta sätt kan skolkostnaderna effektiviseras. 

Det finns argument både för och emot att andelen elever i friskolor, skulle höja eller sänka de 

kommunala skolornas kostnader.  
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Antal elever per skola 

Det verkar rimligt att hålla med Statskontoret (2013) om att en kommun med större skolor kan 

sprida ut administrativa och andra kostnader på fler elever. Ett ökat antal elever per skolenhet 

borde alltså ge lägre kostnad per elev. 

Invånardistans 

Invånardistans är ett mått på gleshet. Enligt Statskontoret (2013) är det lättare att planera och 

få den storlek man vill på grundskolor och klasser om man har låg invånardistans.  

Invånardistansen är det genomsnittliga avståndet mellan invånarna om de sprids ut jämnt över 

kommunens yta. Den beräknas med följande formel: Invånardistans = Rot(2*antal m
2 

per 

invånare/rot(3)).  

Andel med grundskoleutbildning i bef. 25-64 år 

För att förklara resultaten i skolan är det viktigt att ta med föräldrarnas utbildningsnivå. 

Undersökningen från Statskontoret (2013) visar att kostnaderna per elev var oberoende 

föräldrars utbildningsnivå år 1999 och 2004. Men år 2010, så är både kostnader per elev och 

lärartätheten högre, då föräldrar har lägre utbildningsnivå. Ju fler som bara har 

grundskoleutbildning som högsta nivå, desto mer borde kostnader för skolan öka. Elever med 

föräldrar som är akademiker har ofta en fördel och inte lika mycket resurser behöver läggas på 

dessa. 

Totala statsbidrag per invånare 

Man var rädd att likvärdigheten i skolan skulle försämras i samband med decentraliseringen år 

1993. Det kommunala utjämningsbidraget utformades för att ta bort effekter av skattekraft, 

gleshet, minskande elevkullar och barn med utländsk bakgrund. Variabeln "Totala statsbidrag 

per invånare" handlar numera om ett slags utjämningsbidrag, där staten skjuter till pengar. Jag 

använder en variabel som heter "kostnadsutjämning för förskoleklass och grundskola" - det är 

utfallet av kostnadsutjämning för kommuner per invånare. Ju mer bidrag man får för denna 

post desto mer borde man kunna lägga på grundskolan. Men samtidigt är det ju generella 

bidrag, så att kommunerna själva kan bestämma vad pengarna skall gå till. Men jag antar att 

detta bidrag gör att man kan låta skolkostnaderna öka. 

Skattekraft per invånare 

Statskontoret (2013) visar att kommuner med lägst skattekraft, har något högre kostnader för 

grundskolan. De kommuner med lägst skattekraft är ofta glesbygdskommuner, eller finns 

bland de kommuner med minst befolkning, störst befolkningsminskning eller störst 
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invånardistans. Det behövs en kontroll av hur lokala förhållanden påverkar skattekraftens 

betydelse. I undersökningen finns ett positivt samband (år 1995 och 2011) mellan kostnader 

per elev och skattekraft när man kontrollerar för skolstorlek, invånardistans och totala 

statsbidrag. Utifrån detta antar jag att högre skattekraft, ger högre skolkostnader. 

Andel befolkning i åldrarna 1-18 och 74- år, procent 

Statskontoret (2013) har tagit med en faktor som skall ta upp demografins betydelse på 

kostnader per elev och lärartäthet. Då andelen barn, ungdomar och äldre ökar så kan 

kostnaderna per elev och lärartäthet förväntas minska. I och med de generella bidragen så 

innebär en högre andel yngre och äldre lägre kostnader i grundskolan. 

Modersmålsundervisning, andel (%) elever som deltar 

Jag antar att när fler elever deltar i modersmålsundervisning, så behövs fler lärare och 

kostnaderna ökar. 

5.3 Andelen grundskoleelever i friskolor 

Enligt min data, så har andelen grundskoleelever i friskolor har ökat från 7,6 procent 2005, 

10,8 procent 2009 till 14,1 procent 2014. Samtidigt så kan man se att andelen elever i 

friskolor i mediankommunen var 1.46 procent, år 2005 (se tabell 5.2). År 2009 var den 3.04 

procent och år 2014 3.8 procent (se tabell 5.3 och 5.4). Det var alltså en rejäl ökning hos 

mediankommunen på 109 procent mellan 2005 och 2009. Men en mer måttlig ökning med 25 

procent mellan år 2009 och 2014. Andelen grundskoleelever i friskolor överhuvudtaget ökade 

med 42 procent mellan 2005 och 2009 och 31 procent mellan 2009 och 2014. År 2005 fanns 

det 173 kommuner med elever i friskolor, år 2009 var det 186 kommuner och år 2014 var det 

185 kommuner. Så det är en hel del kommuner som inte har friskolor. Kommuner med 

friskolor har inte blivit fler de sista åren, men andelen friskoleelever har ökat. År 2005 fanns 

totalt 995 457 elever i svenska grundskolan, år 2009: 891 722 elever och år 2014: 949 460 

elever. År 2009 var under en period med lägre barnkullar. Antal friskolelever var år 2005: 76 

145, år 2009: 95 947 och år 2014: 133 942. Antalet barn i grundskolan minskade mellan 2005 

och 2009 med 10 procent, men antalet barn i friskolor ökade med 26 procent.  
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Tabell 5.2 Beskrivande statistik, år 2005 

Variabel Medel Median Minimum Maximum Std. Avv 

TOTelev 57107.6 56200 47400 77100 5687.15 

FRI 3.67474 1.45728 0 32.3238 5.0007 

SKOL 196.217 185.5 75 482.000 67.5123 

INV 283.007 209 17.0000 2163.00 282.965 

UTB 19.9496 20.3447 7.29174 28.0324 3.39204 

KOST 8923 8838.00 4938.00 11179.0 834.293 

SKATT 135012 131407 112816 250479 15739.2 

BEF 32.7353 32.8712 25.0351 37.172 1.70227  

MODER 3.80172 2.15000 0.000000 63.1 5.9625  

N=290     

 

Tabell 5.3 Beskrivande statistik, år 2009 

Variabel Medel Median Minimum Maximum Std. Avv 

TOTelev 67818.3 66550 55300 98800 7140.24 

FRI 5.44453 3.03901 0 39.4786 6.83893 

SKOL 183.538 171.000 76.0000 409.000 64.4303 

INV 285.007 208.929 16.1807 2168.92 289.054 

UTB 18.4460 18.6359 7.42215 26.3213 3.14754 

KOST 9468.49 9388.50 5354.00 12146 916.149 

SKATT 155642 151504 125829 300491 18659.2 

BEF 31.5604 31.6559 23.5783 37.4 1.57694  

MODER 4.73172 2.65000 0 38.4 6.15391  

N=290     

 

Tabell 5.4 Beskrivande statistik, år 2014 

Variabel Medel Median Minimum Maximum Std. Avv 

TOTelev 78011.4 76600 61800 113100 8103.26 

FRI 7.07281 4.03856 0 44.0486 8.22729 

SKOL 184.502 167.000 56.0000 464.000 71.7026 

INV 282.868 206.211 15.0860 2233.39 291.762 

UTB 32.0697 32.5952 13.9195 47.1823 6.24611 

KOST 9514.09 9281.00 5695.00 13713.0 1145.95 

SKATT 174700 169896 136448 326854 21512.6 

BEF 31.0069 31.0668 23.3978 36.5382 1.52843  

MODER 7.83737 6.5 0 39.9 6.95333  

N=289     
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5.4 Resultat av regressionsanalys 

5.4.1 Tre år - 2005, 2009 och 2014  

Jag har undersökt på tre år under en tioårs period. Det är delvis liknande siffror, men också en 

del som skiljer dem åt.  

Tabell 5.5 Resultat av olika regressionsmetoder, år 2005 

Beroende variabel: Totalkostnad för kommunala grundskolan per elev, år 2005 exkl. lokaler 

Modeller 1 2 3 4 

Förklarande variabler  Koefficient   Koefficient   Koefficient   Koefficient 

Konstant 
57067.6*** 
(415.386) 

68565.9*** 
(6903.6) 

68565.9*** 
(6903.6) 

65252.2*** 
(7964.56) 

Andel friskoleelever 
10.8765 

(67.0112) 
129.647** 
(65.0049) 

129.647** 
(65.0049) 

130.964* 
(70.3242) 

Elever, antal per skolenhet 
 

−13.4166** 
(5.29992) 

−13.4166** 
(5.29992) 

−12.1585** 
(5.60067) 

 Invånardistans 2005 
 

11.8434*** 
(1.15304) 

11.8434*** 
(1.15304) 

12.1362*** 
(1.21183) 

Förgymnasial utbildning 
   

82.0357 
(121.131) 

Kostnadsutj. förskoleklass och 
grundskolor 

   

−0.33539 
(0.401042) 

Skattekraft 2005 
 

0.040097* 
(0.0223675) 

0.040097* 
(0.0223675) 

0.052811* 
(0.0272592) 

Andel befolkning 1-18 år och 74- år 
 

−551.93*** 
(180.204) 

−551.93*** 
(180.204) 

−473.317** 
(227.839) 

Modersmålsundervisning, andel (%) 
elever som deltar 

   

11.9501 
(54.4159) 

R2 0.000091 0.357755 0.357755 0.360638 

Justerad R2 -0.003380 0.346448 0.346448 0.342435 

F-test 0.026344 31.63984 31.63984 19.81254 

P-värde 0.871177 1.39e-25 1.39e-25 1.20e-23 

N=290, Standardavvikelse inom parantes 
    *** Signifikansnivån på 1 % 

** Signifikansnivån på 5 % 
* Signifikansnivån på 10 %   

 
 
  

Regressionsresultatet för år 2005 syns i tabell 5.5 ovan. Modell två och tre blir likadana med 

stegvis regression och bakåtval. En redovisning av metoder och diskussion om bästa modell 

finns i Appendix 2. 

Modell två och tre visar att andel friskoleelever är signifikanta på fem-procentsnivån. Denna 

variabel är också signifikant på där alla variabler finns med. Det verkar klart att den skall vara 

med i modellen. När andelen elever i friskola ökar med en procentandel allt annat konstant, så 

ökar totalkostnaderna per elev med ca. 130 kr. Detta kan bero på olika saker som högre 
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lärarlöner eller viss överkapacitet hos de kommunala skolorna, samtidigt som det kommer in 

fler friskolor. Men jag går in på detta närmare i kapitel 5.4.2. 

Det som man kan se av min modell två och tre för år 2005 är ju att elever, antal per skolenhet 

påverkar kostnaden för grundskolor. När elever, antal per skolenhet ökar med ett allt annat 

konstant, så minskar totalkostnaderna per elev i genomsnitt med ca. 13 kr. Detta 

överensstämmer med teorin om att det är att i en kommun med större skolor är lättare att  

sprida ut administrativa och andra kostnader på fler elever och därmed få lägre kostnader per 

elev. 

Det som man kan se av min modell två och tre för år 2005 är ju att invånardistans väldigt 

tydligt påverkar kostnaden för grundskolor. När invånardistans ökar med ett allt annat 

konstant, så ökar totalkostnaderna per elev i genomsnitt med ca 18 kr. Detta överensstämmer 

med teorin om att det är svårt att optimera klasser och skolstorlek i kommuner i glesbygden.  

I modell två och tre blir variabeln skattekraft signifikant på tio-procentsnivån. När 

skattekraften ökar med 100 kr allt annat konstant, så ökar totalkostnaderna per elev i 

genomsnitt med ca. 4 kr. Men Skolverket (2009) hänvisar till en tidigare undersökning av 

samma myndighet, Skolverket (1996), där man anser att skattekraft är ett mått på 

utbildningsnivån i kommunen. Det finns nämligen ett starkt samband mellan akademiker i 

väljarkåren och tätortsgrad.  Man tänker sig att man ger högre prioritet åt skolan i kommuner 

med högre utbildningsnivåer. Jag ser också ett starkt negativt samband mellan förgymnasial 

utbildning som högsta utbildning och skattekraft (Detta gäller för alla tre undersökta år, se 

tabell 5.6, 5.8 och 5.10). Så detta förhållande verkar fortfarande gälla. 

I modell två finns också andel befolkning i åldrarna 1-18 och 74- år. När andelen befolkning i 

denna variabel ökar med en procentenhet, allt annat konstant, så minskar totalkostnaderna per 

elev med ca. 552 kr. Det är en fördel med mycket barn om man tittar på kostnader per elev. 

Man kan fördela administrativa kostnader på fler och lärartätheten minskar.  

Korrelationen för totalt per elev är starkast med invånardistans (se tabell 5.6). Samtidigt är 

korrelationen mellan invånardistans negativt korrelerad med skolenhet per elev. Andelen 

friskoleelever är korrelerad är med skolenhet per elev. Skattekraft är som sagt ganska starkt 

korrelerad med flera variabler. Men det finns inga VIF värden över tio på något av de tre 

undersökta åren, så jag antar att jag inte har problem med multikollinjäritet. 
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Tabell 5.6 Korrelationsmatris, år 2005 

TOTelev FRI SKOL INV UTB KOST SKATT BEF MODER  

1 0.0096 -0.306 0.5437 -0.008 -0.033 -0.079 0.0227 0.0461 TOTelev 

  1 0.3784 -0.27 -0.515 -0.14 0.5193 -0.347 0.4271 FRI 

    1 -0.53 -0.401 0.0276 0.5295 -0.384 0.2970 SKOL 

      1 0.1855 0.1834 -0.377 0.3473 -0.1035 INV 

        1 0.0784 -0.7 0.4096 -0.2944 UTB 

          1 -0.026 0.5072 -0.1944 KOST 

           1 -0.346 0.2317 SKATT 

            1 -0.4288 BEF 

        1 MODER 

N=290 

 

Tabell 5.7 Resultat av olika regressionsmetoder, år 2009 

Beroende variabel: Totalkostnad för kommunala grundskolan per elev, år 2009 exkl. lokaler 

Modeller 1 2 3 4 

Förklarande variabler  Koefficient   Koefficient   Koefficient   Koefficient 

Konstant 
68063.2*** 
(536.726) 

82503.6*** 
(6909.83) 

82503.6*** 
(6909.83) 

78479.7*** 
(9028.29) 

Andel friskoleelever 
−44.9899 
(61.4646) 

165.57*** 
(52.886) 

165.57*** 
(52.886) 

172.338*** 
(59.8621) 

Elever, antal per skolenhet 
 

−13.344** 
(6.15691) 

−13.344** 
(6.15691) 

−11.053 
(7.39827) 

Invånardistans 2009 
 

16.0228*** 
(1.31364) 

16.0228*** 
(1.31364) 

16.3099*** 
(1.40131) 

Förgymnasial utbildning 
   

79.8659 
(144.47) 

Kostnadsutj. förskoleklass och 
grundskolor 

   

−0.422221 
(0.457968) 

Skattekraft 2009 
   

0.00527926 
(0.0265189) 

Andel befolkning 1-18 år och 74- år 
 

−560.96*** 
(214.83) 

−560.96*** 
(214.83) 

−399.294 
(294.388) 

Modersmålsundervisning, andel (%) 
elever som deltar 

   

18.0216 
(70.1542) 

R2 0.001857 0.445560 0.445560 0.447999 

Justerad R2 -0.001609 0.437779 0.437779 0.432284 

F-test 0.535773 57.25815 57.25815 28.50716 

P-värde 0.464785 2.04e-35 2.04e-35 2.46e-32 

N=290, Standardavvikelse inom parantes 
    *** Signifikansnivån på 1 % 

** Signifikansnivån på 5 % 
* Signifikansnivån på 10 %   
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Regressionsresultatet för år 2009 syns i tabell 5.7 ovan. Modell två och tre blir likadana med 

stegvis regression och bakåtval. 

Modell två och tre visar att andel friskoleelever är signifikanta på en-procentsnivån. Denna 

variabel är också lika signifikant i den stora modellen där alla variabler finns med. Modell två 

och tre visar att andelen elever i friskola ökar med en procentandel allt annat konstant, så ökar 

totalkostnaderna per elev med ca. 166 kr. 

Det som man kan se av min modell två och tre för år 2009 är att elever, antal per skolenhet 

påverkar kostnaden för grundskolor. När elever, antal per skolenhet ökar med ett allt annat 

konstant, så minskar totalkostnaderna per elev i genomsnitt med ca 13 kr. Detta 

överensstämmer med teorin om att det är att i en kommun med större skolor är lättare att  

sprida ut administrativa och andra kostnader på fler elever och därmed få lägre kostnader per 

elev.  

Det som man kan se av min modell två och tre för år 2009 är ju att invånardistans väldigt 

tydligt påverkar kostnaden för grundskolor. När invånardistans ökar med ett allt annat 

konstant, så ökar totalkostnaderna per elev i genomsnitt med ca 16 kr. Detta överensstämmer 

som sagt med teorin om att det är svårt att optimera klasser och skolstorlek i kommuner i 

glesbygden.  

Ingen av modellerna visar på signifikans för skattekraft.  

I modell två och tre är befolkning i åldrarna 1-18 och 74- år signifikant på en-procentsnivån. 

När andelen befolkning i denna variabel ökar med en procentenhet, allt annat konstant, så 

minskar totalkostnaderna per elev med ca.561 kr. När man får fler elever, så kan som sagt 

fördela administrativa kostnader på fler och lärartätheten minskar.  

Korrelationerna liknar de för år 2005 och 2014 (se tabell 5.6, 5.8 och 5.10).  
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Tabell 5.8 Korrelationsmatris, år 2009 

TOTelev FRI SKOL INV UTB KOST SKATT BEF MODER  

1 -0.043 -0.372 0.6334 0.0368 -0.106 -0.221 0.0263 -0.123 TOTelev 

 1 0.4328 -0.291 -0.475 -0.038 0.5015 -0.319 0.4564 FRI 

  1 -0.535 -0.392 0.2057 0.5268 -0.213 0.5164 SKOL 

   1 0.1018 0.0370 -0.366 0.2699 -0.312 INV 

    1 -0.064 -0.658 0.1857 -0.282 UTB 

          1 0.2037 0.5535 -0.111 KOST 

           1 -0.078 0.2617 SKATT 

            1 -0.506 BEF 

        1 MODER 

N=290 

 

Tabell 5.9 Resultat av olika regressionsmetoder, år 2014 

Beroende variabel: Totalkostnad för kommunala grundskolan per elev, år 2014 exkl. lokaler 

Modeller 1 2 3 4 

Förklarande variabler  Koefficient   Koefficient   Koefficient   Koefficient 

Konstant 
78544.4*** 

(624.51) 
87898.1*** 

(8048.4) 
87464.9*** 
(8143.51) 

79700.3*** 
(9986.9) 

Andel friskoleelever 
−75.2541 
(57.0734) 

83.7233* 
(48.6727) 

 

89.804 
(59.0775) 

Elever, antal per skolenhet 
   

−1.15226 
(7.56731) 

Invånardistans 2014 
 

17.5713*** 
(1.3733) 

17.718*** 
(1.40481) 

18.2831*** 
(1.5694) 

Förgymnasial utbildning 
   

161.617* 
(91.2822) 

Kostnadsutj. förskoleklass och 
grundskolor 

   

0.0565912 
(0.468268) 

Skattekraft 2014 
  

0.0312* 
(0.0189) 

0.0517772* 
(0.0290002) 

Andel befolkning 1-18 år och 74- år 
 

−498.278* 
(257.634) 

−642.427** 
(255.05) 

−705.843** 
(342.386) 

Modersmålsundervisning, andel (%) 
elever som deltar 

   

−21.0431 
(66.6419) 

R2 0.006021 0,369 0.369 0.379012 

Justerad R2 0.002558 0,363 0.362 0.361269 

F-test 1.738572 55.63489 55.52 21.36177 

P-värde 0.188371 2.44e-28 2.72e-28 2.89e-25 

N=289, Standardavvikelse inom parantes 
    *** Signifikansnivån på 1 % 

** Signifikansnivån på 5 % 
* Signifikansnivån på 10 %   
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Regressionsresultatet för år 2014 syns i tabell 5.9 ovan. Modell två och tre ser ut att vara bäst 

utifrån signifikansnivå. Här blir det skillnad mellan stegvis regression och bakåtval. En 

redovisning av metoder och diskussion om bästa modell finns i Appendix 2. 

Bara i en av modellerna har andel friskoleelever nått någon signifikansnivå. Därför blir det 

svårare att uttala sig säkert om hur denna variabel påverkar kostnader för kommunala 

grundskolor. I modell två är den signifikant på 10 procents nivån och verkar öka kostnaderna 

något. När andelen elever i friskola ökar med en procentandel allt annat konstant, så ökar 

totalkostnaderna per elev med ca. 84 kr. 

År 2014 var det inte lika tydligt och man kan tycka att 84 kr är en liten summa. Men som ett 

exempel, så kan en genomsnittlig kommun (år 2014) med 2800 elever i kommunala skolor, 

vid en procents ökning, få en ökning av de kommunala skolkostnaderna med ca. 234 000 kr. 

Det som man kan se av min modell två för år 2014 är ju att invånardistans väldigt tydligt 

påverkar kostnaden för grundskolor. När invånardistans ökar med ett allt annat konstant, så 

ökar totalkostnaderna per elev i genomsnitt med ca. 18 kr.  

I modell två blir variabeln skattekraft inte signifikant, men det blir den i modell tre. Om man 

tolkar skattekraft utan att se på korrelationen med andra variabler, så kan det se ut som att 

högre skattekraft leder till högre kostnader per elev. När skattekraften ökar med 100 kr allt 

annat konstant, så ökar totalkostnaderna per elev i genomsnitt med ca. 3 kr.  

I modell två finns också andel befolkning i åldrarna 1-18 och 74- år och den är signifikant på 

tio-procentsnivån. När andelen befolkning i denna variabel ökar (i likhet med år 2005 och 

2009) med en procentenhet, allt annat konstant, så minskar totalkostnaderna per elev med 

nästan 500 kr.  

Korrelationerna liknar de för år 2005 och 2009 (se tabell 5.6, 5.8 och 5.10).  
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Tabell 5.10 Korrelationsmatris, år 2014 

TOTelev FRI SKOL INV UTB KOST SKATT BEF MODER  

1 -0.077 -0.266 0.5924 0.0612 0.0397 -0.129 -0.013 -0.1432 TOTelev 

  1 0.4425 -0.29 -0.473 -0.104 0.4597 -0.234 0.4182 FRI 

    1 -0.494 -0.397 -0.049 0.5300 -0.072 0.4250 SKOL 

      1 0.1320 0.1067 -0.317 0.1590 -0.2951 INV 

        1 0.0471 -0.687 0.1239 -0.1906 UTB 

          1 -0.122 0.0385 -0.0735 KOST 

            1 0.0761 0.1334 SKATT 

              1 -0.3035 BEF 

        1 MODER 

N=289 

5.4.2 År 2005, 2009 och 2014 - en jämförelse 

Det blir samma resultat oavsett om man tar stegvis regression eller bakåt val, när det gäller år 

2005 och 2009. För år 2014 så blir det skillnad mellan metoderna. "Andel friskoleelever",  

"Elever", antal per skolenhet", "invånardistans" och "andel befolkning 1-18 år och 74- år", 

finns med både 2005 och 2009. "Skattekraft" är signifikant 2005. När man jämför alla tre 

åren, så finns "invånardistans" och "andel befolkning 1-18 år och 74- år" klart med i alla 

modeller. Skattekraft är väl lite tveksam 2009 och 2014. Andel friskoleelever är tydligt 

signifikant både 2005 och 2009. Men lite mer tveksam år 2014.  

Det finns tre variabler som inte blev signifikanta i modellerna två och tre för de tre åren.  

"Förgymnasial utbildning som högsta utbildning" ger i enlighet med det som jag antog, ökade 

kostnader, då fler lägre utbildade föräldrar ger högre kostnader att utbilda barnen. 

"Kostnadsutjämning för kommuner" antog jag skulle ge ett incitament att öka kostnaderna för 

grundskolan. Det gör det för år 2014 (ligger nära noll), men ger minskade kostnader för år 

2005 och 2009. Modersmålsundervisning, andel (%) elever ger högre kostnader som jag 

också antog för år 2005 och 2009, men minskade kostnader för 2014. Jag kan inte dra någon 

slutsats utifrån dessa resultat utom att år 2005 och 2009 liknar varandra mest. Men dessa 

variabler är som sagt inte signifikanta för de bästa modellerna. 

År 2005 och 2009 finns enligt mina resultat en liten, men tydlig påverkan av andelen 

friskoleelever på skolkostnaderna. Det som också är intressant är att elevkullarna minskar 

mellan 2002 till 2010. Elevkullarna är ca. hundratusen färre för år 2009 än för 2005. Jämfört 

med 2005 och 2014, så har antalet friskoleelever för år 2009, ändå fortsatt att stiga och 

signifikansen har ökat för andelen friskoleelever. Det blir mer tydligt att den skall vara med. 

Jag vet inte varför det är så, men enligt resultat från Statskontoret (2013), så finns det en 
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eftersläpning i systemet när det gäller lärartäthet. När antalet elever sjunker, så ökar 

lärartätheten och därmed ökar kostnaderna per elev. 

Statskontoret (2013) har också en teori om att konkurrensen om elever möjligtvis ger ökade 

kostnader när de kommunala skolorna har överskottskapacitet och fristående skolor ändå tar 

elever från dessa. I linje med detta får variabeln Andel elever i friskolor ökad signifikans, när 

elevantalet sjunker rejält mellan år 2005 och 2009. Det blir alltså tydligare att den variabeln 

påverkar kostnaderna. 

När elevantalet börjar öka igen, år 2014, så blir signifikansen mindre tydlig. Det verkar inte 

vara lika dyrt med friskolelever heller. Om man funderar vad detta kan bero på, så passar ju 

Statskontorets teori, att ifall kommunala skolorna har underkapacitet så kan friskolor hindra 

merkostnader.  Det fanns möjligtvis en viss underkapacitet när elevantalet ökade igen (från år 

2011), men en ökad friskoleandel gjorde troligen att kostnaderna inte drog iväg.  

6. Slutsats och diskussion 

Statskontoret (2013) tittar på förändringar i kostnaden per elev. Böhlmark och Lindahl (2012) 

tittar också på förändringen i skolutgifter mot förändringen i friskoleandelen. Här har man 

också tagit med individ- och familjespecifika variabler. Statskontoret undersöker om det finns 

ett samband mellan resurser och resultat, men undersöker inte sambandet mellan fler friskolor 

och utbildningsresultat. Böhlmark och Lindahl tittar på om det blir en förändring i 

utbildningsresultat mot förändring i friskoleandelen. Uppsatsens resultat skiljer sig en del från  

Böhlmark och Lindahl men även Statskontorets och det kan förstås bero på att de dessa 

undersökningar ser till förändringar och jag tittar på enskilda år. Mitt resultat är mest likt 

Statskontorets och det beror troligen på att jag har liknande variabler.   

Mitt studiesyfte är, delvis att skildra ett urval av det som skrivits om fler elever i friskolor, när 

det gäller kostnader, konkurrens och kvalitet. Detta anser jag är gjort i kapitel två, tre och 

fyra.  

Studiens syfte är också att svara på en fråga: Påverkar andelen friskoleelever kostnaderna per 

elev i kommunala grundskolor? Det jag har koncentrerat mig på i denna uppsats är den 

indirekta effekten av fler friskoleelever i grundskolor. Orsaken är att data saknas för 

friskolornas kostnader. 
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Hanspers och Hensvik (2011) fastställer att mer friskolor leder till ökad konkurrens om 

lärarna och att det i sin tur leder till högre lärarlöner. Samtidigt är det, enligt Vlachos (2011) 

lägre lärartäthet i skolor drivna av aktiebolag. Vilket borde ge dessa lägre relativt lägre 

kostnader. Kommunala skolor borde få en högre kostnad, då man har högre lärartäthet. Min 

undersökning visar också på högre kostnader för kommuner med fler friskolelever. 

Böhlmark och Lindahl (2012) finner inga belägg för att skolkostnaderna skulle öka då andelen 

friskolor ökar. Statskontoret (2013) kan inte säga hur friskoleandelen påverkar de kommunala 

skolhuvudmännens kostnader. Böhlmark och Lindahl (2012) menar att om det finns friskolor 

som gör överskott samtidigt som man attraherar fler elever, så kan det betyda att man är mer 

effektiva och att de kommunala skolorna har för höga kostnader. De kommunala 

skolhuvudmännen (kommunalpolitikerna) kan ju tänkas påverkas av att man kan sänka 

kostnaderna, men det är inget jag ser i min undersökning. Detta verkar stämma med Schleifers 

teori om att tillgångar som är offentligt ägda ger chefen (politikern/rektorn) relativt svaga 

incitament för investeringar (i detta fall i form av besparing).  

Om vi tittar på de tre åren som jag har studerat och frågar oss igen: Påverkar andelen 

friskoleelever kostnaderna per elev i kommunala grundskolor? Det verkar som Statskontorets 

teori om överskotts- respektive underskottskapacitet har en viss poäng (se kap. 5.4.2). 

Årskullarna av elever varierar och har betydelse för skolkostnaderna, då det finns en viss 

eftersläpning av antalet lärare och i det sammanhanget ger troligen mer friskolor mer utgifter 

eller mer besparingar beroende på situationen. 

Samtidigt borde effekten av fler elever i friskolor synas ju längre tiden går, enligt Böhlmark 

och Lindahl (2012). Andelen friskoleelever ökar också sakta men säkert. Det verkar också 

som kostnaderna för kommunala grundskolor sjunker. Kan det betyda att kostnaderna 

fortsätter sjunka för kommunala skolor? Det skulle vara intressant att se hur det ser ut om fem 

år, om andelen friskoleelever fortsätter att öka på samma vis. 

I teorin kan alltså kostnaderna öka eller minska för de kommunala grundskolorna, men enligt 

min undersökning, så verkar det sammantaget vara en marginell ökning. Det är ju inte så att 

kostnaderna skenar iväg och då blir det ju väldigt intressant att titta på resultat i grundskolan. 

För om vi inte kan se att kostnaderna sticker iväg på grund av friskolor, så kan man likt 

Böhlmark och Lindahl (2012) fundera över om skolproduktiviteten (kvalitén i förhållande till 

kostnader) ökar med fler friskolor. Samtidigt finns det vinstdrivna skolor som gör överskott 

och visar att det går att sänka kostnaderna och ändå behålla goda resultat i nationella prov. 
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Men frågan är samtidigt vad dessa är värda när man enligt Vlachos (2011), ser att 

grundskoleelever med samma betyg i vinstdrivande - och kommunala skolor sedan skiljer sig 

åt i resultat i gymnasiet, till de kommunala skolornas fördel. Men Böhlmark och Lindahl 

(2012), tycker sig däremot se, att en ökad andel av friskoleelever i grundskolan leder till ett 

något bättre resultat i gymnasiet och högskolan.  

Schleifer (1998) menar att om en myndighet exakt vet vad den vill ha så, kan den formulera 

detta i avtal och genomdriva detta avtal. Då spelar det ingen roll om myndigheten tar hand om 

det eller låter upphandla varan eller tjänsten. Med felfria kontrakt och regleringar, så har det 

ingen betydelse om myndigheten eller den privata sfären utför tjänsten. Kanske brister det i 

kontrakt och regleringar, för i min undersökning så spelar det roll vem som utför tjänsten. Det 

blir lite dyrare för kommunala skolor om det finns en högre andel friskolor i kommunen. 

Vinstdrivande friskolor kan ta ut vinster ur skolan och detta betyder att de inte har lika stora 

kostnader som kommunala skolor. Men vinsten går inte tillbaka till samhället i form av 

pengar, möjligtvis i form av bättre testresultat. Om det bara hade funnits kommunala skolor, 

så hade kostnaden för samhället alltså varit lite lägre om man får tro min regressionsanalys. 

Speciellt om man tänker på att lärarlönerna troligen hade varit något lägre. 

I teorin från Schleifer (1998) så skall ett system med skolpeng ge flera fördelar utifrån ett 

upphandlingsperspektiv.  Det främsta skälet  är att privata skolor starkare incitament att 

reducera kostnader och att skapa innovationer, vilket i princip leder till både högre kvalitet 

och kostnadseffektivitet av utbildning. Det är möjligt att det stämmer, men det är väldigt svårt 

att kontrollera, speciellt när man inte kan se kostnaderna hos friskolorna. 

Schleifer (1998) anser att tillhandahållande av skoltjänster verkar vara nästan perfekt på det 

privata området. I Holland verkar Schleifers om konkurrens och upphandling fungera. Man 

har goda resultat och relativt låga skolkostnader, enligt Patrinos (2013). I Sverige är det 

delade meningar om det har blivit billigare och bättre resultat. Det finns flera viktiga 

skillnader mellan systemen. I Nederländerna finns det inga vinstdrivande skolor som 

finansieras med offentliga pengar. I Sverige finns det också icke vinstdrivande skolor och de 

har bättre resultat än andra skolor. Men de har de har fler elever från "socialt gynnsamma 

omständigheter". Men så verkar det inte vara i Holland. Där kommer eleverna från hem, där 

mödrarna är något mindre välutbildade än mödrarna till elever i offentliga skolor. En annan 

skillnad kan handla om initiala kostnader.  Enligt friskolornas riksförbund (2015) är det 

krångligt och man behöver ligga ute med pengar i startfasen, innan skolpengarna börjar rulla 
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in. Det verkar relativt lätt och mindre kostsamt att starta skolor i Holland. Skillnaderna kan 

också bestå i att man haft systemet längre i Holland och att det är en stor andel av eleverna 

som går i friskolor. Vlachos menar att det finns hinder för en bra fungerande marknad inom 

utbildningssektorn. Det behövs mer reglering för att påverka de processer som styr 

skolsystemet. I Holland har man en stor centralorganisation med många rådgivande tjänster 

och samverkansorgan samt strikta regler och stark kontroll. Detta kan också vara en av 

nycklarna till ett relativt bättre resultat. Men detta är ett uppslag för framtida forskning. 
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Appendix 1 

Skolverkets definitioner för kostnader per elev i kommunala grundskolor. 

Min beroendevariabel är: " Totalkostnad för kommunala grundskolan per elev respektive år, 

exkl. lokalkostnader."  = "Totalt"  -  "Lokaler och inventarier" 

Totalt  

"Denna statistikuppgift visar den totala kostnaden per elev 2014. I statistiken ingår kostnader 

för: lokaler och inventarier, skolmåltider, elevhälsa, undervisning, läromedel, utrustning och 

skolbibliotek, övriga kostnader, till exempel SYV-verksamhet, skolledning och administration 

samt grundskolans del av kommungemensam verksamhet såsom kompetensutveckling av 

lärare och personal, elevassistenter och skolvärdar." 

"I statistiken ingår inte kostnader för skolskjutsar." 

Lokaler och inventarier 

"Denna statistikuppgift visar kostnaden för lokaler och inventarier per elev 2014. I statistiken 

ingår kostnader för lokaler och inventarier, inklusive underhåll, städning och kostnader för 

vaktmästare avseende fastighetsskötsel. I kostnaden kan interna hyror vara 

självkostnadsberäknade eller marknadsmässigt beräknade."  

"I statistiken ingår inte kostnader för övriga vaktmästartjänster." 
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Appendix 2 

Metoddiskussion 

Modell två har gjorts med stegvis regression: Denna metod är praktisk om man har många 

förklarande variabler. I mitt fall har jag använt programmet Minitab som anpassar enkla 

linjära regressioner och sedan lägger till och tar bort variabler beroende hur man har satt alfa-

värdeti mitt fall är alfa 0.10.  

Modell tre har gjorts med bakåt val som också kallas bakåteliminering. Man börjar då med 

den största modellen. Första steget är att anpassa den största modellen, sedan plockar man den 

förklarande variabel som är minst signifikant. Minitab slutar ta bort variabler när alla p-

värden är mindre eller lika med det satta alfa-värdet för att ta bort en variabel, i mitt fall är 

detta 0.10. 

Metoderna kommer fram till delvis olika modeller för år 2014. Så det kan vara slumpen som 

avgör vilken av de variabler med svag signifikans som kommer med. När jag använder mig av 

ett tredje alternativ, framåtval, så får jag samma resultat som stegvis regression. Variabeln 

"Andel friskoleelever" verkar dock vara en "svagare" variabel, eftersom "Skattekraft" också 

kommer med i modellen där alla variabler är inkluderade. Variabeln "Skattekraft" är dock 

ganska högt korrelerad med flera variabler, så det är ganska svårt att veta vad den egentligen 

står för. 


