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Sammanfattning  
Vi har i detta examensarbete undersökt vad det finns för teoretiska respektive reella för- och nackdelar 

med friskolor samt hur de förhåller sig till propositionen Valfrihet i skolan som ligger till grund för 

reformen. Utifrån sex olika källor har vi kommit fram till att det finns både reella och teoretiska för- och 

nackdelar. Tydliga fördelar är att lärarlönerna har ökat sedan friskolereformen trädde i kraft, att vinst kan 

vara en positiv drivkraft samt att det har blivit lättare att matcha elev och skola då utbudet av mer 

specifika inriktningar har ökat. Tydliga nackdelar är att lärarnas arbetsbörda tycks ha ökat, att 

betygsinflationen har ökat i och med konkurrensen samt att det tycks vara svårt att utkräva ansvar om 

utbildningen håller låg kvalitet då det föreligger sociala och monetära hinder vid ett skolbyte. Det visar 

sig även att propositionens syfte till viss del har infriats i form av ett bredare skolutbud med olika 

inriktningar och en mer produktiv skola i och med den effektivisering som konkurrensen har inneburit. 

Det fastslås även att det finns en problematik gällande informationsflödet mellan producent (friskolan) 

och konsument (behörig elev) som gör att det blir svårt för elever och dess familjer att ta det ansvar över 

elevens utbildningssituation som propositionen föreslår.  

 Frågeställningarna som besvaras är: Vad finns det för teoretiska respektive reella fördelar med 

friskolor?, Vad finns det för teoretiska respektive reella nackdelar med friskolor? samt Hur förhåller sig 

för- respektive nackdelar till propositionen som ligger till grund för friskolereformen?  

 Viss vidare forskning krävs inom området. Framförallt behövs nya studier som statistiskt belyser 

skillnader mellan kommunala skolor och friskolor.  

 

Nyckelord: friskolereformen, friskolor, skolpeng, konkurrens, svenska skolmarknaden
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Abstract 
In this paper we aim to investigate the advantages and disadvantages with the Swedish free-school 

system and how reality aligns with the political prequel that paved way for the Swedish free-school 

reform. Based on six sources we have found that there are both practical and theoretical advantages 

together with practical and theoretical disadvantages. Some clear advantages are that the pay rate of 

Swedish teachers has increased since the free-school reform, that the possibility of profit could be a 

positive driving force for an organization and that the free-school system has led to a increased selection 

of educational possibilities and has thereby simplified the match between student and school. Clear 

disadvantages is that the teachers workload has increased, the grade inflation has increased in 

connection with the competition on the Swedish school market and that it is difficult to assume 

responsibility if education is of low quality as there are social and monetary barriers if a student wants 

to switch school. It also turns out that the purpose of the bill has in part been infused in the form of a 

broader school offering with different orientations and a more productive school with the efficiency 

enhancement that competition has meant. It is also established that there is a problem regarding the flow 

of information between the producer (independent school) and the consumer (competent student) which 

makes it difficult for students and their families to take responsibility for the student's educational 

situation as proposed by the bill.  

 The questions that are answered are: What are the theoretical and practical advantages of the 

Swedish free-school system? What are the theoretical and practical disadvantages of the Swedish free-

school system? as well as How are the advantages and disadvantages aligning with the political ideas 

that paved way for the Swedish free-school reform?  

 Some further research is required in the field. Above all, new studies are required that 

statistically highlight differences between municipal schools and independent schools. 

Keywords: Swedish free-school reform, free-schools, Swedish school founding, competition, Swedish 

school market
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1. Inledning  
Debatten om friskolors plats på den svenska skolmarknaden är lika aktuell idag som när de blev ett 

faktum 1992. Debatten tycks ha en ideologisk grund där motståndare till vinster i välfärden samt de 

som ser friskolor och det fria skolvalet som en bidragande faktor till segregation står på ena sidan 

och de som anser att möjlighet till vinst skapar en bättre och mer resurseffektiv skola samt att det 

fria skolvalet och friskolor kan vara en möjlighet för utsatta individer i utsatta områden att byta 

miljö. I dagstidningar går det att läsa att ”Friskolan Internationella Engelska skolan går med 152 

miljoner kronor i vinst- och studieresultaten är i toppklass”  samtidigt som 1

kommunikationsdirektören på skolkoncernen Academia säger att ”Det är mycket få nyanlända som 

söker själva till våra skolor. De flesta känner inte till systemet…” . Det finns alltså för och 2

nackdelar med de svenska friskolorna som belyses i media och i politiken, men vad säger 

forskningen? 

 

2. Syfte & frågeställningar 

Med det här arbetet avser vi att analysera huruvida de svenska friskolorna är funktionella i relation 

till de kommunala skolorna samt i relation till det reella utfallet av regeringen Bildts proposition 

Valfrihet i skolan som låg till grund för friskolereformen 1992. Den allmänna och politiska debatten 

är tudelad och därför önskade vi söka svar på om debatten enbart landar i ideologiska motsättningar 

eller om den ena skolformen faktiskt är bättre än det andra. Därför vill vi undersöka vad 

forskningen säger om positiva och negativa aspekter som finns med ett fristående huvudmannaskap 

och då i frågan om ekonomiska vinster, resurseffektivitet, organisation och utbildning i sin helhet. 

Vi syftar med andra ord till att söka svar på frågeställningen vad det finns för reella samt teoretiska 

för- respektive nackdelar med friskolor. Baserat på detta har vi kommit fram till följande 

frågeställningar:  

- Vad finns det för teoretiska respektive reella fördelar med friskolor? 

- Vad finns det för teoretiska respektive reella nackdelar med friskolor?  

- Hur förhåller sig för- respektive nackdelar till propositionen som ligger till grund för 

friskolereformen?  

 

 Jeppsson, Jonathan (2017, 2 okt), Friskolan gör 152 miljoner i vinst - får 20 miljoner till läxhjälp, Aftonbladet, hämtad 1

2017-11-29, från https://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/3rKXX/friskolan-gor-152-miljoner-i-vinst--far-20-
miljoner-till-laxhjalp
 TT (2017, 2 aug), Få nyanlända börjar på friskolor, Svenska Dagbladet, hämtad 2017-11-29, från https://www.svd.se/2

fa-nyanlanda-borjar-pa-friskolor
!1

https://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/3rKXX/friskolan-gor-152-miljoner-i-vinst--far-20-miljoner-till-laxhjalp
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3. Bakgrund  
3.1.Den svenska friskolereformen  
År 1992 antogs propositionen om valfrihet i skolan av Sveriges riksdag. Vid tillfället var 

högerregeringen Bildt vid makten och sittande utbildningsminister och skolminister var Per Unckel 

respektive Beatrice Ask. I propositionen Valfrihet i skolan 1992/93:230 från regeringen beskrivs de 

principiella skälen till friskolereformen vilket bland annat var att bryta det offentliga skolmonopolet 

och på så sätt skapa möjligheter för ökad mångfald av profileringar och pedagogisk flexibilitet inom 

skolväsendet.  Genom reformen skulle förutsättningar för individens frihet att välja och forma sin 3

egen utbildning och framtid främjas. Reformen syftade också till att öka föräldrars och elevers 

engagemang i skolan. Valfrihet i den i övrigt obligatoriska skolan ansågs vara en viktig hörnsten till 

främjandet av engagemang och ökat intresse för skolans utformning.  Genom valfrihet tvingas 4

aktiva val och informationssökningar fram menade regeringen.  

 Friskolereformen kom även att innebära införandet av den så kallade skolpengen. Detta då 

reformen inte skulle begränsa den syftade valfriheten efter familjers ekonomiska förmåga. Mer om 

detta nedan.  

 Skollagen ska vara gällande för fristående skolor i samma utsträckning som offentligt styrda 

skolor. Det statliga skolverket ska i samma uträkning jobba med tillsyn och kontroll av alla skolor, 

offentligt styrda skolor och av skolor styrda av ett fristående huvudmannaskap.  

 

3.2. Skolpengen  
Friskolereformen kom även att innebära införandet av den så kallade skolpengen. Detta då reformen 

inte skulle begränsa den syftade valfriheten efter familjers ekonomiska förmåga. Alla skolformer i 

Sverige ska vara avgiftsfria och likvärdiga oavsett om de styrs offentligt eller av ett fristående 

huvudmannaskap. Med ett fristående huvudmannaskap avses den person, organisation eller företag 

som styr den fristående skolan. Skolpengen är ett kommunalt bidrag riktade till skolor per elev. Hur 

stor summan blir bestäms utifrån den kommunala budgeten. Skolpengen syftar alltså till att göra 

valfriheten i skolan likvärdig för alla elever oavsett ekonomisk bakgrund.   5

 De omkostnader som skolpengen ska omfatta är undervisning, läroverktyg, elevhälsa, 

måltider, administration, mervärdeskatt och lokalkostnader. Utöver det bidraget finns tilläggsbelopp 

 Prop. 1992/93:230, Valfrihet i skolan, s.26, tillgänglig: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/3

proposition/valfrihet-i-skolan_GG03230
 Prop. 1992/93:230, s. 264

 Prop. 1992/93:230, Valfrihet i skolan, tillgänglig: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/5

valfrihet-i-skolan_GG03230
!2
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för skolor som har elever med omfattade behov av särskilt stöd, rätt till modersmålsundervisning 

eller deltagande i lovskola.   6

 Skolpengen ska som tidigare nämnt gälla för alla skolor som drivs i Sverige, oavsett om 

skolan drivs offentligt eller av ett fristående huvudmannaskap. Hemkommunen för en elev ansvarar 

för att betala ut ett grundbelopp på samma villkor som för den offentliga skolan. Kommunen som 

betalar ut bidraget ska redovisa på vilket sätt bidraget har beräknats för berörd huvudman. 

Redovisningen ska innefatta beloppen för lokalkostnader, administration och mervärdeskatt.  7

3.3. Hur startas en friskola?  
I Sverige kan idag en friskola startas av en privatperson eller juridisk person. Denna person blir 

sedan huvudman för skolan om skolinspektionens godkänner etableringen av skolan. Dock finns det 

ett antal kriterier som ska uppfyllas av den ansökande samt att verksamheten ska konkretiseras i och 

med ansökan om etablerandet av en friskola till skolinspektionen.  8

 När en friskola ska etableras måste det påvisas att behovet av en skola och/eller en speciell 

utbildningsinrikting är tillräcklig i det område som etableringen ska ske i. Alltså en elevprognos. 

Detta för att säkerställa en stabil och kontinuerlig verksamhet. Detta kan göras genom en 

marknadsundersökning eller en intresseundersökning i gällande område. Det ligger på 

huvudmannen att denna prognos görs och den ska sedan bifogas i ansökan. Vidare granskas den 

ansökandes föreliggande ekonomi som i sin tur redovisar hur skolans etablering och verksamhet ska 

finansieras. Den ansökande lämnar även in en likviditetsbudget för skolans första läsår och tiden 

innan skolstarten.  9

 Skolans lokaler och utrustning som krävs för att bedriva den tänkta undervisningen ska 

finnas på plats för att granskas i en så kallad etableringskontroll som utförs under maj - juni samma 

år som skolstart är planerad. Etableringskontrollen utförs för att säkerställa att skolan kommer att 

vara funktionell vid skolstart. Den ansökande ska även beskriva om skolans speciallokaler, såsom 

idrottshall och naturkunskapssalar är tänkta att placeras internt på skolan (i skolans ägo) eller 

externt där skolan kan hyra plats för det avsedda ändamålet. Ett skolbibliotek i någon form ska även 

finnas tillgängligt för eleverna.   10

 Det ligger på huvudmannen att anställa nödvändig personal till skolan. Detta gäller till 

 Skolverket (2017), Bidrag till fristående skolor, hämtad 2017-11-30, från https://www.skolverket.se/skolutveckling/6

statsbidrag/riksprislistan/bidrag-till-fristaende-skolor-1.81055
 Skolverket (2017)7

 Skolinspektionen. (2017). Ansök här. Hämtad 2011-09-16, från https://www.skolinspektionen.se/sv/8

Tillstandsprovning/Starta-fristaende-skola/Ansokningsformular-och-blanketter/
 Skolinspektionen (2017)9

 Skolinspektionen (2017)10
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exempel rektor, som ska anställas baserat på utbildning, erfarenhet och pedagogisk insikt, och 

lärare, som ska inneha lärarlegitimation och vara behörig att undervisa. Dock kan vissa undantag 

förekomma gällande lärarlegitimation. Skolan ska ha en elevhälsa och en studie- och 

yrkesvägledning som eleverna ska ha tillgång till, vilket ska framgå i ansökan. Det åligger alla 

skolenheter att arbeta med stöd i form av extra anpassningar och särskilt stöd. Det åligger även den 

ansökande att beskriva när detta stöd bör träda i kraft, hur stödet ska se ut, när särskilt stöd ska 

utredas och rutiner gällande åtgärdsprogrammets utformning. Den ansökande ska även klargöra i 

sin ansökan hur skolans systematiska kvalitetsarbete ska se ut, hur rutiner för klagomål på skolan 

ska se ut samt hur eleverna ska får inflytande över sin undervisning och i vilken utsträckning det 

kommer att finnas forum för samråd för eleverna. Skolans åtgärder mot kränkande behandling ska 

tydliggöras i ansökan samt hur kränkande behandling ska förebyggas och upptäckas, hur elever ska 

vara delaktiga i arbetet, vad lärarens, rektorns och huvudmannens roll och ansvar är samt hur skolan 

ska arbeta med värdegrundsfrågor och grundläggande demokratiska värderingar.   11

 Vissa tillägg ska göras i ansökan om denna gäller en gymnasieskola, som till exempel vilka 

arbetsformer som kommer att karaktärisera utbildningen, hur antagningsprocessen kommer att se ut 

och om skolan riktar sig till något specifikt elevklientel som till exempel elever i behov av extra 

stöd. Dock är huvudregeln att en fristående skola ska ta emot alla ungdomar som har rätt till den 

sökta utbildningen. Tillägg i ansökan ska även göras om utbildningen kommer att involvera 

arbetsplatsförlagt lärande (APL) då detaljer gällande detta ska specificeras. Ansökan för skolstart 

kommande år ska göra senast 31 januari året innan skolstart är planerad.  12

 
4. Informationssökning  
Till en början behövde vi få en överblick på den faktiska forskning som gjorts kring friskolor och då 

specifikt på friskolor i Sverige. Vi började sökandet efter forskningsrapporter på Unisearch via 

Linköpings universitetsbibliotek där vi använde sökorden: Friskola, Friskola - Sverige, 

Friskolereformen, friskola - segregation och dess engelska översättningar. Sökträffarna blev många, 

gjorda både internationellt och nationellt. Vi började granska abstracts på de forskningsrapporter 

vars rubriker tycktes intressanta för vår frågeställning. Vi sparade intressanta texter i en gemensam 

mapp som vi sedan kunde återkomma till. Sedermera gick vi vidare till andra databaser som Diva 

portal och swepub. Sökträffarna gav även där ett omfattande resultat.  

 Skolinspektionen (2017)11

 Skolinspektionen (2017)12
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 Då reformeringen av skolsystem kom ur en proposition sökte vi oss även till riksdagens 

arkiv och granskade propositionen för att dels få en förståelse för vad avsikten med 

friskolereformen var och dels även kunna göra en analys om utfallet blev som ministrarna önskade i 

formandet av propositionen.  

 Vi valde ut sju artiklar vi fann relevanta för våra frågeställningar som dessutom gav olika 

perspektiv på ämnet. Dessa berörde bland annat lärares upplevelser av friskolereformen samt Pisa-

resultat. Det var inte vår avsikt inledningsvis att bygga vår analys på så vis. Naturligtvis ville vi 

åstadkomma en givande diskussion men det slutgiltiga upplägget var ej bestämt. Vi arbetade fram 

tre olika kategorier vi ville att forskningsrapporterna skulle ge svar på. Vilka positiva och negativa 

aspekter kommer med friskolan och det fristående huvudmannaskapet för organisationen, 

marknaden (ekonomi) och utbildningen i sin helhet.  

5. Avgränsningar  
Våra nyckelord resulterade i många träffar på forskningsrapporter gällande religiösa friskolor i 

Sverige och i Europa. Vi tog tidigt ett gemensamt beslut att ej gå in så specifikt på friskolors 

inriktning eller profiler i vår analys då det inte helt blir relevant för vår frågeställning. Vi var 

tvungna att begränsa antal artiklar efter arbetets storlek dock anser vi att vi fick tillräckligt med 

artiklar för vår gjorda analys. Vi fick också begränsa det internationella perspektivet på friskolor 

och behålla fokus på Sverige av samma skäl.  

6. Resultat 
6.1. Resultatets disposition  
I denna resultatdel kommer vi först att lägga fram vad våra olika källor har presenterat för positiva 

respektive negativa aspekter med friskolor. Resultatet presenteras i tabellform där respektive aspekt 

avslutas med ett nummer som hänvisar till vilken källa som informationen har hämtats ur. Vilka 

källor som använts och vilket nummer de tilldelats presenteras i tabell 1. De två tabeller där 

resultatet presenteras är uppdelat i positiva aspekter som presenteras i tabell 2 och negativa som 

presenteras i tabell 3. Fokus i resultatet ligger på organisation, ekonomi och undervisning som även 

tydliggörs i respektive tabell. Efter resultattabellerna följer en mer djupgående presentation av 

resultatet.  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6.2. Presentation av källor  

Vår första källa med titeln Lärares upplevelser av friskolereformen - effekter av marknadiseringen 

av den svenska gymnasieskolan är en intervjustudie gjord av Ulf Lundström och Karolina Parding 

år 2011. Lundström är fil. dr. i pedagogiskt arbete vid institutionen för tillämpad 

utbildningsvetenskap vid Umeås universitet och Parding fil. dr. vid institutionen för ekonomi, 

teknik och samhälle vid Luleås universitet. Studien syftar till att undersöka lärares upplevelser av 

friskolereformen och marknadiseringen av den svenska gymnasieskolan. Studien är utförd på lärare 

verksamma i kommunala skolor som såväl friskolor. Studien baseras på ett, vid tillfället pågående, 

forskningsprojekt som finansierats av vetenskapsrådet.  

 Vi fann studiens utförande intressant då den använder Freidons tre logiker som 

tolkningsverktyg för resultatet. Det innebär att resultatet analyseras utifrån organisation, byråkrati 

och marknad. Vi finner det relevant och gynnsamt för analysen av lärares arbetssituation i friskolor. 

Studien visar även på hur utvecklingen av lärares arbetssituation ser ut vilket ger indikationer på 

vad friskolereformen har inneburit för yrket i helhet. Från att lärare enbart behövt att förhålla sig till 

byråkrati och organisation till att även behöva förhålla sig till marknadslogik.  

 Kritik som kan riktas mot studien är att endast 58 lärare har intervjuats vilket dock ger ett djup 

i lärarnas berättelse samtidigt som den statistiska signifikansen sjunker något. Studien är gjord 2007 

viket inte ger en helt rättvis bild av hur läget ser ut idag, men då det handlar om subjektiva 

upplevelser snarare än fakta så anser vi ändå att intervjustudien är relevant.  

 Den andra källan vi valt ut har titeln Friskolorna och PISA och är en rapport gällande PISA-

resultatet 2012 gjord av Gabriel Heller Sahlgren och Nima Sanandaji publicerad 2016. Heller 

Sahlgren och Sanandaji är verksamma vid tidskriften European Centre for Entrepreneurship and 

Policy Reform (ECEPR). ECEPR är en tankesmedja som ska vara objektiv i sin rapportering. 

Tidskriften syftar till att problematisera och diskutera de eventuella problem Europa står inför för 

att utvecklas som kontinent i samma takt som ledande ekonomier. Med rapporten vill de diskutera 

och jämföra elever i kommunala och fristående skolors prestation i PISA. Ett flertal av elevernas 

bakgrundsvariabler tas i beaktning vilket är till rapportens fördel.  

 Vi fann rapportens resultat värdefullt för vår egen analys av friskolor då elevers studieresultat 

är högst relevant i värderingen av en skolas förmåga med kunskapsbyggande. Vi finner också 

resultatet av PISA-rapporten värdefull då det visat sig finnas starka tendenser till betygsinflation 

bland friskolor än kommunala skolor och då PISA rättas externt kan resultatet ha god tillförlitlighet. 

Heller Sahlgren och Sanandaji lyfter även fram exempel från nationella prov och hur de resultaten 

ser ut för elever i den svenska skolan.   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 Vid analys av PISA-resultat måste det avgöras i vilken utsträckning PISA är relevant i 

förhållande till den svenska läroplanen då PISAs test inte har uppgifter eller ställer frågor som 

förhåller sig till ett specifikt lands läroplan. Det är således ett test som inte stämmer överens med 

exempelvis Sveriges elevers kunskapsbas och kan i vår mening därför inte ge ett helt tillförlitligt 

resultat.  

 Källa nummer tre med titeln styrning inom fristående och kommunala skolor - en jämförelse 

är en D-uppsats skriven vid Linköpings universitet av Therese Albrektsson, Lisa Bravell och Hanna 

Mattisson år 2004. Det är en enkätundersökning som riktar sig till friskolor, kommunala skolor i 

konkurrens med friskolor samt kommunala skolor utan konkurrens med friskolor. Texten ger oss ett 

statistiskt perspektiv vilket skänker en ytterligare dimension till vår studie samtidigt som den har 

undersökt förhållandevis många områden vilket gör att vi kunnat göra ett urval i linje med våra 

frågeställningar och fortfarande ha mycket stoff att arbeta med. Nackdelen med studien är att den är 

gjord 2004 vilket innebär att situationen kan ha förändrats då det är över ett decennium den gjordes. 

Dock har vi valt att lyfta delar som troligtvis fortfarande är relevanta idag samtidigt som denna 

artikel utgör ett gott underlag för framtida forskning där vi anser att en liknande studie bör göras 

igen.  

 Den fjärde källan med titeln Leder skolkonkurrens till högre lärarlöner? - En studie av den 

svenska friskolereformen är gjord år 2010 av Lena Hetsvik som är docent i nationalekonomi och 

anställd forskare vid IFAU - institutionen för arbetsmarknadspolitisk utvärdering. Studien är främst 

tvärsnittsjämförelser av löner på olika konkurrensutsatta arbetsmarknader. Analysen grundas på 

registerinformation från statistiska centralbyrån (SCB). Vi anser att den här källan är relevant för 

vår litteraturstudie då resultatet kan ge signaler om vilka arbetsplatser lärare söker sig till. Vi tänker 

att löner kan vara avgörande för hur arbetsmarknaden ser ut samt vart och vilka tjänster de drivna 

och kvalitativa lärarna söker sig till. Det kan dock anses något grunt att analysera skolvärlden 

utifrån ett löneperspektiv vilket gör att källan inte står stark ensam i förhållande till våra 

frågeställningar. Dock utgör den ett utmärkt komplement.  

 Vår femte källa med titeln International Evidence on school Competition, Autonomy, and 

Accountability är en rapport skriven år 2007 av Ludger Wößmann som är en tysk ekonom. Genom 

den här rapporten får vi ett internationellt perspektiv på friskolan vilket kan vara en vinst men å 

andra sidan är det inte heller problemfritt med relevansen med ett internationellt perspektiv på den 

svenska friskolan då den svenska friskolan är unik i sitt slag. Detta gör att endast ett litet urval av 
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information ur denna källa har kunnat användas, dock har den trots sin internationella prägel varit 

relevant. 

 Den sjätte och sista källan med titeln Vad händer med svensk välfärd? är ett kapitel av Jonas 

Vlachos i en antologi författad år 2011. Vlachos är nationalekonom verksam vid Stockholms 

universitet. I vår litteraturstudie bidrar Vlachos med ett kritiskt perspektiv i frågan om den svenska 

friskolan och friskolereformen. Kapitlet ger en bred och mångfacetterad bild av vad 

friskolereformen har betytt för den svenska skolan. Han diskuterar bland annat segregation, 

studieresultat för elever i friskolan som såväl kommunala skolan och lärares förändrade 

arbetssituation och vad det fått för betydelse för yrket.  

 Då Vlachos är övergripande kritisk i sin beskrivning av friskolornas funktion var det något 

vi var tvungna att ha i ständig åtanke och beaktning i vårt arbete och analys av hans kapitel. Dock 

blir kritiken en viktig motpol till de positiva aspekter som andra källor kommit fram till.  

6.3. Tabeller 

Tabell 1 - Källor

Källans 
nummer

Källor

1 Lundström, Ulf & Parding, Karolina (2011), Lärares upplevelser av friskolereformen – effekter av 
marknadiseringen av den svenska gymnasieskolan, Arbetsmarknad & Arbetsliv, årg 17, nr 4, vintern 
2011, 59-77

2 Heller Sahlgren, Gabriel & Sanandaji, Nima (2016), Friskolorna och PISA, Tankesmedjan ECEPR, 
hämtad 171127 från http://www.ecepr.org/wp-content/uploads/2016/10/2061046-Rapport-Pisa-webb.pdf

3 Albrektsson, Therese, Bravell, Lisa & Mattisson, Hanna (2004), Styrning inom fristående och 
kommunala skolor - en jämförelse, Linköpings Universitet, Tillgänglig: http://www.ep.liu.se/exjobb/eki/
2004/ep/013/

4 Hetsvik, Lena (2010), Leder skolkonkurrens till högre lärarlöner? – En studie av den svenska 
friskolereformen, (IFAU-rapport, 2010:12), Uppsala: Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, 
Uppsala Universitet

5 Ludger Wößmann (2007), International Evidence on School Competition, Autonomy, and 
Accountability: A Review, Peabody Journal of Education, 82:2-3, 473-497, DOI: 
10.1080/01619560701313176 

6 Vlachos, Jonas (2011), Friskolor i förändring, i Hartman, Laura (red.), Konkurrensens konsekvenser. Vad 
händer med svensk välfärd?, SNS Förlag, Stockholm
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Tabell 2 - Positiva aspekter med friskolor

Organisation Ekonomi Undervisning 

Ägande som drivkraft för 
organisationens fortlevnad (3)

Ökad konkurrens leder till högre 
lärarlöner (4)

Högre poäng i PISA (2)

Högre andel kvalitetsmätningssystem 
(3)

Nöjda kunder ligger till grund för 
vinsten (3)

Eleverna lägger mer tid på läxläsning 
(2)

Tydligare vision som leder till ökad 
kvalitet (3)

Ökad resurseffektivitet vid 
konkurrens (3, 6)

Färre elever per klass / fler pedagoger 
per elev (3)

En fri skolmarknad leder till ett mer 
flexibelt skolsystem (6)

Ökad ekonomisk frihet vilket är 
positivt för undervisningen (5)

Internationellt sett presterar elever i 
autonoma skolor bättre (5)

Skolor utan konkurrens kan 
åsidosätta kvalitetskrav från föräldrar 
och elever (6)

Enklare att anpassa skolan efter 
individen utan centralstyrning (6)

Utan konkurrens kontrolleras kvalitet 
genom byråkratisk kontroll, vilket 
kan vara ineffektivt (6)

Etableringen av specifika program 
underlättar matchning mellan elev 
och skola (6)

Tabell 3 - Negativa aspekter med friskolor

Organisation Ekonomi Undervisning 

Marknadslogik tar plats på en redan 
trång arena bestående av byråkratisk 
logik och undervisningslogik (1)

Motvilligt lärarengagemang för att 
förhindra konkurs (1)

Undervisning bortprioriteras för 
marknadsföring (1)

Arbetar ej med arbetslag i lika hög 
utsträckning som kommunala skolor 
(3)

Styrs snarare av ekonomi än politik 
(3)

Intern rättning vid nationella prov 
leder till betygsinflation (2)

Begränsat informationsflöde från 
producent till konsument kan leda till 
segregation (6)

Mindre och dyrare lokaler (3) Mindre lärarledd undervisning (3)

Ickeakademiska lockbeten leder till 
bortprioritering av övrig kvalitet (6)

Vinsten kan endast öka om kostnaden 
per elev minskar eller om lönsamma 
elevgrupper rekryteras (6)

Färre behöriga lärare (3)

Snedvridning vid marknadsföring 
leder till en falsk skolbild (6)

Hård konkurrens leder till 
betygsinflation (6)

Svårt att utkräva ansvar vid låg 
kvalitet (6)
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6.4. Positiva aspekter gällande organisation  
I tabellen ovan (tabell 2) ser vi de positiva aspekterna gällande friskolor som våra källor har 

presenterat fördelat på organisation, ekonomi och undervisning. Ser vi till de organisatoriska 

fördelarna så nämns det att ägande är en positiv drivkraft för organisationens fortlevnad. Med detta 

menas att det borde finnas ett tydligt incitament hos huvudmannen att skolan ska fungera och 

fortsätta existera. Detta skulle då leda till att huvudmannen skapar en skola där lärare vill arbeta och 

eleverna vill gå för att inte riskera konkurs.  Enligt en mätning så har även friskolor en högre andel 13

kvalitetsmätningssystem i jämförelse med kommunala skolor. Sedan 1997 är det lagstadgat att 

regelbundna skriftliga kvalitetsredovisningar ska göras. Friskolor använder här i högre grad både 

interna och externa resurser för att utföra dessa kvalitetsmätningar medans de kommunala skolorna 

nästan uteslutande använder interna resurser.  Friskolor har även i högre grad en tydlig vision för 14

verksamheten än de kommunala skolorna. Visionens syfte ska vara en förenande faktor där mer 

abstrakta mål för skolan tydliggörs och detta ska i sin tur ena och inspirera skolans personal att 

arbeta i samma riktning.  15

 Den fria skolmarknaden anses kunna bidra till ett mer flexibelt skolsystem där inriktningar 

som ej är vanligt förekommande får möjlighet att etableras på platser där kommunen ej har ekonomi 

eller incitament att erbjuda denna inriktning. Detta ska alltså leda till ett större urval för eleverna där 

de ska ha större chans att hitta en inrikting som passar just dem.  Då friskolor kan ses som 16

förmedlare av en produkt så innebär detta att verksamheten bör sträva efter att ha nöjda kunder. 

Detta innebär då att friskolor i högre utsträckning är lyhörda gällande lärare och elevers önskemål 

till skillnad från kommunala skolor där marknadsaspekten inte har en lika stor roll.  Utan 17

konkurrensen på marknaden finns det risk att enbart byråkratin granskar aktörerna medan det med 

konkurrens finns marknadskrafter som kan anses som ytterligare granskningsorgan.  18

 

6.5. Positiva aspekter gällande ekonomi  
Sedan friskolereformen trädde i kraft så har det haft effekt på lärarlönerna. Efter den ökade 

konkurrensen om lärarna på marknaden så har lärarlönernas snitt ökat på både de kommunala och 

fristående skolorna. Effekten har varit störst gällande de nyexaminerade lärarna samt lärare inom 

 Albrektsson, Therese, Bravell, Lisa & Mattisson, Hanna (2004), Styrning inom fristående och kommunala skolor - en 13

jämförelse, Linköpings Universitet, Tillgänglig: http://www.ep.liu.se/exjobb/eki/2004/ep/013/
 Albrektsson, Bravell & Mattisson (2004), s. 79-8014

 Albrektsson, Bravell & Mattisson (2004), s. 7615

 Vlachos, Jonas (2011), Friskolor i förändring, i Hartman, Laura (red.), Konkurrensens konsekvenser. Vad händer med 16

svensk välfärd?, SNS Förlag, Stockholm
 Vlachos, Jonas (2011) 17

 Vlachos, Jonas (2011) 18
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matematik, naturvetenskap och yrkesinriktade ämnen.  Det kan även tolkas att då friskolorna till 19

större del agerar efter marknadskrafter så bör en vinstdriven skola som finns kvar på marknaden 

under en längre tid ha nöjda kunder som går i god för dennes fortlevnad.  Den ökade konkurrensen 20

leder även till ökad resurseffektivitet då de privata ägarna i större utsträckning är måna om sitt 

kapital medan de kommunala skolorna är mer seglivade trots ekonomisk förlust.  Att skolan har en 21

ökad frihet gällande budgetering, inköp och anställning tycks även ha en positiv effekt på 

undervisningen och skolan som arbetsplats. Detta kan gälla något så enkelt som val av läromedel 

men även vilken personal som ska anställas och hur dessa ska belönas vid väl utfört arbete. Den 

ökade ekonomiska friheten tycks alltså genomsyra skolan positivt.  22

 

6.6. Positiva aspekter gällande undervisning  
Ser vi till en granskning av svenska elevers resultat i PISA 2012 så presterar elever från friskolor 

något högre än elever i kommunala skolor. I en självskattningsstudie i anknytning till PISA 2012 så 

anger även eleverna från fristående skolor att de hade ansträngt sig mindre än de kommunala 

skoleleverna. Dock bör det tilläggas att eleverna från friskolorna hade en generell högre 

socioekonomisk status än de kommunala skoleleverna.  Samma källa påvisar även att elever i 23

fristående skolor i snitt lägger 43 minuter mer i veckan på läxläsning än elever i kommunala skolor. 

Alltså en indikation på att elever i fristående skolor studerar mer.   24

 När det gäller antal elever per lärartjänst så har friskolor generellt sett färre elever per 

lärartjänst. De kommunala skolorna i kommuner där det även finns friskolor har cirka 12,9 elever 

per lärare medan de fristående skolorna i samma situation har cirka 11,7 elever per lärare, något 

som kan tyda på högre lärarnärvaro.  En internationell studie påvisar även att autonoma skolor 25

presterar bättre än statliga skolor, och detta bör till viss grad kunna översättas till de svenska 

friskolorna.  Centralt styrda skolor kan lätt bli trögrörliga när det kommer till förändring, något 26

som de fristående skolorna inte är lika berörda av och kan därför enklare anpassa skolan efter ett 

 Hetsvik, Lena (2010), Leder skolkonkurrens till högre lärarlöner? – En studie av den svenska friskolereformen, 19

(IFAU-rapport, 2010:12), Uppsala: Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, Uppsala Universitet
 Albrektsson, Bravell & Mattisson (2004)20

 Albrektsson, Bravell & Mattisson (2004), s. 8521

 Ludger Wößmann (2007), International Evidence on School Competition, Autonomy, and Accountability: A Review, 22

s. 487, Peabody Journal of Education, 82:2-3, 473-497, DOI: 10.1080/01619560701313176 
 Heller Sahlgren, Gabriel & Sanandaji, Nima (2016), Friskolorna och PISA, s. 8-9, Tankesmedjan ECEPR, hämtad 23

171127 från http://www.ecepr.org/wp-content/uploads/2016/10/2061046-Rapport-Pisa-webb.pdf
 Heller Sahlgren & Sanandaji (2016), s. 1624

 Albrektsson, Bravell & Mattisson (2004), s. 6325

 Ludger Wößmann (2007), International Evidence on School Competition, Autonomy, and Accountability: A Review, 26

Peabody Journal of Education, 82:2-3, 473-497, DOI: 10.1080/01619560701313176 
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visst klientel. Detta leder även till att etableringen av mer specifika program och inriktningar kan 

genomföras, vilket underlättar matchningen mellan skola och elev.    27

 
6.7. Negativa aspekter gällande organisation  
I tabellen ovan (tabell 3) ser vi de negativa aspekterna gällande friskolor som våra källor har 

presenterat fördelat på organisation, ekonomi och undervisning. Gällande organisation så har det 

gjorts en intervjustudie med lärare på friskolor där lärarna hävdar att marknadsföring och andra 

uppgifter kopplade till det privata huvudmannaskapet har blivit en arbetsbörda på en redan trång 

arena. Tidigare har lärarna behövt förhålla sig till undervisningen och den byråkratiska logiken som 

den svenska skolan innebär, men nu har även marknadslogik adderats, något som lärarna måste 

arbeta med och förhålla sig till. Detta tredje förhållningssätt är något som vissa lärare ser som en 

belastning.  Det påvisas att friskolor ej arbetar i arbetslag i lika hög utsträckning som de 28

kommunala skolorna, en decentraliserande åtgärd som lägger större ansvar på lärarna, men även 

underlättar snabba beslut och ökar flexibilitet.  29

 Friskolereformen innebär att den som ska söka till de fristående skolorna måste ha vetskap om 

hur man söker till en friskola. Här har dels friskolorna makt att rikta sin marknadsföring till önskad 

målgrupp samtidigt som individer från en lägre socioekonomisk grupp generellt sett har ett 

begränsat informationsflöde. Detta kan då leda till segregation.  Det finns även en risk för att 30

friskolorna lockar sina elever med så kallade ickeakademiska lockbeten, alltså elevförmåner där 

utbildningen i sig inte är i fokus, vilket kan gå ut över utbildningskvalitén då kapital flyttas till 

dessa lockbeten.   31

 En viktig aspekt för att marknadsmekanismerna ska fungera på skolmarknaden är att det finns 

rikligt med information om skolorna och att skolorna med hjälp av denna information ska gå att 

jämföras. Det begränsade informationsflödet försämrar dock möjligheten att jämföra skolorna och 

skolans rykte samt detta ryktes spridning vilket kan leda till att en brist hos en skola, såsom generös 

betygsättning, kan vara till skolans fördel och bidra till marknadsföringen.  Det finns alltså risk att 32

göra ett felaktigt val, och när detta är gjort så finns det både sociala och monetära hinder för att en 

elev ska kunna byta skola. Alltså föreligger det hinder för att byta skola om skolan inte lever upp till 

 Vlachos, Jonas (2011), s. 68-7027

 Lundström, Ulf & Parding, Karolina (2011), Lärares upplevelser av friskolereformen – effekter av marknadiseringen 28

av den svenska gymnasieskolan, Arbetsmarknad & Arbetsliv, årg 17, nr 4, vintern 2011, 59-77
 Albrektsson, Bravell & Mattisson (2004), s. 77-7829

 Vlachos, Jonas (2011), s. 96-9830

 Vlachos, Jonas (2011), s. 6931

 Vlachos, Jonas (2011), s. 72-7332
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sin marknadsföring och därför får även marknadskrafterna svårt att agera fullt ut. Detta leder till att 

bristfälliga utbildningar fortsätter att existera och att elever fullföljer en utbildning de är missnöjda 

med vilket också medför viss svårighet med ansvarsutkrävning i efterhand.  33

 

6.8. Negativa aspekter gällande ekonomi  

Gällande skolans ekonomi så finns det en annan utsatthet för friskolor gällande konkursrisken. 

Visserligen riskerar en överflödig kommunal skola nedläggning, men finns ett elevunderlag så är 

det kommunens plikt att driva skolverksamhet för dessa elever, även om det innebär en förlust. 

Konkurs är en faktor som måste tas med i beräkningen även i lärarnas arbete vilket kan leda till att 

vissa lärare tvingas in i ett motvilligt engagemang för skolans fortlevnad.  Den ekonomiska 34

situationen påverkar även skolans styrning, vilket innebär att ekonomi kan föregå politik när det 

kommer till beslutsfattning.  35

 Lokalkostnaderna är även högre för friskolor visar en undersökning, vilket då påverkar 

skolans budgetering och kapital kan behöva omprioriteras.  Det bör även tilläggas att skolans vinst 36

endast kan öka om kostnaden per elev går ner eller om lönsamma elevgrupper rekryteras.  ”Till 37

skillnad från en traditionell marknad finns det alltså ingen möjlighet att öka vinsten genom att 

erbjuda en högkvalitativ tjänst till ett högt pris.”  då skolan inte får ta ut extra avgifter utöver 38

skolpengen.  Exempel på lönsamma elevgrupper är om skolan erbjuder naturbruksprogrammet 39

med inriktning trädgård. Då får skolan 249 500 SEK per år och elev till skillnad från 

samhällsvetenskapsprogrammet där skolan får 82 400 SEK per år och elev.  40

 

6.9. Negativa aspekter gällande undervisning  
I en intervjustudie med lärare på friskolor så hävdar vissa att den del av yrket som handlar om 

marknadsföring ibland kan bli dominerande och ta fokus från undervisningen vilket då skadar 

denna.  Ser vi till betyg kopplade till de nationella proven så visas det att skillnaden mellan 41

kommunala skolor och friskolor är små om proven rättas externt. Däremot så tenderar friskolorna 

att få högre betyg om proven rättas internt, alltså tyder det på en skillnad i bedömningen snarare än 

 Vlachos, Jonas (2011), s. 66-6733

 Lundström & Parding (2011)34

 Albrektsson, Bravell & Mattisson (2004), s. 2435

 Albrektsson, Bravell & Mattisson (2004), s. 6236

 Vlachos, Jonas (2011), s. 9937

 Vlachos, Jonas (2011), s. 9938

 Vlachos, Jonas (2011), s. 9939

 Skolverket (2017, 15 maj), Riksprislista för ersättning till fristående skolor 2017, Skolverket, hämtad 2017-12-07, 40

från https://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/riksprislistan/riksprislistor-per-ar
 Lundström & Parding (2011)41
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skillnad i kunskap.   42

 Det visar sig att friskolor har lägre andel lärarledd undervisning än de kommunala skolorna. 

Friskolor som tillfrågats i en mailenkät uppger att 81-90% av undervisningen är lärarledd medan de 

kommunala skolorna uppger att 100% av deras undervisning är lärarledd.  Av de lärare som arbetar 43

på skolan så är 90,2% behöriga i de kommunala skolorna medan 73,9% är behöriga i friskolorna. 

Andelen behöriga lärare är alltså lägre i friskolor, vilket kan anses vara negativt.  44

 Den ökade konkurrensen leder till ökad risk för konkurs vilket i sin tur påverkar skolornas 

strategier för att vara kvar på marknaden. I en mindre ort med låg konkurrens är inte höga betyg lika 

relevant för skolan då elever kommer att gå där på grund av det bristande utbudet. Vid hög 

konkurrens kan tidigare elevers betyg däremot spela stor roll, vilket ökar risken för betygsinflation 

och felaktig bedömning.  45

 

7. Analys  

7.1. Analys av de positiva aspekterna  
Som det påvisas i resultatdelen ovan så finns det både för och nackdelar med friskolor och även 

paradoxala fakta som motsäger varandra. Resultatet kan i sin enkelhet tolkas ordagrant, men det 

finns ofta bakomliggande orsaker till hur de positiva och negativa aspekterna har uppstått som bör 

tas med i beräkningen när resultatet granskas.  

 Ser vi till positiva aspekter gällande organisation så nämns det att ägande bör bidra positivt till 

organisationens fortlevnad. Detta stämmer säkerligen i många fall, men hänsyn bör även tas till att 

ägande även kan innebära förlust oavsett vad ägandet gäller, vilket i sin tur kan vara en stressor som 

påverkar organisationen negativt. Alltså anser vi att ägandet är en positiv faktor för organisation, 

ekonomi och undervisning när en skola går bra men kan ha genomsyrande negativa effekter om en 

skola går dåligt. Att friskolor har en högre andel kvalitetsmätningssystem står även klart och att de 

ofta använder externa sådana bör vara något positivt. De kommunala skolorna visar sig använda en 

lägre grad av kvalitetsmätningssystem och vår källa menar på att det kan handla om att de 

kommunala skolorna inte använder ett uttalat system för att mäta kvalitet men trots detta utför 

fortlöpande kvalitetsmätningar. Det kan alltså vara positivt att friskolorna har en högre grad av 

uttalade system för att mäta kvalitet, men detta behöver inte innebära att de kommunala skolorna 

mäter mer sällan. Det visar sig även att friskolor i högre grad har en vision för sin verksamhet vilket 

 Heller Sahlgren & Sanandaji (2016), s.842

 Albrektsson, Bravell & Mattisson (2004), s. 5543

 Albrektsson, Bravell & Mattisson (2004), s. 6444

 Vlachos, Jonas (2011), s. 89-9045
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bör ha en positiv effekt på organisationen. Undersökningen visar dock inte i vilken utsträckning de 

som verkar inom skolan är medvetna eller är eniga med den vision som ligger till grund för skolan. 

Att inte ha en uttalad vision för sin skola kan anses vara en brist, men detta behöver inte innebära att 

det finns en outtalad koncensus om hur skolan ska drivas och vilka värderingar som premieras.  

 Att den fria skolmarknaden leder till ett mer flexibelt skolsystem är svårt att argumentera 

emot. Nya idéer om hur en skola kan utformas kan med ett fritt skolsystem snabbt etableras och 

bidra till ett rikare urval och förbättrad matchning mellan elev och utbildning. Dock bör det 

tilläggas att ett inte lika flexibelt system kan motiveras med att det är något mer stabilt samt att ett 

instabilt system har elever som kommer drabbas av instabilitetens negativa konsekvenser medan 

vissa elever kommer gynnas av dess positiva. Det omnämns även att friskolor i större utsträckning 

bör ta hänsyn till föräldrar och elevers åsikter då producent- konsumentrelationen kan anses vara 

tydligare än i de kommunala skolorna. Det bör dock tilläggas att i och med den fria skolmarknaden 

så har de kommunala skolorna även varit tvungna att anpassa sig till marknaden vilket leder till att 

marknadslogiken även måste appliceras i de kommunala skolorna. Dessa ligger dock inte under 

samma konkurshot vilket trots allt kan tyda på att lika stor hänsyn inte behöver tas. Det bör även 

nämnas att elevers och föräldrars åsikter inte alltid har skolans styrdokument i åtanke vilket kan 

innebära att hänsyn inte alltid bör tas.  

 Vidare så påvisar källan att utan konkurrens på skolmarknaden så återstår enbart den 

byråkratiska kontrollen av verksamheten som kan anses vara ineffektiv. Detta skulle då innebära att 

marknadskrafterna kan utgöra ytterligare ett kontrollorgan för att granska skolmarknaden och 

genom konkurs säkerställa att de dåliga skolorna sållas bort. Frågan är dock om marknadskraften 

kan agera fullt ut på skolmarknaden. Som tidigare nämnt så föreligger det både sociala och 

monetära hinder för att byta skola om man inte är nöjd med sin nuvarande. Detta skulle i sin tur 

kunna leda till att elever härdar ut skolgången om de inte är nöjda med skolan. Detta drabbar då 

marknadens mekanismer som inte kan slå ut den dåliga skolan. Det eleverna kan göra är att ge 

skolan dåligt rykte som visserligen är viktigt, men vi har även nämnt hur lätt det är för friskolor att 

använda marknadsföring och ickeakademiska lockbeten för att fortsätta att locka elever även om 

undervisningen är undermålig. Ser vi till kommuner där antalet skolor är begränsat så kan det även 

vara så att alternativet till den nuvarande skolan är sämre vilket då gör att skolan fortsätter att 

bedriva verksamhet och har ett gott elevunderlag trots skolans bristfälliga varande. Alltså finns det 

en risk för att utbudet är i underkant och konsumenterna är hindrade av sociala och monetära skäl 

vilket gör att konkurrensen som kontrollorgan inte kan verka fullt ut.  

 Liknande kritik som lyfts i avsnittet ovan kan riktas mot påståendet om att nöjda kunder 
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ligger till grund för en friskolas eventuella vinst. Då marknadskrafterna kan vara begränsade i 

skolvärlden så innebär detta även att en skola kan gå med vinst även om den inte presterar. Detta 

innebär dock inte att alla friskolors vinst är oberättigad.  

 Att lärarlönerna har höjts sedan konkurrensen blev ett faktum kan anses vara entydigt positivt 

för lärarkåren, men då bör det tilläggas att vi som blivande lärare är biast då det gynnar oss i vår 

framtida anställning. Detta innebär dock att rika skolor har råd med de bästa lärarna vilket kan leda 

till kompetenssegregation. Denna kompetenssegregation kan i sin tur leda till att elever med 

familjer som besitter ett högre informationskapital kommer ha större chans att välja den bästa 

skolan som kan leda till ytterligare segregation mellan skolorna.  

 Att konkurrens leder till ökad resurseffektivitet fastslår två av våra källor. En resurseffektiv 

skola är generellt sett något positivt då effektivisering bör leda till att kapital och arbetskraft som 

tidigare har gått till mindre framgångsrika delar av skolans verksamhet kan omplaceras för att 

gynna mer framgångsrika sådana. Effektiviseringen kan även frigöra kapital som kan gå till skolans 

potentiella vinst. Det negativa som kan lyftas är att en effektivisering kan leda till att de 

nedskärningar som en effektivisering innebär leder till att delar av verksamheten som är i behov av 

kapital eller arbetskraft bortprioriteras för att istället avsätta kapital för vinst. Vidare visar en 

internationell studie att ökad ekonomisk frihet är positivt då skolan i högre grad styr utformning av 

lokaler och val av läromedel vilket kan leda till ökad pedagogisk frihet. Detta kräver dock 

kompetens av den som gör dessa val samt att huvudman tillåter denna ekonomisk frihet på lägre 

nivåer. Ökad ekonomisk frihet för huvudman behöver alltså inte innebära att detta genomsyrar hela 

verksamheten.  

 Ser vi till de positiva aspekterna med undervisningen så visas det att friskolor presterar något 

bättre i PISA än de kommunala skolorna. Skillnaderna kan dock enligt källan vara kausala samt att 

elevernas socioekomomiska status och kulturella bakgrund påverkar resultatet vilket kan ge en 

orättvis bild då elever tillhörande högre socioekonomisk status utgör en större del av elevklientelet 

på friskolor. Det kan även ifrågasättas i vilken utsträckning PISA är representativt i förhållande till 

den svenska skolan. Det påvisas även att elever i friskolor i snitt lägger 45 minuter mer per vecka på 

läxläsning i jämförelse med de kommunala skolorna vilket är positivt. Detta bör dock mätas i 

förhållande till hur stor andel av undervisningen som är lärarledd. Ser vi till lärarledd undervisning 

så ligger kommunala skolor i framkant med 100% lärarledd undervisning medan 81-90% av 

undervisningen i friskolor är lärarledd. Frågan som väcks är då om mindre andel lärarledd 

undervisning korrelerar med den ökade tiden elever lägger på självstudier? Kopplingen som kan 

göras är att det borde ta längre tid att ta reda på saker själv utan stöd som elev till skillnad från om 
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eleven får hjälp av en lärare som antingen kan svaret eller kan agera stöd i kunskapssökandet. Detta 

skulle då innebära att eleverna måste lägga mer tid på självstudier för att tillförskaffa sig den 

nödvändiga kunskapen och om så är fallet så är de 45 minuterna extra läxläsning inte något positivt, 

men om korrelationen inte stämmer så talar den extra läxläsningen snarare om högre studiedisciplin.  

 I friskolor tenderar det att arbeta fler lärare per elev samtidigt som antalet elever per klass är 

mindre än i de kommunala skolorna vilket bör innebära mer tid per elev för läraren. Elevantalet får 

dock inte bli så lågt i en klass så att det blir ineffektivt. Pedagogernas förmåga bör utnyttjas till ett 

optimalt elevantal för att vara effektivt. Att det finns ett lägre elevantal per klass och lärare i 

friskolor kan även förklaras av få elever på skolan, små lokaler eller få sökande till en specifik linje. 

Alltså behöver inte detta alltid vara ett medvetet val av skolan att ha små elevgrupper.  

 En internationell studie visar även på att autonoma skolor internationellt sett presterar bättre 

än statligt ägda sådana. Hur jämförbara internationella autonoma skolor är med de svenska 

friskolorna går dock att ifrågasätta då det svenska friskolesystemet är relativt unikt. Det bör även 

vara så att skolgången segregeras på monetära grunder internationellt, vilket gör det relativt 

självklart att dyra skolor har rikare elever från högre socioekonomisk bakgrund som kan prioritera 

utbildning.  

 Det anses vara enklare att individanpassa skolgången utan den centralstyrning so kommunala 

skolor faller under. Detta kan innebära en högre grad av flexibilitet samtidigt som den samlade 

kompetens och stabilitet som centralstyrning innebär kan gå förlorad. Friskolor har även goda 

möjligheter att öppnas med specifika inriktningar och metoder i fokus vilket underlättar matchingen 

mellan elev och skola då urvalet ökar. Det bör dock tilläggas att ett för stort urval kan försvåra 

valprocessen för elever samt att en skola med fokus på ett visst program kan ha svårt att hitta elever 

om arbetsmarknaden skulle förändras eller trender gällande vad som är populärt att söka förändras 

till skolans nackdel.  

 

7.2. Analys av de negativa aspekterna  
Det omnämns i en intervjustudie gjord på lärare som arbetar på friskolor att arbetsbördan anses bli 

ännu tyngre när marknadslogiken tar plats och belastar lärarna ytterligare. Detta gäller dock inte alla 

lärare även om majoriteten tycks anse detta. Det finns alltså lärare som ser marknadsaspekten som 

något positivt och att det kan vara en drivkraft i yrket. Frågan är då om det finns lärarpersonligheter 

som är bättre lämpade för friskoletjänster? Tyvärr blir frågan svår att besvara då marknadslogiken 

som tidigare nämnt även måste implementeras i de kommunala verksamheterna, även om den tycks 

vara mer utbedd hos de fristående skolorna. Så svaret skulle snarare bli att det tycks finnas 
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lärarpersonligheter som har lättare att anamma marknadslogiken och att dessa lärare är viktiga i alla 

skolformer. Det får dock anses vara ett problem med ytterligare arbetsbörda hos lärare oavsett i 

vilken form denna kommer. Till detta kan även det motvilliga lärarengagemanget samt att 

undervisning bortprioriteras till förmån för marknadsföring kopplas och ha liknande 

förklaringsmodeller. Att friskolor har lägre grad av lärarledd undervisning kan nu förstås och att 

detta inte behöver betyda att detta är lärarnas fel.  

 Det tycks även vara så att friskolor i lägre grad arbetar i arbetslag, vilket kan ses som negativt. 

Det bör dock tilläggas att arbetslag är en form av decantraliceringsteknik som används flitigt på de 

kommunala skolorna. Friskolorna har generellt sett ett mindre elevantal och därmed inte lika många 

anställda som de kommunala skolorna vilket gör att behovet av centralisering inte är lika stort. Att 

en skola inte använder arbetslag behöver alltså inte tyda på ett ineffektivt arbetssätt utan kan istället 

kopplas till att organisationen inte är i behov av en decentralisering. Alltså kan alla anställda på en 

mindre skola anses vara ett arbetslag i sig.  

 Våra källor belyser även vikten av att information om det fria skolvalet, friskolors verksamhet 

och hur man söker dit når till de konsumenter som berörs. Det framgår att individer av lägre 

socioekonomisk status har svårt att tillförskaffa sig, eller inte nås av den informationen som krävs 

vilket leder till segregation. Frågan är vems ansvar det är att informationen finns tillgänglig och når 

fram. Bär friskolorna själva detta ansvar eller bör detta ansvar ligga hos stat eller kommun? Svaret 

skiljer sig antagligen beroende på ideologi, men det blir svårt att hävda att friskolor själva ska bära 

ansvaret för att bryta samhällsstrukturer som byggts upp redan innan friskolor var ett faktum.  

 Det lyfts även att ickeakademiska lockbeten har blivit alltmer populära och att de kan kopplas 

till friskolor i hög utsträckning. Det som kritiseras är om dessa tar kapital från andra poster som 

skulle kunna påverka undervisningen positivt. Samtidigt som skolmiljön är central för elevernas 

välbefinnande så är såklart undervisningskvalitén central för elevernas kunskapsutveckling. Som 

tidigare nämnt så måste de kommunala skolorna hela tiden anpassa sig efter friskolornas 

konkurrensmetoder och detta gäller även rekrytering vilket leder till att ickeakademiska lockbeten 

även är ett faktum i de kommunala skolorna. Det tycks snarare vara konkurrensen i sig som gör att 

skolor blir tvungna att konkurrera med mer än bara en kvalitativ utbildning, och detta behöver inte 

enkom vara negativt, men det är samtidigt svårt att veta om undervisningskvalitén skulle kunna öka 

ytterligare om dessa plockades bort ur skolan budget. Ickeakademiska lockbeten utgör även en del 

av den snedvridna marknadsföring som skolor, och då primärt friskolor, kan använda sig av för att 

skaffa sig sitt elevunderlag. Tidigare har vi även nämnt att konkurrens kan leda till betygsinflation 

vilket även kan användas i denna snedvridning. Självfallet är det fel att marknadsföra en felaktig 
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bild av sin skola samtidigt som det måste has i åtanke att i en konkurrenssituation så kan en skola 

vara tvingad till vissa åtgärder för att inte riskera konkurs. Återigen tycks konkurrensen i sig ge 

upphov till aspekter som slutligen kan påverka undervisning och elevers situation negativt.  

 Att elever har svårt att agera marknadsmässigt på en så kallad fri skolmarknad blir ett problem 

när ansvar ska utkrävas om underviskningen håller låg kvalité. Det handlar som tidigare nämnt om 

monetära och sociala hinder som ett byte av skola innebär. En skola som håller låg kvalité bör 

såklart kritiseras, men frågan är om det är elevernas svårighet att förflyttas som bör kritiseras. Om 

eleverna kunde vara mer rörliga så skulle marknadskrafterna kunna agera lättare. Problemet kanske 

skulle lösas om en omstrukturering gjordes där elever lättare kunde byta skola och där 

skolinspektionen ingrep snabbt när en flytt var aktuellt och då granskade skolan. Detta skulle då 

kunna leda till ökat elevinflytande, mindre begränsade marknadskrafter samt att ansvarsutkrävning 

skulle möjliggöras i högre grad.  

 Källorna belyser även att friskolor tenderar att snarare styras av ekonomi än politik. Detta 

innebär inte att att politiken kan åsidosättas då det handlar om lag, utan snarare vilka motiv som 

ligger till grund för skolans beslut. Att ekonomiska incitament prioriteras kan vara resurseffektivt 

men det kan som tidigare nämnt även innebära att undervisningen drabbas. Det bör även tilläggas 

att friskolor generellt sett drivs i vinstsyfte (med vissa undantag) men att detta inte behöver innebära 

att politik och undervisning åsidosätts. Därför skulle påståendet om att friskolor snarare styrs av 

ekonomi än politik kunna omformuleras till att friskolor förhåller sig till politiska beslut men med 

effektivisering som metod för att möjliggöra målet att gå med vinst.  

 De mindre och dyrare lokalerna som friskolor måste förhålla sig till är svårt för friskolorna att 

påverka utan att behöva budgetera högre för detta ändamål. De kommunala skolorna har ofta 

lokaler som kommunen tillhandahåller. Det kan då antas att kommunen vill hålla nere lokalhyran 

för de kommunala skolorna då de indirekt drivs av kommunen själv. Friskolor hamnar utanför detta 

system och måste då in på den offentliga lokalmarknaden där hyrorna är högre. Det blir även svårt 

för friskolor att hyra äldre anrika skolbyggnader då dessa ägs av kommunen och kommunen redan 

bedriver verksamhet i dem. Det som återstår är alltså att bygga nya lokaler eller renovera upp 

befintliga vilket är två kostnadskrävande alternativ.  

 En viktig aspekt gällande ekonomi är att en friskolas vinst endast kan öka om kostnaden per 

elev minskar eller om gynnsamma elevgrupper rekryteras. En skola som har maximerat sin 

effektivisering måste alltså skära ner på befintliga kostnader då den enda intäkten är skolpengen och 

inga övriga avgifter får tas ut från eleverna, vilket kan ses som negativt. Problemet här är att det är 

lätt att stirra sig blind på kapital. Det finns en stark koppling mellan kapital och god undervisning, 
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men innebär detta att en hög vinst inte går att kombinera med kvalitativ utbildning? Detta borde 

teoretiskt fungera och det finns även friskolor med hög vinst som har högt anseende. Det blir dock 

svårt att se igenom betygsinflation, ickeakademiska lockbeten och snedvriden marknadsföring för 

att göra en korrekt bedömning då sanningen trots allt är elevernas subjektiva upplevelser i 

kombination med studieresultat. Problemet kan dock vara prioriteringsordningen. Är det 

undervisningen eller vinsten som går först? Sätts undervisningen i första rummet för att sedan 

maximera vinsten utan att påverka undervisningen så borde det finnas någon form av win-win-

situation. Att rekrytera lönsamma elevgrupper kan också vara effektivt för att öka skolans kapital, 

men detta medför också ytterligare kostnader då lokaler måste anpassas och utrustning som måste 

köpas in. Det måste även finnas elevunderlag för den specifika linje som skolan vill starta vilket 

medför en risk då detta underlag kan variera från år till år. Trots detta så finns det kapital att hämta 

från lönsamma elevgrupper och då skolpengen relativt sett är hög för smalare linjer så kan detta 

leda till ett högre utbud för eleverna som är skolans målgrupp vilket är positivt då matchningen 

mellan skola och elev förenklas.  

 Betygsinflationen är ett återkommande problem som belyses kopplat till friskolor. Detta blir 

tydligt då internt rättade nationella prov tenderar att få högre betyg än om dessa rättas externt. 

Precis som att detta är ett återkommande problem så tycks även konkurrensen som faktum vara en 

återkommande förklaring till problemet. Skolan måste profilera sig genom att ge höga betyg för att 

kunna rekrytera nya elever vilket leder till en partisk betygsättning.  

 Att friskolor har färre behöriga lärare är svårt att förklara mer än att de rimligtvis bör vara 

billigare att anställa olegitimerade lärare eller att det snarare ha fokuserats på kompetens än 

utbildning. Detta bör dock troligtvis ha förändrats efter att krav på lärarlegitimation har införts.  

  

8. Besvarande av frågeställningar  
Innan vi presenterar svaret på våra frågeställningar vill vi definiera vad vi menar med teori 

respektive realitet. När vi talar om teori så syftar vi till vad som kan förutsägas av ett privat 

huvudmannaskap, alltså vad som bör vara en teoretisk konsekvens. När vi talar om realitet så menar 

vi vilka effekter som har gått att mäta efter att friskolor har blivit ett faktum. Dessa kan korrelera, 

men inte alltid.  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8.1. Vad finns det för teoretiska respektive reella fördelar med friskolor?  
Ser vi till de teoretiska samt reella fördelarna som vi har kunnat utläsa baserat på våra källor så 

finner vi att ägare som drivkraft för organisationens fortlevnad snarare är en teoretisk fördel men 

med inslag av realitet då det visar sig att friskolorna ständigt kämpar med marknadsföring och 

effektivisering för att hålla sig kvar på marknaden, men att detta inte alltid behöver vara positivt för 

de som verkar inom skolan i fråga. Att friskolor har tydligare visioner än kommunala skolor kan 

även fastslås som reellt men om detta leder till ökad kvalité förblir teoretiskt då våra källor inte har 

kunnat bevisa detta. Dock är det realitet att friskolor har en högre andel kvalitetsmätningssystem.  

Att den fria skolmarknaden skulle leda till ett mer flexibelt skolsystem är en teoretisk fördel som 

blev realitet efter friskolereformen och till detta hör även att det faktiskt blev enklare att anpassa 

skolan efter individen utan centralstyrning samt att etableringen av specifika program ökade och 

underlättade matchningen mellan elev och skola. Att skolor utan konkurrens kan åsidosätta 

kvalitetskrav från föräldrar och elever är något våra källor berör teoretiskt, men inget vi kan spåra 

reellt. Att det utan konkurrens endast sker kvalitetskontroll genom byråkrati, och att detta skulle 

vara ineffektivt, kan fortfarande vara ett faktum, men marknadskrafterna har visat sig vara 

begränsade när det gäller ansvarsutkrävning vilket gör att denna aspekt fortfarande är någorlunda 

teoretisk.  

 Den ökade konkurrensen har lett till högre lärarlöner vilket teoretiskt sett borde ha skett och 

som nu är realitet, men att det är nöjda kunder ligger till grund för friskolornas vinst förblir en 

teoretisk aspekt då den tidigare nämnda ansvarsutkrävningen är begränsad. Att resurseffektiviteten 

skulle öka när vinstmöjligheter fanns är idag realitet, men om detta har en positiv effekt på skolans 

anställda och undervisningen kan ifrågasättas samtidigt som den ekonomiska friheten i sig har 

bevisats vara positiv för undervisningen.  

 Att friskolor har högre PISA-resultat är realitet men PISAs koppling till de svenska 

kunskapsmålen kan ifrågasättas samtidigt som det snarare kan handla om att elevgrupper som söker 

sig till friskolor presterar bättre snarare än att det är friskolan i sig som ligger till grund för det goda 

resultatet. En internationell studie visar dock att elever i autonoma skolor presterar bättre, men 

huruvida en svensk friskola kan ses som autonom i en internationell bemärkelse kan ifrågasättas.  

Att elever i friskolor lägger mer tid på läxläsning är bevisat och likaså att de har färre elever per 

klass samt fler pedagoger per elev vilket kan lägga teoretisk grund för att elever får goda 

förutsättningar som därmed kan ge positivt studieresultat.  
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8.2. Vad finns det för teoretiska respektive reella nackdelar med friskolor?  
Ser vi till teoretiska respektive reella nackdelar med friskolor så tyder våra källor på att den ökade 

konkurrensen har ökat lärarnas arbetsbörda i realitet då marknadsföring och andra aspekter kopplat 

till marknadslogik har blivit en del av lärarnas arbete. Detta ses som negativt av majoriteten av 

lärarna, men det gäller dock inte alla. Detta leder även till att majoriteten av lärarnas engagemang 

för att förhindra skolans konkurs, eller maximera dess vinst, blir något motvilligt samt att detta 

teoretiskt sett kan gå ut över undervisningen då arbetsbördan ökar. Att friskolor ej i lika hög 

utsträckning arbetar i arbetslag är även realitet men har en naturlig förklaring då organisationen ofta 

är mindre och därmed är behovet av decentralisering inte är lika stort som hos de kommunala 

skolorna som ofta är större. Det begränsade informationsödet från producent till konsument kan 

teoretiskt sett leda till segregation, men det är inget som vi genom våra källor har kunnat bevisa är 

realitet. Detta betyder dock inte att det inte är realitet. De ickeakademiska lockbetena är reella, men 

att dessa skulle leda till bortprioritering av övrig kvalitet är svårt att mäta och förblir därmed en 

teoretisk nackdel. Lika så är det realitet att friskolor har möjlighet att snedvrida skolor i sin 

marknadsföring, men att de faktiskt gör det är inget som vi har funnit svar på vilket gör att det 

förblir teoretiskt samtidigt som svårigheten att utkräva ansvar vid låg kvalité är realitet vilket kan 

tyda på att det finns elever som har sökt till friskolor som sedan inte lever upp till den bild som 

presenterats av skolan.  

 Att friskolor snarare styrs av ekonomi än politik förblir en teoretisk aspekt då det är svårt att 

bevisa vad som ligger till grund för majoriteten av friskolornas beslut utifrån våra källor. Som det 

nämns i analysen skulle det snarare kunna handla om att friskolor förhåller sig till politiska beslut 

men med effektivisering som metod för att möjliggöra målet att gå med vinst. En realitet för 

friskolor är att de har mindre och dyrare lokaler. En väsentlig negativ aspekt som vi anser vara 

realitet trots att vi inte har hittat mätningar som bevisar detta är att friskolors vinst endast kan öka 

om kostnaden per elev minskar eller om lönsamma elevgrupper rekryteras. Vi anser att detta är 

realitet då skolans enda intäkt bör vara stolpengen. Dock kan det ifrågasättas om hög vinst per 

automatik leder till minskad utbildningskvalité samtidigt som ökade ekonomiska resurser att 

använda i undervisningen teoretiskt sett bör leda till en mer kvalitativ undervisning.  

 Det har bevisats att friskolornas interna rättning och den ökade konkurrensen har lett till en 

betygsinflation. Detta då extern och intern rättning av nationella prov skiljer sig när det gäller 

betygsättning. Friskolor har även färre behöriga lärare, men detta kan ha förändrats sedan den 

aktuella källan författades då flera politiska beslut gällande detta har implementerats sedan dess.  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8.3. Hur förhåller sig för- respektive nackdelar till propositionen som ligger till 

grund för friskolereformen?  
Vi upplever entusiastiska ministrar bakom propositionen Valfrihet i skolan med en hög tilltro till vad 

den kommande friskolereformen skulle komma att få för betydelse för den svenska skolan i sin 

helhet. I propositionen menade de att det fanns ett allvarligt behov av en ökad mångfald med ett 

större och varierat utbud av utbildningsvägar och pedagogiska metoder för att kunna möta de 

växande kunskapskraven.  De önskade även att se ett ökat engagemang av elever och föräldrar i 46

skolan och skolfrågor vilket skulle möjliggöras med ökade valmöjligheter och inflytande vilket i sin 

tur kunde bli möjligt genom att bryta upp det offentliga skolmonopolet.  De presenterar stimulerad 47

konkurrens som medel för att att skapa en skola av högre kvalitet och produktivitet.   48

 I propositionen framgår det alltså att ett av friskolereformens syften ska vara att bredda 

utbudet och variationen av utbildningsvägar. Här hävdar vi att detta även har varit effekten då vårt 

resultat har påvisat att friskolereformen har lätt till en underlättad anpassning av skolan när 

centralstyrningen har minskat samtidigt som etableringen av specifika program har underlättat 

matchningen mellan elev och skola. Propositionen hävdar även att konkurrensen ska vara ett medel 

får att skapa en skola av högre kvalitet och produktivitet. Vi anser baserat på vårt resultat att 

produktiviteten har ökat i och med den ökade effektiviseringen men har svårt att styrka att skolans 

kvalitet har ökat efter friskolereformen.  

 Ökad inflytande och valmöjligheter innebär också ett ökat ansvar. Detta belyser ministrarna i 

propositionen. Här utgår dem från att alla familjer har samma förutsättningar för att fatta ett bra 

beslut för sitt barns utbildning vilket vi idag kan se inte är eller varit fallet.  Detta kan bero på allt 49

från etablering i landet, tillträde till kontakter och språkliga barriärer för att kunna förstå 

information om olika skolor och utbildningsformer. Informationsflödet är alltså begränsat vilket gör 

att det ökade ansvar som propositionen talar om blir svårt att utkräva och möjliggöra.  

 Propositionens önskade utfall har alltså till viss del blivit realitet, men det finns fortfarande 

faktorer som utgör hinder för att den ska bli reell fullt ut.  

 

 Prop. 1992/93:230, s. 26-2746

 Prop. 1992/93:230, s. 2747

 Prop. 1992/93:230, s. 2748

 Prop. 1992/93:230, s. 26-2749
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9. Slutsats 

När vi började arbeta med våra frågeställningar så hade vi tydliga fördomar om friskolor. Vi trodde 

att källorna skulle presentera övervägande negativa fakta om privat huvudmannaskap samt att 

segregation skulle vara ett ständigt återkommande tema och att friskolor skulle reproducera och 

förstärka segregationen ytterligare. Nu har vi kommit till nya insikter och ser att det finns flertalet 

positiva effekter som friskolor har bidragit till samt att de negativa effekterna inte alls berörde 

segregation i den utsträckning som vi hade förväntat oss. Det verkar snarare vara informationsflödet 

som är problematiken vilket leder till att segregationen även drabbar skolvärlden vilket friskolorna i 

sig inte kan klandras för såvida de inte aktivt marknadsför sig mot särskilda elevgrupper. 

Segregationen är alltså ett problem som föreligger friskolereformen, men friskolereformen i sig blev 

inte en metod för att råda bot på segregationsproblemet vilket kan bidra till uppfattningen om att 

den upprätthåller den.  

 Trotts detta så har friskolereformen bidragit med mycket gott till skolvärlden samtidigt som 

den har lett till att arbetssituationen för lärare har förändrats vilket många lärare tycker är negativt. 

Vi vill slutligen påstå att friskolors vara eller icke vara förblir en ideologisk debatt där vinsten är det 

som polariserar, och i och med att vi inte har kunnat bevisa att kvalitativ utbildning och 

vinstdrivande skolor inte går att kombinera så går det inte heller att hävda att någon i den politiska 

debatten har rätt. Dock kanske detta examensarbete kan bidra till att förstå hur det svenska 

skolsystemet fungerar idag.  

10. Förslag på vidare forskning  
I denna litteraturstudie har vi inte haft utrymme att täcka allt som rör friskolor. Mer forskning 

behöver alltså göras och visa studier behöver förnyas och/eller breddas.  

 En studie som har haft stor relevans för vårt resultat är en studie utförd av studenter vid 

Linköpings universitet år 2004 som med statistik belyser skillnader mellan friskolor och 

kommunala skolor. Denna studie önskar vi genomförs igen för att dels kunna se förändringar som 

skett från 2004 samt för att ge en rättvis bild av hur det ser ut idag. I den nya studien skulle även 

målgruppen kunna breddas för att även inkludera gymnasiet, lågstadiet och mellanstadiet.  

 Vi har även reflekterat över om det finns en möjlighet att alla elever skulle kunna gå i 

friskolor i framtiden. Detta kan vara ett svårt område att forna på då detta idag inte är verklighet, 

men det vore ändå intressant att involvera frågan i en studie. Kan konkurrens leda till att den 

kommunala skolan konkurreras ut helt, och skulle detta vara funktionellt?  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 En av våra källor är en intervjustudie utförd på lärare i friskolor som behandlar deras 

arbetessituation. Då vi har påvisat i vårt resultat att även de kommunala skolorna behöver anpassa 

sig efter marknaden så vore det spännande att se hur de upplever sin arbetssituation och om det 

finns likheter respektive skillnader mellan de olika skoltyperna. Där skulle även frågan gällande hur 

kommunalanställda upplever marknadslogiken på sin arbetsplats kunna bli aktuell.  

 Vi anser även att det vore av relevants att studera vilka det är som driver friskolor och i vilket 

syfte de gör det. Är det drivna pedagoger som vill skapa den bästa skolan, är det företag och 

koncerner som enbart har vinst i åtanke eller möjligtvis en kombination?  

 Vi anser även att det det vore av vikt att se om samarbetet mellan skolor blir lidande av den 

rådande konkurrensen. Är en effekt av friskoloreformen att viktig kompetens låses in i vissa skolor 

när den i själva verket skulle kunna gynna hela skolvärlden?  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