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1. Inledning 
I början av 1990-talet uppkom ett nytt fenomen i den svenska välfärdsstaten, nämligen 

konkurrens på skolmarknaden. Att konkurrens uppstår på en marknad är ett grundkrav för att 

det ska finnas en tillförlitlig marknadsekonomi. Eftersom regeringen ville stabilisera statens 

ekonomi, samtidigt som de ville utveckla skolan för att få ett högre utbildningsresultat, 

införde de friskolereformen. Politikernas tanke var att konkurrensen skulle medföra lägre 

kostnader och ett högre utbildningsresultat. De lägre kostnaderna skulle uppkomma eftersom 

effektiviteten skulle öka, och därmed sänka kostnaden per elev. Skolorna skulle då kunna 

använda mer av pengarna de fick än tidigare. 

 

Det högre utbildningsresultatet skulle nås genom att skolorna skulle behöva satsa mer på 

utbildningskvalitén för att locka elever att söka sig till just den skolan. På så sätt skulle alla 

skolor inom kommunen behöva höja utbildningskvalitén, kommunala som fristående skolor. 

 

Kompetenta och välutbildade lärare har en avgörande roll i strävan att höja 

utbildningningsresultaten, eftersom lärarna är nyckeln till elevernas kunskapsinlärning. 

Skolorna är väl medvetna om detta, och har i allt större utsträckning börjat använda sig av 

lärarna i sin marknadsföring. 

 

I detta examensarbete ska vi försöka besvara huruvida konkurrensen har påverkat 

skolverksamheten inom olika områden.  

1.1 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur konkurrens faktiskt har påverkat skolan. 

För att konkretisera detta har vi valt att undersöka konkurrensen mellan kommunala skolor 

och fristående skolor, och hur detta har påverkat skolans betygsättning, kostnader samt 

lärarna.  
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1.2 Frågeställningar 
I examensarbetet kommer följande frågeställningar att behandlas: 

● Hur påverkas kommunala och fristående skolor av konkurrensen om eleverna? 

● Påverkar konkurrens mellan kommunala och fristående skolor elevernas betyg? 

● Påverkas lärarna av konkurrensen? 

● Hur påverkas kostnaderna av konkurrensen mellan kommunala och fristående skolor?  

 

1.3 Metod och källdiskussion 
Metoden vi har använt oss av kan enklast beskrivas som en jämförelseanalys av den befintliga 

forskningen som finns tillgänglig inom området konkurrens mellan kommunala och 

fristående skolor. En alternativ metod att applicera på examensarbetet hade varit att driva en 

hypotes, exempelvis: “Konkurrens mellan kommunala skolor och fristående skolor har haft 

en negativ effekt på utbildningsresultatet.” Vi fann det dock problemartat för 

genomslagskraften i detta arbete att arbeta efter en hypotes, och med det fann det mer 

lämpligt att arbeta med en jämförande analys. Vi började med att försöka ta reda på vad 

skolverket har för forskning kring konkurrens mellan skolformerna. Anledningen till att vi 

valde att börja med Skolverkets texter var att få en överblick ifrån en myndighet som arbetar 

dagligen med skolan överlag. Efter att ha tagit del av Skolverkets texter undersökte vi vad det 

fanns för vidare forskning inom ämnet, vi kom senare fram till att det mesta av den andra 

forskningen stämde ganska bra överens med skolverkets forskning.   

 

Skolverkets samtliga texter ansåg vi som tillförlitliga och neutrala fakta, eftersom Skolverket 

är en statlig myndighet som har som uppgift att styra, understödja och utvärdera svenska 

skolan. Delar av forskningen som vi tog del av från Skolverket var statistik över skolan. När 

vi undersökte Skolverkets texter försökte vi att hitta forskning för både grundskolan och 

gymnasieskolan, i flera fall var detta inte möjligt eftersom det bara fanns forskning för den 

ena skolformen. Ett exempel på detta är rapporten "Konkurrensen om eleverna" som är 

forskning om gymnasieskolan, vi kunde tyvärr inte hitta någon liknande forskning för 

grundskolan. 

 

 



Andreas Wåhlén och Joakim Carnander  IEI - Institutionen 

 

Examensarbete konsumtionsuppsats - Samhällsvetenskap Jan Lindvall 
 

6 

 

Bland våra källor har vi använt oss av två texter från regeringen. Båda dessa ansåg vi är 

tillförlitliga källor, eftersom den ena var en proposition som blev godkänd av riksdagen, och 

den andra ett betänkande som senare ledde fram till en proposition som också godkändes av 

riksdagen. Texter av regeringen kan givetvis vara felaktiga, men eftersom riksdagen, som är 

den högsta beslutande makten i Sverige, har godkänt dessa texter ansåg vi dem tillförlitliga. 

Givetvis påverkas riksdagens betänkande och texter av vilka partier som har flest antal 

mandat. I och med detta kan propositioner och beslut bli vinklade åt olika håll. 

 

Många av de andra texterna har vi hittat genom att ha läst en text, kontrollerat deras källor 

och bland dessa källor hittat texter vi använt oss av. Detta gjorde vi för att komma närmare 

ursprungskällan och för att öka validiteten i faktapåståendet.  

 

Vi har använt oss av två olika texter av Jonas Vlachos. Dels en rapport som han skrev för 

Konkurrensverket, och dels en rapport för SNS - Studieförbundet Näringsliv och Samhälle. 

Eftersom Konkurrensverket är en myndighet, såsom Skolverket, önskade vi att vi kunde föra 

liknande resonemang här som ovan. Men eftersom samma författare har skrivit två olika 

texter, använt samma metod, och kommit fram till två olika resultat så är ingen av de texterna 

av hög validitet. Vi valde ändå att använda oss av båda texterna, eftersom Jonas Vlachos är en 

av de svenska forskare som har forskat mest på konkurrens mellan kommunala skolor och 

fristående skolor. Texterna är snarlika men kommer fram till olika resultat. Båda har 

välgrundade argument och valida källor, vilket gör att vi anser båda texterna tillförlitliga. 

 

Däremot kan vi ifrågasätta validiteten hos texter publicerade av SNS och ESO - Expert 

gruppen för Studier i Offentlig ekonomi då de båda två tankesmedjor. En tankesmedja är en 

sammanslutning av olika författare som skriver texter för att försöka påverka den politiska 

opinionen. Alltså är risken stor att texter därifrån är vinklade. Likaså är LO - 

Landsorganisationen i Sverige, som har starka rötter i socialdemokratin, också en sorts 

tankesmedja, men som är uttalad att vara vinklad åt socialdemokratin. I vårat arbete har vi 

använt oss av en text från vardera organisation. Vi undersökte dessa texterna noggrant innan 

vi beslutade oss för att använda dem, då vi kom fram till att deras argument var välgrundade 

och förankrade i källor som anses vara tillförlitliga, som vi själva kontrollerade. SNS anses 

vara mer på högerskalan, ESO anses vara mer objektiv, eftersom den har använts av två 
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regeringar, dels en socialdemokratisk och den senaste alliansregeringen. Vi ansåg att det var 

ett nyttigt inslag att ha med tre stycken texter som har olika motiv och som kan ha varit 

vinklade, som vi sedan kunde jämföra mot annan forskning. 

 

1.4 Definitioner 
Genomgående i examensarbetet finns det en del termer som kommer att användas som kan 

behöva definieras.  

 

Termen "Meritpoäng" kan förklaras på två olika sätt. Dels exempelvis på gymnasieskolan är 

maxpoängen 20.0. Men om man läser vissa kurser, såsom språk eller mer avancerad 

matematik, kan man få 2.5 extra poäng, vilket gör att den totala maxpoängen blir 22.5. Dessa 

2.5 extra poäng kan kallas för meritpoäng i vissas mening. Eller så kan det definieras som de 

betygspoäng elever tilldelas där maxpoängen är 20.0 i gymnasieskolan och 320 poäng i 

grundskolan. För enkelhetens skull, och för att kunna ha samma term för poäng i både 

grundskolan och gymnasieskolan, har vi därför valt att använda oss av den senare 

definitionen. 

 

"Toppbetyg" definieras som högsta betyg i samtliga ämnen. Alltså har de elever som har fått 

toppbetyg fått 320 poäng när eleven slutade årskurs nio alternativt gått ut gymnasiet med 20.0 

i betyg. 

 

Med termen "Betygsinflation" har vi använt oss av nationalencyklopedins definition. Alltså 

“relationen mellan betygsutvecklingen och elevernas kunskaper där lärarnas faktiska krav 

sjunker över tid. Bidragande orsaker till betygsinflation kan vara att betygsnivån används som 

konkurrensmedel och som resultatindikator för personalens belöningssystem.”
1
 

 

I vår uppsats kommer vi använda oss av termen ”Fristående skolor” istället för friskolor. 

Detta eftersom majoriteten av all litteratur vi använt oss av har använt termen fristående 

skolor. Vi har valt att konsekvent använda termen fristående skola för både grund och 

gymnasium i försök att förenkla för läsaren.  

 

                                                      
1
 Nationalencyklopedin; “betyg” 
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Vår definition av "Konkurrens" kan kortfattat beskrivas som en rivalitet mellan olika aktörer 

om att få sälja sin vara till kunderna. Kunderna kan samtidigt utnyttja konkurrensen till att få 

ner priserna för att kunna nå ut till den bästa varan och därmed pressa priserna och höja 

varans kvalité. Enligt Klas Eklunds bok Vår Ekonomi finns det likt den senaste meningen ett 

avgörande faktum för att det ska kunna vara konkurrens: “Avgörande är huruvida det finns en 

möjlighet för missnöjda konsumenter att vädra sitt missnöje och välja någon annan tillverkare 

istället”
2
. Eklund menar även att konkurrens kan få oseriösa aktörer eller aktörer som inte 

lyckas särskilt bra med sin produkt att bli utslagna av de bättre aktörerna. I detta fall, när man 

diskuterar skolan och konkurrens, blir eleverna kunderna och de olika skolorna, både 

kommunala och fristående, aktörerna. Genom konkurrens kan därför eleverna välja vilken 

skola de ska gå på. På detta sätt tvingas skolorna att satsa mycket på att ha en hög 

utbildningskvalité samt en trivsam miljö. Detta för att kunna locka till sig tillräckligt många 

elever för att uppnå en nivå som gör att skolorna blir lönsamma på verksamheten. Inte 

nödvändigtvis i vinstdrivande syfte utan snarare att ekonomin går ihop. 

 

"Interkommunal konkurrens" är den konkurrensen som uppstår mellan kommunala skolor i 

samma kommun. 

 

"Skolpliktavdraget" är ett avdrag kommunerna kan tillgodoräkna sig ifrån ersättningen de 

fristående skolorna får för eleverna de tar emot. Kommunernas skolor måste alltid ha en 

beredskap att ta emot nya elever under skolårets gång. Det behöver inte de fristående skolorna 

göra utan kan förhålla sig till det antal elever de har i början av skolåret. Kommunerna 

bestämmer själva hur stort eller litet avdraget ska vara.
3
 

 

1.5 Avgränsningar 
Det skulle vara ytterst intressant att jämföra länder emellan för att se hur konkurrensen mellan 

kommunala och fristående skolor påverkar eleverna. Dock har alla länder olika skolsystem 

vilket gör att en sådan jämförelse skulle bli betydligt större än en C- uppsats. Dessutom insåg 

vi tidigt att Sveriges utbildningssystem är unikt i sitt slag, vilket gör att den internationella 

forskning som finns inom området är mycket begränsad, och endast en väldigt liten del går att 

                                                      
2
 Klas Eklund (2013) Vår Ekonomi s.198 

3
 Skolverket (2004) Vad kostar den fristående grundskolan? s.12 
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applicera för att analysera det svenska skolsystemet, men vi kunde använda oss av ett fåtal 

artiklar. Detta märkte vi till exempel när det kommer till kostnaderna inom skolan, där 

svenska finansieringssystemet är unikt genom att pengarna är knutna till eleverna. Vad vi 

kunde hitta så fanns det inte något annat land med liknande system. Därav kände vi att det 

inte gick att jämföra den forskning vi hittade om kostnader inom Sverige med forskning om 

kostnader andra länder.  

 

I denna uppsats skulle det fungera att undersöka alla skolformer som har betyg. Men för att 

inte göra uppsatsen alltför stor, och eftersom konkurrensen troligtvis är som störst, kommer vi 

att enbart jämföra grundskolan och gymnasieskolan. Vi inkluderar alltså inte Komvux, 

vuxenutbildningar, sameskolan eller särskolan. 

 

Under kapitel 5 har vi valt att avgränsa oss till Svenska, Engelska och Matematik, eftersom 

det finns mest forskning om nationella prov i dessa ämnena i både årskurs 9 och under 

gymnasiet. Inom de ämnena har vi försökt jämföra gamla och nya kurser och var tvungna att 

göra en ny avgränsning. Vi har valt att använda Matematik 1b, istället för 1b eller 1c, 

eftersom den bäst motsvarar Matematik A. Om vi skulle haft med samtliga tre kurser skulle 

det blivit rörigt med mycket siffror, och därmed mer svårtolkat. I Svenska- och Engelska 

kurserna fanns det endast statistik för Svenska B och Svenska 1 samt Engelska B och 

Engelska 5.   

 

1.6 Bakgrund 
När friskolereformen trädde i kraft 1 juli 1992 var tanken att göra det lättare och mer lönsamt 

att starta upp en fristående skola än vad det varit tidigare. Med reformen kom även en annan 

reform, vilket var det fria skolvalet. Det som skedde vara att det skapades en ny marknad. 

Marknaden hade tidigare varit stängd för utomstående aktörer. När en ny marknad startas tar 

det inte lång tid innan nya förutsättningar och en konkurrens skapas. Friskolereformen 

innebar att “alla elever skall ingå i sektorsbidraget för skolan. Kommunen, där den fristående 

skolan är belägen, skall lämna minst 85 % av genomsnittskostnaden per elev i grundskolan 

till den fristående skolan.”
4
 Målet var helt enkelt att öppna upp för en ny marknad, och på 

                                                      
4
 Regeringens betänkande SOU 2002:121 Skollag för kvalitet och likvärdighet; Bilaga 2 s.29 
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sådant sätt skapa nya arbetstillfällen bland kommunerna för att stabilisera den svenska 

ekonomin. Det dröjde till 1994innan gymnasieskolan fick samma bidragsinkomster som 

grundskolorna. Gymnasieskolorna fick tidigare enbart statligt stöd. Under resterande 1990-

talet har det gjorts ett antal justeringar för att anpassa friskolereformen till dagens samhälle, 

och förskjutit allt mer ansvar till kommunerna. Dels till en mer anpassad bidragsmodell till de 

fristående skolorna men regeringarna har även gjort det enklare för eleverna att välja en 

fristående skola. 

  

Orsaken till att regeringen valde att revidera läroplanen var för att den gamla Lgr 80 hade 

medfört nya krav och nya förutsättningar som regeringen inte kände uppnåddes. Därmed 

tillsattes en kommitté som skulle komma med förslag på mål, riktlinjer samt modeller för nya 

kursplaner för det svenska skolväsendet. 

 

Konkurrensen som uppstod blev en komplex konkurrens eftersom antalet potentiella kunder 

varje år är ett fast antal som kan variera från år till år. Till skillnad ifrån andra marknader där 

de potentiella kunderna är ett rörligt antal. Antalet skolor kan i vissa kommuner vara två eller 

tre (ibland ännu fler) som konkurrerar om att nå upp till så pass många elever att skolan klarar 

sig ekonomiskt och kan utvecklas. 

  

De fristående skolorna ger sig in i marknaden på samma premisser som de kommunala 

skolorna. De elever som blir antagna måste de fristående skolorna ta hand om på bästa 

tänkbara sätt. De får t. ex. inte välja vilka elever som ska börja, eller sparka ut någon elev. 

Alltså är det precis samma premisser som för de kommunala skolorna.  

  

Hur konkurrensen egentligen har påverkat det svenska skolsystemet är det ingen som riktigt 

vet, eftersom det finns forskning som pekar på olika saker. Den internationella forskningen 

pekar samtidigt på att det borde ha gått väldigt bra för det svenska systemet. 

  

Sammanfattningsvis har alltså friskolereformen gjort att fristående skolor har samma 

förutsättningar som en kommunalskola. Dessutom har propositionen Valfrihet i skolan gjort 

det mer attraktivt att starta fristående skolor, genom en förenklad antagningsprocess som inte 
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fanns innan denna proposition införskaffades.
5
 I och med dessa propositioner har det uppstått 

en ny konkurrens. Konkurrensen om eleverna. Denna konkurrens kan påverka eleverna och 

skolorna på många olika sätt. Ökade eller minskade arbetstillfällen, olika krav och 

förväntningar på lärarkåren är några exempel. 

 

 

1.6.1 Förutsättningar för kommunala och friståendeskolor på den nya 

marknadsarenan 
Elevantalet har, sen reformerna kom, både ökat och sjunkit för både grundskolan och 

gymnasieskolan. Efter läsåret 2001/02, där grundskolan hade över 1 miljon elever, började 

elevantalet att sjunka fram tills läsåret 2010/11, där det stannade av på lite under 900 000 

elever. Sen dess har elevantalet börjat stiga och läsåret 2013/14 var det 920 997 elever som 

gick i grundskolan. Enligt prognosen Skolverket har tagit fram ska det fortsätta stiga tills man 

läsåret 2019/20 återigen kommer vara upp på 1 miljon elever.
6
  

 

Diagram 1 

 

    Källa: Skolverket (2014) PM - Elever i grundskolan läsåret 2013/14 s.5 

 

                                                      
5
 Regeringens proposition 1992/93:230 Valfrihet i skolan: passim 

6
 Skolverket (2014a) PM - Elever i grundskolan läsåret 2013/14 s.5 
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Under de första 10 åren av reformerna ökade antalet elever i grundskolan, vilket gjorde det 

lättare för fristående grundskolor att starta. Men som man kan se i diagrammet fortsatte 

antalet elever i fristående grundskolor att öka även under den tid som det totala elevantalet 

sjönk, och vid läsåret 2013/14 gick 14 % av alla elever i fristående grundskolor.
7
 

 

Antalet fristående grundskolor har ökat stadigt sen reformerna. Läsåret 2001/02, när det var 

som flest elever i grundskolan, fanns det 475 fristående grundskolor av totalt 5075 

grundskolor.
8
 Om man jämför det med läsåret 2010/11, där det var som minst elever i 

grundskolan sen 1990-talet, fanns det 741 fristående grundskolor. Det är en ökning på 266 

skolor under en tid som elevantalet sjönk. Det fanns totalt 4626 grundskolor läsåret 2010/11. 

För läsåret 2013/14 fanns det 792 fristående grundskolor av totalt 4887 grundskolor.
9
  

 

Man kan se en liknande trend i gymnasieskolan, dock förskjuten några år när det kommer till 

minskat elevantal. Läsåret 1999/00 nådde elevantalet sin botten på lite mer än 300 000 elever, 

efter elevantalet sjunkit under några år. Efter läsåret 1999/00 började elevantalet öka, tills det 

nådde sin topp läsåret 2008/09 på nästan 400 000 elever. Sen dess har elevantalet sjunkit, och 

om man ser till läsåret 2013/14 var det 330 200 elever som gick i gymnasiet.
10
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Diagram 2 

 

Källa: Skolverket (2014) PM - Elever i gymnasieskolan läsåret 2013/14 s.1 

 

Men studerar man diagrammet ser man att prognosen för framtiden är att elevantalet kommer 

fortsätta att sjunka till läsåret 2015/16 där det därefter kommer börja öka igen.  

 

Läsåret 1999/00, innan elevantalet började öka, fanns det 107 fristående gymnasieskolor av 

totalt 595 gymnasieskolor.
11

 När elevantalet nådde sin topp vid läsåret 2008/09 fanns det 414 

fristående gymnasieskolor av totalt 945 gymnasieskolor. Det är en ökning på 307 fristående 

gymnasieskolor på mindre än 10 år under en tid som det totala elevantalet ökade. Antalet 

fristående gymnasieskolor fortsatte att öka fram till läsåret 2011/12 då det fanns 499 

fristående gymnasieskolor av totalt 1005 gymnasieskolor. Men sen dess har antalet fristående 

gymnasieskolor sjunkit till 460 skolor läsåret 2013/14. Det fanns totalt 1346 gymnasieskolor 

läsåret 2013/14.
12

 

 

I och Med förändringar i elevantalet påverkas konkurrensen inom skolverksamheten. Vi har 

inom grundskolan haft, och har inom gymnasieskolan, en elevminskning som gör att 

konkurrensen om eleverna mellan skolorna, både kommunala och fristående skolor, blir 
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 Skolverket (2006) Skolor och elever i gymnasieskolan läsåret 2005/06 tabell 6.1 A 
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kraftigare. Samtidigt som elevantalet minskat har antalet fristående skolor, speciellt inom 

grundskolan, fortsatt att öka. Att det blir fler fristående skolor är en faktor i sig som medför 

ökad konkurrens, men i samband med att elevantalet minskar blir konkurrensen kraftigare. På 

gymnasiesidan har antalet fristående skolor sjunkit de två senaste åren. Konkurrens är ändå 

troligvis kraftigare på gymnasiet, eftersom fristående gymnasieskolor utgör upp mot 35% av 

skolenheten inom gymnasieskolan, medan fristående grundskolor utgör runt 15% av 

skolenheten inom grundskolan för läsåret 2013/14. 
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2. Kommunernas upplevelse av konkurrens 
Skolverkets rapport, Konkurrensen om eleverna från 2010, skiljer sig en del från andra studier 

inom ämnet, eftersom det är en enkät- och intervjustudie. Rapporten fokuserar på kommunala 

gymnasieskolor. Rapportens syfte är att ge en överblick över hur kommuner arbetar med 

konkurrens inom skolväsendet. Varför Skolverket har valt att fokusera på gymnasiet kommer 

sig av det sjunkande antalet elever, och det fortsatt stora intresset att öppna fristående 

gymnasieskolor, vilket i sin tur gör att konkurrensen inom gymnasieskolan är kraftigare än 

inom grundskolan.
13

 Enkäten skickades ut till de ansvariga för planeringen av 

gymnasieskolan i 233 kommuner, med en avgränsning på att kommunen måste ha minst en 

egen gymnasieskola med minst ett nationellt eller specialutformat program. Av dessa fick de 

tillbaka 183 svar.
14

 Kommunerna delade man in i fem grupper efter befolkningsmängd. Det 

två första grupperna var storstäder och större städer, men när resultatet överensstämde mellan 

de två, slog man ihop dem till en grupp som benämndes stadskommuner. Förorts- och 

pendlingskommuner, mindre kommuner och glesbygdskommuner är de andra tre grupperna.
15

 

 

Intervjuerna gjordes med verksamhetschefer, samordnade rektorer, enhetschefer och 

gymnasiechefer i kommunerna Jönköping, Malmö, Umeå, Uppsala och Göteborg. Rapporten 

använder ordet ”rektor” för att benämna samtliga intervjuade för att göra texten lättare att 

läsa. Vi kommer göra detsamma men det är värt att komma ihåg att det inte är “vanliga” 

rektorer vi pratar om.
16

 

 

2.1 Resultat enkätstudien 
Ett av resultaten från enkätstudien är att 64 % av kommunerna upplever att deras 

gymnasieskolor i hög grad agerar på en konkurrensutsatt marknad. 30 % anser att de agerar 

på en konkurrensutsatt marknad i viss grad och 4 % tyckte inte alls att det fanns en 

konkurrensutsatt marknad. De sista två procenten är “vet inte” och bortfall.  Främst var det 

stadskommunerna som upplevde hög grad av konkurrens, men även förorts- och 

pendlingskommunerna, och då framför allt de i anslutning till Stockholm, Göteborg och 
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 Skolverket (2010) s.3,13 
14

 Ibid s.34 
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Malmö. En slutsats som förekommer i rapporten är att ju större folkmängd det är i ett område, 

desto mer upplever skolorna sig agera på en konkurrensutsatt marknad.
17

 

 

 

Diagram 3 

 

            Källa: Skolverket (2010) s.37 

 

Diagrammet visar varifrån kommunernas gymnasieskolor upplever att konkurrensen kommer 

ifrån. Som vi kan se upplever ca 80 % av kommunerna med endast en egen gymnasieskola 

och ca 95 % av kommunerna med flera egna gymnasieskolor att konkurrensen kommer från 

fristående gymnasieskolor i området. Resultaten från enkäten visar, även som inte går att 

utläsa i diagrammet ovan, att det är främst stadskommunerna och förorts- och 

pendlingskommunerna som upplever konkurrens från fristående gymnasieskolor. Det är 

främst i dessa områden som fristående skolor ligger. Glesbygds- och mindre kommuner 

upplever istället att konkurrens främst kommer från andra kommuners gymnasieskolor.
18

 

 

Vidare kan vi se i diagrammet att både utav/av kommunerna med en egen gymnasieskola, och 

kommunerna med flera egna gymnasieskolor upplever ca 85 % att konkurrensen kommer 
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 Skolverket (2010) s.36f 
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ifrån gymnasieskolor utanför den egna kommunen. Ca 40 % av kommunerna med flera 

gymnasieskolor upplever konkurrens mellan skolor inom kommunen.
19

 

 

Enkätstudien frågade även vad konkurrensens följder har blivit i kommunerna. Den största 

konsekvensen som Skolverket kom fram till är ökande kostnader för kommunen, där 37 % 

svarade ”i hög grad”, och 47 % ”i viss grad”. På frågan vilka kostnader som hade ökat för 

kommunerna var det främst marknadsföringen, vilket nästan 80 % angivit 70 % av 

kommunerna upplever samtidigt en skillnad mellan det faktiska elevantalet och det 

förväntade elevantalet, som var orsaken till de ökade kostnaderna. Som Ytterligare orsaker till 

ökande kostnader angav 35 % överskott av lokaler, 30 % ökade satsningar på 

utbildningskvalitet, och 20 % dyrare program som startats. På sista plats kom svar som inte 

var angivna i enkäten, där bland annat ökade kostnader för ersättningar till andra kommuners 

och fristående gymnasieskolor är med. Dessa svar utgjorde 15 %. 
20

 

 

Nästa stora faktor som konkurrensen har lett till är, enligt kommunerna, fler elever som byter 

mellan skolor/program. 24 % svarade att detta sker ”i hög grad” och 53 % ”i viss grad”. 

Varför detta sker verkar enligt enkäten vara att elever återvänder till sin hemkommun efter att 

ha börjat på en gymnasieskola i en annan kommun. Anledningarna till detta är bland annat att 

eleverna tröttnar på den långa resan mellan hemmet och skolan, att eleverna känner att de valt 

fel utbildning eller att de är missnöjda med utbildningen.
21

 

 

Det tredje, som kommunerna menar att konkurrensen har lett till, är förbättrad kvalitet i 

kommunens egna skolor. 10 % svarade ”i hög grad” och 67 % ”i viss grad”. Som vi skrev 

tidigare var detta också en anledning till varför kostnaderna för kommunerna har ökat. 

Förbättrad kvalitet i skolan är, efter marknadsföring, den aktivitet som flest kommuner anger 

att de satsat på för att öka elevantalet.
22
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2.2 Resultat intervjustudien 
Samarbetet mellan de kommunala gymnasieskolorna har ökat genom den ökade konkurrensen 

menar rektorerna. En del av rektorerna pratade om “den kommunala familjen”, men enligt 

rektorerna råder det även en interkommunal konkurrens, fast underordnad konkurrensen mot 

de fristående skolorna.
23

 

 

En punkt som rektorerna tog upp är att de föredrar att konkurrera mot fristående 

gymnasieskolor som håller hög kvalitet. Detta beror, enligt rektorerna, på att när det kommer 

till fristående gymnasieskolor som håller låg kvalitet är det svårt att veta hur många elever 

som kommer börja där, och om skolan kan behålla eleverna. Rektorerna menar samtidigt att 

det är tvärtom med fristående gymnasieskolor som håller hög kvalitet. Rektorerna menar att 

man mer eller mindre kan räkna med att fristående gymnasieskolorna som håller hög kvalitet 

får in det antal elever de vill ha, och att elever inte byter från skolan senare. Det gör det, 

enligt rektorerna, lättare att organisera de kommunala gymnasieskolorna, eftersom de med 

större säkerhet kan förutspå elevantalet.
24

 

 

De positiva effekterna av den konkurrens rektorerna pratade om är att det har blivit en större 

fokusering på marknadsföring, och att personal inom den kommunala skolverksamheten har 

insett att de agerar på en konkurrensutsatt marknad. Enligt Skolverket kunde man märka detta 

genom språket och begreppen rektorerna använde under intervjuerna. De använde begrepp 

som varumärke, marknadsanalyser och nöjda kunder.
25

 Personalen har även blivit bättre på att 

ta hand om eleverna när de börjar på skolan genom ett utvecklat mentorskap, elevråd, 

särskilda stödfunktioner och uppföljning av frånvaro. Rektorerna tar, som exempel, upp att 

lärare som tidigare tyckte att Öppet hus bara var jobbigt, nu förstår vikten av att locka till sig 

elever eftersom det kan vara avgörande för deras jobb. Lärarna har även börjat förstå vikten 

av god kvalitet på undervisningen, även om det inte syns i betygsstatistiken. Överlag anser 

rektorerna att konkurrensen har lett till att de kommunala gymnasieskolorna har blivit bättre i 

flera avseenden. Konkurrensen från de fristående gymnasieskolorna har fungerat som en 
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“bränslefackla” och “spark i baken”, som har tvingat de kommunala gymnasieskolorna att 

“vässa klorna”.
26

 

 

En negativ effekt av konkurrensen är, enligt rektorerna, ökande kostnader som kan påverka 

både gymnasieskolor med högt och lågt söktryck. Gymnasieskolor med lågt söktryck och 

sjunkande elevantal får högre hyreskostnader per elev, vilket ökar kostnaderna även för 

gymnasieskolorna med högt söktryck och högt elevantal, eftersom kommunen slår ut 

hyreskostnaderna på hela kommunen. Ökade kostnader kan även komma från lärarnas 

lönekostnader när turordningsprincipen tillämpas i kommunerna. Lönekostnaderna för den 

enskilda gymnasieskolan kan öka i och med de får överta äldre lärare med högre lön och 

tvingar dem att avskeda yngre lärare med lägre löner. Detta kan även skapa problem med 

arbetslagen, då de yngre lärarna delvis blivit anställda på skolan för de passade in i 

arbetslaget. Ett annat problem konkurrensen skapar, enligt rektorerna, är att 

intagningspoängen till vissa program har sjunkit. Kraven på intagningspoäng till programmen 

kan ha sänkts för att få in tillräckligt med elever för att kunna bedriva programmen Det gör att 

elever med låga intagningspoäng som tidigare inte hade kommit in på programmet ändå 

kommer in. Rektorerna har sett att en del av dessa elever får det svårt att klara av studierna i 

programmet, även med särskilt stöd och elevvårdande insatser.
27
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3. Konkurrensens påverkan på kostnaden per elev 
2003 publicerades två rapporter som undersökte om det finns ett samband mellan 

förändringar i den genomsnittliga kostnaden per elev för kommunen, och förändringar i 

antalet elever i fristående grundskolor under tidsperioden 1995-2001. Alltså om konkurrensen 

har ökat kostnaderna för kommunerna genom ett ökat elevantal på fristående grundskolor. 

Första rapporten är Valfrihetens pris – En analys av grundskolan 1995–2001 skriven av Anna 

Fransson och Irene Wennemo. Andra rapporten är Den svenska skolan - effektiv och jämlik? 

av Anders Björklund m.fl. Efter att ha tagit del av de två nämnda rapporterna ansåg 

Skolverket att det var viktigt och intressant att fortsätta undersökningen kring frågan. Detta 

gjorde Skolverket i sin rapport Vad kostar den fristående grundskolan? som kom ut 2004, och 

undersökte tidsperioden 1995-2002.
28

 

 

3.1 Första rapporten 
I rapporten skriven av Fransson och Wennemo använde de sig i sin undersökning av 

tvärsnittsdata. Resultatet visade att fram till år 2001 är sambandet mellan andelen elever i 

fristående grundskolor, och ökade kostnader per elev för kommunen så lågt, att slutsatsen blir 

att det inte finns något samband. Fransson och Wennemo anser att det finns tre förklaringar 

för varför resultaten ser ut som de gör åren innan 2001. Den Första är att det inte finns något 

samband eller att den är såpass låg att det inte är noterbart. Den Andra är att det under denna 

tid ännu inte fanns särskilt många fristående grundskolor vilket gör att man inte kan se 

effekten av det ordentligt. Den tredje är att modellen de använder sig av i undersökningen är 

utformad så att den leder till det låga sambandet.
29

 

 

Resultatet de fick för år 2001 skiljer sig från resultaten de fick för de senare åren. Här fick de 

fram att det fanns ett samband mellan andelen elever i fristående grundskolor och ökade 

kostnader för grundskolan. Mer specifikt fick de fram att för varje procent som andelen elever 

ökar i fristående grundskolor, leder det till en ökad kostnad med 250 kr per elev för 

kommunen inom grundskolan. Slutsatsen de kom fram till utifrån resultatet är att öppnandet 
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av fristående grundskolor ökar kostnaderna för grundskolan, och att resultatet då är ett bevis 

mot argumentet att konkurrens skulle leda till kostnadseffektivitet och lägre kostnader.
30

 

 

3.2 Andra rapporten 
Rapporten skriven av Björklund m.fl. använder sig av mer eller mindre samma tvärsnittsdata 

som den föregående rapporten. Björklund m.fl. undersöker huruvida förändringar i andelen 

elever i fristående grundskolor är relaterade till förändringar i kostnaderna inom grundskolan. 

Resultatet blir så lågt att inte är statistiskt signifikant. Slutsatsen blir att inte finns ett samband 

mellan förändringar i andelen elever i fristående grundskolor och förändringar i kostnaderna 

inom grundskolan. De finns alltså inga stöd för att fristående grundskolor ökar eller sänker 

kostnaderna inom grundskolan.
31

 

 

3.3 Tredje rapporten 
Skolverket strävade i sin rapport efter att få ett så korrekt svar i undersökningen som möjligt. 

Därför tar Skolverket upp att det är viktigt att ta med andra faktorer än enbart andelen elever i 

fristående grundskolor som kan påverka genomsnittskostnaden per elev för kommunerna. De 

andra två rapporterna tog också upp detta men inte i samma utsträckning. Totalt har 

Skolverket med åtta faktorer utöver andelen elever i fristående grundskolor. Fem av 

faktorerna är baserade på en tidigare rapport från Skolverket som undersökte variationerna 

mellan kommunernas i kostnaden per elev: 
32

 

 

“• Invånardistans, hög sådan kan indikera förhållanden som har haft betydelse för 

tilldelningen av statsbidrag, men kan även avspegla kostnader för skolskjuts. 

• Andel barn med utlandsfödd förälder, hög sådan kan avspegla högre kostnader i och med 

undervisning i hemspråk och svenska som andra språk. Denna variabel var den enda 

socioekonomiska variabel som tycktes ha någon betydelse för elevkostnaden. 

• Politisk majoritet, kommuner med socialistisk majoritet har högre kostnader i genomsnitt än 

kommuner med annan majoritet. 
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• Skolstorlek, då den genomsnittliga kostnaden per elev sjunker med en stigande 

produktionsvolym (stordriftsfördelar) verkar små skolor kostnadshöjande. 

• Skattekraft, en hög sådan innebär som regel högre kostnader per elev. Det kan uttrycka den 

kommunala ekonomins betydelse för resurstilldelningen till skolan. Men hög skattekraft kan 

även samvariera med utbildningsnivån i kommunen och därmed ha ett positivt samband med 

elevkostnaden genom prioritering av resurser till skolan.” 

Källa: Skolverket (2004) s.11 

 

De andra tre faktorerna som Skolverket också anser ha betydelse för kostnaden per elev är: 

 

“• Andel elever som går i annan kommuns grundskola. Denna variabel antas fånga upp mer 

generella effekter av valfrihetsreformerna t ex. att även kommuner kan konkurrera med 

varandra om elever. 

• Lärartätheten, lärarlönerna är en stor utgiftspost för skolan och det är rimligt att anta att 

konkurrensen om lärarna har ökat i och med etableringarna av fristående skolor. Men det kan 

även tänkas att denna variabel avspeglar prioriteringar av resurser till skolan. 

• Andel nettoinflyttade barn/ungdomar i skolpliktig ålder. Motivet till denna variabel är att 

oväntade förändringar av elevantalet (inte enbart flöden mellan kommunala och fristående 

skolor) kan ha betydelse för den genom snittliga kostnaden per elev på kort sikt, på grund av 

planeringssvårigheter av lokaler etc.” 

Källa: Skolverket (2004) s.11f 

 

Skolverket använder sig av datamaterial från tidsperioden 1995 - 2002 på kommunal nivå. 

Detta är mer eller mindre samma datamaterial som de två tidigare rapporterna använde sig av. 

Undersökningen är uppdelad i två delar. Första delen undersöker frågan på nationell nivå, och 

liknar de tidigare rapporterna. I andra delen delas datamaterialet in i två grupper. Ena gruppen 

är kommuner i storstadsregioner, och den andra är övriga kommuner. Grupperna undersöktes 

separat. Anledningen till att de delar in datamaterialet i två grupper har en bakgrund i att 

kommunerna i storstadsregionerna har högre andel elever i fristående grundskolor, och i och 

med det kan ha andra resultat än vad övriga kommuner har.
33
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3.3.1 Resultat av första delen av undersökningen 
Skolverket använder sig av tre metoder för att analysera om det finns samband mellan ökat 

elevantal i fristående grundskolor och förändring i den genomsnittliga kostnaden per elev för 

kommunerna i grundskolan på nationell nivå. 

 

Den första metoden är att de har delat upp kommunerna i två grupper. Den första gruppen är 

kommuner som har minst en fristående grundskola och den andra gruppen är kommuner som 

inte har någon fristående grundskola. Uppdelningen gör Skolverket för att kunna jämföra den 

genomsnittliga kostnaden per elev mellan kommuner med konkurrens av fristående 

grundskolor och kommuner som inte har konkurrens av fristående grundskolor. I sin första 

jämförelse fick Skolverket fram att mellan år 1996 och 1998, och år 2000 var 

genomsnittskostnaden per elev lägre i kommuner med fristående grundskolor med ca 2000 kr. 

Detta var utan att ta till hänsyn att grupperna skiljer sig åt mer än bara om de har fristående 

grundskolor eller ej. Andra skillnader är att kommuner med fristående grundskolor har
34

: 

 

“• större andel barn med minst en utlandsfödd förälder, 

• större skolenheter, 

• lägre invånardistans, 

• högre skattekraft, 

• mindre andel lågutbildade, 

• något större andel äldre invånare, 

• större andel elever som går i annan kommuns grundskola,” 

Källa: Skolverket (2004) s.14 

 

Skolverket nämnde även att kommuner med fristående grundskolor också i större 

utsträckning “har en icke-socialistisk majoritet än kommunerna i den andra gruppen”.
35

 När 

Skolverket tog med dessa faktorer i sin jämförelse var det bara år 1997 som hade en 

betydande skillnad i genomsnittskostnaden per elev. Kommuner med fristående grundskolor 

hade en genomsnittlig kostnad på ca 2700 kr lägre per elev än andra kommuner detta år. 

Slutsatsen Skolverket drar utifrån denna jämförelse är att mellan kommuner med fristående 
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grundskolor och kommuner utan fristående grundskolor så finns det ingen systematisk 

skillnad i genomsnittskostnaden per elev, under tidsperioden 1995 - 2002.
36

 

 

Den andra metoden Skolverket använder sig av är regressionsanalyser, vilket innebär att man 

undersöker om en variabel eller flera variabler orsakar en förändring av en annan variabel. 

Bland annat, i detta fall, om förändring i antalet elever i fristående grundskolan orsakar 

förändringar i genomsnittskostnaden per elev i kommunerna. Metoden används även för att 

undersöka de åtta faktorerna som nämndes tidigare. Det är betydelsefullt att undersöka dessa 

faktorer för att inte tillskriva ett för starkt samband mellan förändringar i antalet elever i 

fristående grundskolor och förändringar i genomsnittskostnaden per elev. Detta eftersom även 

dessa åtta faktorer kan ha inverkan på genomsnittligkostnader per elev. Resultatet Skolverket 

får fram är att mellan år 1996 och år 2001 finns det inget samband. Däremot för åren 1995 

och 2002 hittar man ett orsakssamband där en procentenhets ökning av andelen elever i 

fristående grundskolor leder till 347 kr ökad kostnad per elev för 1995 och 200 kr för 2002.
37

 

 

Tredje metoden som Skolverket använder sig av är paneldataregressionsanalys, som innebär 

att man följer kommunerna över tid. Det möjliggör att man, enligt Skolverket, kan “analysera 

vad som förklarar variationer i genomsnittlig kostnad per elev mellan kommuner över tid”
38

 

och “analysera vad som förklarar variationer i förändringar av den genomsnittliga kostnaden 

inom kommuner över tid”
37

. Alltså får Skolverket svar på två ansatser. Resultatet från första 

ansatsen visar på att det finns ett samband mellan andelen elever i fristående grundskolor och 

genomsnittskostnaden per elev. Enligt resultaten skulle en ökning på en procentenhet i 

andelen elever i fristående grundskolor leda till en ökning i genomsnittliga kostnaden för 

kommunen per elev på 92 kr. Resultatet från den andra ansatsen visar på att det inte finns 

något samband mellan förändringar av andelen elever i fristående grundskolor och 

förändringar i genomsnittlig kostnad per elev.
39

 

 

När Skolverket sammanställer resultaten från de tre metoderna kommer de fram till att man 

kan se att kommuner med hög andel elever i fristående grundskolor också har en hög 
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genomsnittlig kostnad per elev. Det Skolverket inte får fram är huruvida det finns något 

samband mellan variablerna. Alltså om enbart en förändring för hur många elever som går i 

fristående grundskolor i en kommun skulle inträffa, kan man utifrån resultaten inte säga att 

det skulle ske en förändring av genomsnittsliga kostnaden per elev i kommunen, höjning eller 

sänkning. Varför kan man då se att kommuner som har en hög andel elever i fristående 

grundskolor också har hög genomsnittlig kostnad per elev? Skolverket tänker sig att det kan 

bero på att det är i kommuner som redan har hög genomsnittlig kostnad per elev som 

fristående grundskolor väljer att öppna i. Alltså blir det att kommuner med högre 

genomsnittskostnad per elev har en större andel elever i fristående grundskolor.
40

 

 

3.3.2 Resultat från andra delen av undersökningen  
Här hade datamaterialet från kommunerna delas upp i två grupper, kommuner i 

"storstadsregioner" och "övriga kommuner". Kommunerna i storstadsregioner är det 

kommunerna som ligger kring Stockholm, Göteborg och Malmö och de andra kommunerna 

är de övriga kommuner. Anledning till uppdelningen har och göra med att kommunerna i 

storstadsregionen har ungefär tre gånger mer elever i fristående grundskolor än övriga 

kommuner. Därmed är det troligt att grupperna skiljer sig åt. Även i denna del av studien tar 

man hänsyn till de åtta tidigare nämnda faktorerna.
41

 

 

Skolverket undersöker först “vad som förklarar variationer i genomsnittlig kostnad per elev 

mellan kommunerna”
42

. Resultatet de fick för båda grupperna tyder på att det inte är andelen 

elever i fristående grundskolor som är den avgörande faktorn för att förklara variationerna.
43

 

 

Annorlunda resultat får Skolverket när det studerar “vad som förklarar variationer i 

förändring av den genomsnittliga elevkostnaden inom kommunerna över tid”
44

. Här visar 

resultaten på att det finns ett samband mellan förändring i genomsnittskostnaden per elev, och 

förändring i andelen elever i fristående grundskolor för båda grupperna, fast på olika sätt. För 

gruppen ”övriga kommuner” så har genomsnittskostnaden per elev minskat för kommunerna 

när andelen elever i fristående grundskolor ökat. En ökning på en procentenhet för andelen 
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elever i fristående grundskolor för dessa kommuner leder till en minskning med 64 kr i den 

genomsnittliga kostnaden per elev. Tvärtom är det för gruppen kommuner i 

storstadsregionerna där kostnaden per elev har ökat när andelen elever i fristående 

grundskolor har ökat. Här skulle en procentenhets ökning av elever i fristående grundskolor 

leda till 145 kr ökning i genomsnittliga kostnaden per elev. Anledningen till skillnaden 

mellan grupperna tänker sig Skolverket kan ha något med skolpliktavdraget att göra.
45

 

 

Skolverket menar att det kan vara att storstadsregionerna är mer positivt inställda till 

fristående skolor, och i med det tar ut ett mindre skolpliktavdrag. Tvärtom På samma sätt 

skulle det kunna vara så att i övriga kommuner, som istället är negativt inställda till fristående 

skolor, tar ut mer i skolpliktavdrag. Med övriga kommuner tänker sig Skolverket att det också 

kan inträffa att t.ex. en kommunal grundskola behöver läggas ner men istället tar en fristående 

huvudman över. Detta skulle innebära att grundskolan blir kvar fast som fristående skola och 

kostnaderna för kommunerna är ungefär detsamma.
46

 

 

En slutsats som Skolverket kommer fram till är att den bakomliggande tanken om att 

konkurrens ska leda till lägre kostnader är fel. I de kommuner där konkurrensen har varit som 

kraftigast, alltså storstadsregionerna, har kostnaderna ökat. Det behöver dock inte bara vara 

just ökat andel elever i fristående grundskolor som ökar kostnaderna menar Skolverket. 

Kommunernas inställning till fristående grundskolor kan påverka kostnaderna genom 

skolpliktavdraget. Kommuner där kostnaderna har ökat mest kan samtidigt ta ut mindre i 

avdrag i ersättningen till fristående grundskolorna, då de kan vara positivt inställda till dem. 

Detta tar Skolverket upp som en möjlig förklaring till en del av de ökade kostnaderna per elev 

i kommuner i storstadsregionerna, men säger även att det inte behöver var så.
47
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4. Konkurrens och lärare 
Lärarna har börjat spela en allt större och viktigare roll i konkurrensutsatta skolverksamheten. 

Alla skolor, kommunala som fristående, har blivit tvingade att vända sig utåt och bli 

kommunikativa för att kunna locka till sig nya elever. Här fyller lärarna en viktig funktion, 

genom att till exempel delta Öppet hus kvällar, gymnasiemässan och andra 

marknadsföringsplaner, som oftast inte är med i deras ordinarie arbetsuppgifter, utan de 

snarare förväntas ställa upp på. Det skolorna har insett är att de blivande eleverna allt mer 

börjar fokusera på att välja lärare som inte bara har ämneskompetenserna utan även de 

pedagogiska färdigheterna. I och med denna attraktionskraft blir detta ett sorts 

konkurrensmedel som kommer att bli utnyttjat allt mer, hävdar Magnus Frostensson i sin 

artikel Läraren som konkurrensmedel.
48

 

 

I kommunikationen utåt förekommer det inte några skillnader mellan kommunala och 

fristående skolor, enligt Frostensson. 90 % av samtliga skolor använder inte lärare på deras 

hemsidor och dylikt utan gör reklam för sig på annat sätt. 10 % använder sig av lärarna 

genom att nämna dem på sin hemsida och visuell reklam. Däremot avpersonifierar de den 

individuelle läraren och klumpar ihop alla till “kompetenta lärare”, “pedagogiska lärare” osv. 

Skolorna lägger de specifika individuella skickligheterna åt sidan och använder mer vidgande 

begrepp. Genom tidigare resonemang menar Frostensson att lärarna har dubbla roller, då 

lärarna är både kommunikatörer och lärare, snarare än att bara lärare, och blir/är därmed ett 

konkurrensmedel. 
49

 

4.1 Lärarprofessionen 
Frostensson menar även på att privatiseringen av den svenska skolan har bidragit till att 

lärarnas status har sjunkit. Detta har i sin tur bidragit till att lärarna har, likt ovannämnt, fått 

fler uppdrag utöver den traditionella undervisningen. Fler faktorer som via privatiseringen har 

fått lärarnas status att sjunka är huvudmännens ökade inflytande, en större reglering av 

lärarnas arbetstider, och den ständiga förändringen av lärarutbildningen. I och med detta hålls 

lärare ansvariga över elevernas resultat utan att känna ansvar och saknar en stark känsla av 

professionstillhörighet som en stark profession vanligtvis har. Därigenom kan inte lärarna via 

sin yrkeskompetens styra över kunskapsutvecklingen och kvalitetssäkringen som varje 
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profession ansvarar för att medföra i sin professionsutveckling. Konkurrensen har utöver det 

som tidigare nämnts även bidragit till pedagogiska och organisatoriska förändringar i 

skolvärlden. Dessutom har lärarna inte kunnat använda sig av sin professionalitet för att 

kunna utveckla skolan som sig bör.
50

 

 

 

4.1.1 Löner 
I en internationell forskningsartikel menar Lena Hensvik att fristående skolor skiljer sig ifrån 

mönstret när de ska anställa lärare. Istället för att anställa de mest kvalificerade lärarna 

anställer de de mest skickliga och särskilt duktiga lärarna. Detta för att kunna marknadsföra 

sig som en skola med mycket skickliga lärare, och med goda utbildningsresultat.  

Att de fristående skolorna satsar mycket på detta är en bidragande faktor till att läraryrket fått 

en bättre löneutveckling än innan de nämnda reformerna. Detta Eftersom lärare som är 

mycket skickliga oftast kräver en högre lön, vilket i sin tur sprider sig vidare till andra lärare 

som plötsligt vågar ställa högre krav på höjda löner.
51

 

 

Att lönerna ökar tack vare att fristående skolor har tillkommit på marknaden är något som 

Richard Vedder och Joshua Hall håller med om i sin artikel Prívate School Competition 

and Public School Teacher Salaríes. De menar på att tack vare att friskolorna har slagit sig in 

på skolmarknaden och börjat konkurrera har de kommunala skolornas lärares löner ökat. 

Detta baserar Vedder & Hall studie på fristående och kommunala skolor i Ohio i USA.
52

  

 

En annan amerikansk forskare, Lori L. Taylor, slår fast i sin artikel Competition and Teacher 

pay att viss konkurrens kan öka marknadskrafterna så att alla aktörer inom skolmarknaden 

påverkas. Vid en viss konkurrens ökar även lärarnas löner, och de fristående skolorna kan gå 

med vinst. Samtidigt som hon menar på att vid för mycket konkurrens kan lärarnas löner och 

skolans utgifter för skolorna bli såpass höga att skolans omsättning påverkas negativt, vilket 

minskar lönsamheten.
53
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4.1.2 Lärartäthet 
Gällande lärartätheten är det fler lärare per elever på de kommunala skolorna jämfört med på 

de fristående. I genomsnitt är det endast en marginell skillnad som skiljer skolformerna åt. 7,6 

lärare per 100 elever på de fristående skolorna, och 8,3 lärare per 100 elever bland de 

kommunala skolorna. Mellan vinstdrivande fristående skolor och icke vinstdrivande 

fristående skolor finns det också en skillnad i lärartätheten. De vinstdrivande skolorna har, 

enligt Jonas Vlachos i hans kapitel i Konkurrensens konsekvenser, en rapport av SNS, en 

lägre lärartäthet än de icke vinstdrivande skolorna. Vlachos nämner inte exakta siffror, mer än 

att det finns en skillnad som tyder på att kvalitetsproblem kan uppdagas med en minskad 

lärartäthet. Huruvida lärartäthet kan vara ett kvalitetsmått skriver Vlachos: “Samtidigt ska det 

framhållas att lärartäthet inte är ett perfekt kvalitetsmått; vem som är lärare och hur dessa 

arbetar kan vara viktigare. Forskningen finner dock tämligen entydigt att kvaliteten, allt annat 

lika, stiger med ökad lärartäthet.“
54

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
54

 Laura Hartman mfl. (2011) Konkurrensens konsekvenser s.96 



Andreas Wåhlén och Joakim Carnander  IEI - Institutionen 

 

Examensarbete konsumtionsuppsats - Samhällsvetenskap Jan Lindvall 
 

30 

 

5. Konkurrensen och betyg 
Under slutet av 1990-talet och i början på 2000-talet rådde det betygsinflation. Hur det 

kommer sig att den uppstod är svårt att säga, men det som är klart är att alla forskare skyller 

på olika faktorer. Vissa påstår att det är en följd av friskolereformen och fria skolvalet 

reformen, samtidigt som andra påstår att det är en följd av Lpo 94.  

 

Betygsinflation gör att betygen blir mindre valida och bidrar till att värdet minskar inför en 

eventuell antagningsprocess mot högre studier. Detta utgör ett flertal problem. Dels i en 

kunskapsbrist, där eleverna enligt pappret ska ha en högre kunskap i ett visst ämne än vad de 

egentligen besitter. Men det utgör även ett problem eftersom betygen är ett 

bedömningsinstrument som ska fungera som en måttstock för högre akademiska studier. 

Fallerar måttstocken tappar den akademiska utbildningen sin spetskompetens, eftersom allt 

mer fokus måste läggas på mer grundläggande kunskaper, istället för de mer avancerade 

kunskaperna som kan krävas för den blivande professionen. Detta leder i sin tur till ett stort 

kunskapstapp i de generationer som betygsinflationen efterlämnar enligt Jonas Vlachos 

rapport Betygets värde åt Konkurrensverket.
55

 

 

5.1 Betyg i kommunala skolor 
 

5.1.1 Kommunala grundskolor 
Om man ser till meritpoängens utveckling, som Skolverket publicerade i Beskrivande data 

2013, har betygen i grundskolan haft en liten men stabil ökning. Från 1997/98 då mätningarna 

startade fram till läsåret 2012/13 ökade den genomsnittliga meritpoängen med åtta poäng. 

Från 201 till 209 poäng.
56

 Tyvärr kunde vi inte hitta någon liknande jämförelse av meritpoäng 

mellan kommunala och fristående grundskolor publicerad av Skolverket eller någon 

annanstans. 

 

 

5.1.2 Kommunala gymnasieskolor 
Skolverket har under de senaste åren publicerat en rapport varje år som jämför 

betygsresultatet mellan kommunala skolor och fristående skolor. Rapporten är för 
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gymnasieskolan, och jämför resultaten eleverna fått på nationella prov i Engelska, Matematik 

och Svenska med vad eleverna senare får för betyg på kursen. Eftersom denna studie sträcker 

sig över tid har man kunnat få fram en större jämförelse. 

 

 

Diagram 4 

 

  Källa: Egen konstruerad tabell baserad på Skolverkets siffror och resultat i tabell 6.2a-f [sic]
57 

 

 

Enligt rapporten Skillnader mellan provbetyg och kursbetyg i gymnasieskolan 2013 var det 

under 2013 13 % av samtliga elever i kommunala gymnasieskolor som fick ett högre 

kursbetyg än vad de fick på nationella provet i Engelska B. Vidare i ämnena var det 23 % i 

Svenska B, och 27 % i Matematik B som fick ett högre betyg. Ett fåtal av eleverna fick ett 

lägre betyg än vad deras prestation på nationella provet redovisade. 7 % i Engelska B, och  

5 % i Svenska B fick ett lägre betyg på kursen än vad de fick på nationella provet. Resterande 

elever fick samma betyg på kursen som de presterade på provet.
58
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När det gäller kurserna i GY 11 går det inte att jämföra de gamla kurserna med de nya 

kurserna, eftersom den gamla Matematik A är uppdelad i tre olika kurser beroende på vilket 

program eleverna läser. Exempelvis läser alla som går yrkesprogram Matematik 1a. 

Humanistisk-, Ekonomisk-, Samhällvetenskaplig- eller Estetiskprogram läser Matematik 1b, 

och de som läser Naturvetenskaplig- eller Teknisktprogram läser Matematik 1c. Både 1a, 1b, 

och 1c motsvarar gamla A-kursen. Detta blir ett problem i vårt arbete, eftersom vi måste välja 

att fokusera på en kurs eftersom det annars skulle bli väldigt mycket siffror. Därför har vi valt 

att fokusera på kursen 1b.  

 

På de nyare kurserna är det snarlika resultat mot de äldre kurserna. I Engelska 5 (motsvarande 

Engelska A) var det 12 % av eleverna som fick ett högre kursbetyg än vad de presterade på 

nationella provet. 31 % av eleverna i Svenska 1, och 20 % av eleverna i Matematik 1b fick ett 

högre betyg än vad de fick på nationella provet. 12 % av eleverna i Engelska 5, 7 % av 

eleverna i Svenska 1 och 3 % av eleverna i Matematik 1b fick ett lägre betyg på kursen än 

vad de fick på nationella provet. Resterande fick samma kursbetyg som nationella prov 

betyg.
59

 

 

Ytterligare har Skolvereket, i samma rapport, presenterat statistik som under de senaste sju 

åren visar på att betygen i, vardera kurs, haft en genomsnittlig stabil utveckling. Ner på 

detaljnivå kan vi se att Engelska B har varit mest stabil, samtidigt som Svenska B haft en liten 

ökning av det genomsnittliga kursbetyget. Matematik B har haft en minskning. Men alla tre 

ämnena ligger dock på en stabil grund enligt Skolverkets rapport.
60

 

 

 

 5.1.3 Jämförelser mellan kommunala skolor 
Vlachos framhäver i sin rapport från konkurrensverket att betygsinflationen, som rådde under 

slutet av 1990-talet - början på 2000-talet, inte går att härleda till en specifik händelse 

eftersom många olika reformer kan ha haft en avgörande aspekt. Dels de nämnda reformerna, 

ett nytt betygsystem (IG-MVG) och målrelaterade läroplaner. Dessa tre faktorer kan både 

tillsammans och enskilt agera som faktorer för betygsinflationen. I grundskolans meritvärde 

låg den genomsnittliga eleven år 1998 (då mätningarna startade) på 201 poäng och vid 
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studiens slut, år 2008, låg medeleleven på 210 poäng. Jämför vi dessa siffror med skolverkets 

tidigare rapport ser vi att ökningen har ebbat ut, och snittbetyget verkar nu finnas på en mer 

stabil grund. I gymnasiet började mätningarna på 12,9 poäng och slutade på 14,0 poäng. I 

mätningen började och slutade meritvärdena med en försumbar skillnad, men över tid rådde 

det en märkbart stor skillnad i meritpoäng mellan grundskolan och gymnasiet. Den stora 

skillnaden kan likt betygsinflationen förklaras med de tidigare tre faktorerna.
61

  

 

Enligt Fredrik Bergström och Mikael Sandströms rapport för ESO Skollag för kvalité och 

likvärdighet är andelen elever i kommunala skolor som inte uppnår godkänt betyg i Svenska 

dubbelt så stor som andelen elever som inte uppnår godkänt betyg i Svenska på de fristående 

skolorna. Om detta beror på att fler begåvade elever går på fristående skolor eller att de 

fristående skolorna ger högre betyg framgår inte i rapporten.
62

  

 

5.2 Betyg i fristående skolor 
 

5.2.1 Fristående grundskolor 
Även i grundskolan har de fristående grundskolorna haft en liten men stabil utveckling av 

meritpoängen. 1997/98 låg medelvärdet på meritpoängen på 224 och 2012/13 på 232. Alltså 

även där en ökning med 8 poäng.
63

 

 

 

5.2.2 Fristående gymnasieskolor 
Bland elever på fristående skolor hittar vi ett liknande resultat som för elever på kommunala 

skolor. I de gamla kurserna var det 16 % i Engelska B, 23 % i Svenska B och 24 % i 

Matematik B som fick ett högre kursbetyg än vad de fick på nationella provet. 6 % i Engelska 

B, 6 % i Svenska B och 1 % i Matematik B som fick ett lägre kursbetyg än vad de fick på 

nationella provet, resterande elever fick samma kursbetyg som nationella provbetyg. 
64
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Diagram 5 

 

Källa: Egen konstruerad tabell baserat på skolverkets siffror och resultat [sic].
65 

 

 

I de nya kurserna var det 14 % i Engelska 5, 30 % i Svenska 1 och 21 % i Matematik 1b som 

fick ett högre kursbetyg, samtidigt som 13 % i Engelska 5, 8 % i Svenska 1 och 3 % i 

Matematik 1b fick ett lägre kursbetyg än vad de hade skrivit på nationella provet. Resterande 

elever fick samma betyg på kursen som resultat på provet.
66

 

 

5.3 Jämförelse mellan fristående skolor och kommunala skolor 
Vlachos kommer, i sin rapport åt konkurrensverket, fram till att elever som har gått på en 

fristående grundskola har en lägre kunskapsnivå jämfört med de elever som gått på en 

kommunal grundskola. Detta märks eftersom de elever som gått på en fristående grundskola 

får i genomsnitt ett lägre betyg i gymnasiet än en elev som gått på en kommunal skola och 

haft motsvarande betyg. Särskilt stor kunskapsskillnad var det för de elever som gick ut 

grundskolan mellan 1998 och 2005.
67
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Jämför vi skolverkets siffror med varandra är kommunala gymnasieskolor och fristående 

gymnasieskolor väldigt lika i sin bedömning. Det är inga större skillnader åt något håll utan 

det är endast några procentenheters skillnader åt båda hållen.  

 

Till skillnad från Skolverket hävdar både Vlachos och Bergström & Sandström att fristående 

grundskolor har gett högre betyg än vad kommunala grundskolor har gjort, och därmed har 

konkurrensen mellan skolor bidragit till en ökad betygsinflation.
68, 69

 Detta trots att eleverna 

inte visat på ett förbättrat studieresultat. Det finns emellertid stor chans att eleverna har blivit 

påverkade redan i grundskolan av att med rätt betyg kunna komma in på en mer, i elevernas 

synsätt, attraktivare gymnasieskola. Detta skapar i sin tur ett större incitament för eleverna att 

studera mera, men som kanske inte alltid räcker till. Dock finns det ingen forskning som säger 

att eleverna började studera mera, utan det är endast ett argument från konkurrensverket. Det 

skulle lika gärna, i allt större utsträckning, enbart kunna handla om betygsinflation. Vilket i 

sin tur har resulterat i att grundskolorna varit högst delaktiga i betygsinflationen.
70

 

Samtidigt finns det en betydande skillnad i antalet elever som uppnår toppbetyg. Där toppar 

de elever som går i fristående skolor. Orsaken tros vara, enligt Bergström & Sandström, att de 

elever som har föräldrar med en eftergymnasial utbildning är högre representerade på 

fristående skolor än på kommunala skolor. Därmed finns studiekulturen inom familjen och 

eleverna får/har en högre ambitionsnivå.
71

 

 

5.4 Konkurrensens påverkan på betygsinflationen 
Enligt Vlachos, i SNS-rapporten, måste hänsyn tas till olika bakgrundsfaktorer innan 

uttalanden om skillnader mellan fristående skolor och kommunala skolor kan göras/hållas. 

Bland annat kön, ursprungsland, föräldrars utbildningsnivå, föräldrars årsinkomst, föräldrars 

ursprungsland och föräldrars ålder är exempel på sådana faktirer. Efter att Vlachos tagit 

ovanstående faktorer till hänsyn kunde han konstatera att elever som går i fristående 

grundskolor tenderar att prestera bättre än de elever som går i kommunala grundskolor, både 

om man ser till nationella prov och betyg. Sett till gymnasiet finns det inga liknande 

mätningar utan jämförelser mellan betyg får göras. Vlachos kunde se att skillnaderna i betyg 
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var som störst mellan fristående gymnasieskolor och kommunala gymnasieskolor i början på 

2000-talet, då fristående skolor gav upp emot 1,5 meritpoäng högre än kommunala 

gymnasieskolor. Skillnaden bidrog starkt till en betygsinflation som först nu har börjat 

hämmas. Under de senare åren har det däremot knappt varit innan mätbar skillnad. I 

rapporten lyfts även fram att det inte finns någon systematisk skillnad i betyg, vare sig i 

kursbetyg eller nationella provbetyg, mellan vinstdrivande fristående skolor och icke 

vinstdrivande fristående skolor.
72

 

 

Vidare belyser Vlachos i sin rapport hos Konkurrensverket att ökad konkurrens kan bidra till 

ett ökat antal elever som får toppbetyg. “Att andelen toppbetyg ökar som en konsekvens av 

ökad konkurrens skulle kunna bero på betygsinflation men det kan även bero på att de 

konkurrensutsatta skolorna bättre tar hand om högpresterande elever.”
73

 Enligt tidigare 

nämnd statistik ifrån Skolverket märker vi ingen direkt koppling till att den ena skolformen 

skulle ha en högre delaktighet i betygsinflationen än den andra. Dessutom framhäver Vlachos 

att konkurrensen mellan gymnasieskolorna inte påverkar betygsättningen i grundskolan. När 

systemet för antagning till gymnasieskolan i Stockholm gjordes om till att bli betygsbaserat 

ökade däremot grundskolebetygen drastiskt. Vilket kan tyda på att konkurrensutsättningen för 

eleverna ökade och det blev betygsinflation. Det kan även indikera att eleverna plötsligt 

började studera hårdare.
74

 

 

I slutet av 1990-talet började ökandet av antalet fristående skolor ta fart, och konkurrensen 

mellan skolorna ökade. Då uppstod inte bara en viss konkurrens mellan fristående skolor och 

kommunala skolor, utan även mellan olika kommunala skolorna. Vlachos nämner att 

betygsinflationen delvis kan ha berott på den nya konkurrensen, någonting som han dock inte 

är säker på. Den kan även ha uppstått i samband med införandet av ett nytt betygssystem och 

nya läroplaner, men detta är svårt att avgöra eftersom det saknas en extern kontroll av 

betygen.
75
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Samtidigt nämner Skolverket i rapporten Vad påverkar resultaten i svensk grundskola? 

Kunskapsöversikt om betydelsen av olika faktorer från 2009 att det saknas stöd för att kunna 

påstå att konkurrensutsatta skolor sätter högre betyg än icke konkurrensutsatta skolor. Oavsett 

om den är en kommunal eller fristående skola eller att elever på en fristående skola skulle ha 

lättare att få ett högre betyg än på en kommunal skola.
76

  

 

PISA-undersökningen, som kom ut 2012, visar på att Sverige har sjunkit i kunskapsnivå 

bland 15- åringar, och samtliga övriga nordiska länder har gått om Sverige. Sedan år 2000 har 

Sverige gått från att ligga ca 20 poäng över OECD-ländernas genomsnitt, till att nu ligga 35 

poäng under genomsnittet i läsförståelse, naturvetenskap och matematik.
77

  Därmed placerar 

sig Sverige på nedre halvan av PISA resultatet och länder som Litauen, Vietnam och 

Slovenien är placerade över Sverige. Detta tyder på att kunskapsnivån har sjunkit med en 

markant skillnad, eftersom PISA-testet är detsamma för alla OECD-länders elever, alltså 

utsätts eleverna för samma typ av test oavsett i vilket land.
78

 Detta är ett bevis på att 

betygsinflationen existerar eftersom antalet toppbetyg i Sverige har ökat sedan år 1998 

samtidigt som kunskapsnivån har gått nedåt. 1998 fick 0,3 % av de svenska gymnasieeleverna 

toppbetyg, 2013 fick 0,85 % toppbetyg i gymnasiet.
79

 

 

En ökning av antalet elever som går i fristående skolor i en kommun kan leda till en 

förbättring av det genomsnittliga utbildningsresultatet både kortsiktigt och långsiktigt. Den 

kortsiktiga effekten uppnås genom i slutet av grundskolan och den långsiktiga uppnås genom 

gymnasiebetyg och universitetsstudier enligt Anders Böhlmark och Mikael Lindahl rapport 

Har den växande friskolesektorn varit bra varit bra för elevernas utbildningsresultat på kort 

och lång sikt?
80

. 
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Denna effekt är inte beroende av någon trend så som en betygsinflation, utan är snarare en 

stabil faktor. Vidare nämner rapporten att det fria skolvalet enbart har fört med sig positiva 

effekter på de svenska utbildningsresultaten i båda skolformerna.
81

  

 

Danderyd, Täby och Stockholm är alla tre de kommuner som har högst andel fristående 

skolor i riket. Nyligen presenterade Skolverket resultatet av nationella provresultat för årskurs 

6, där samtliga tre kommuners genomsnittliga elevresultat låg över riksgenomsnittet i både 

Svenska, Engelska och Matematik. Detta stödjer till viss del Böhlmark & Lindahls teori.
82

 

 

Detta någonting som även Bentley Macleod och Miguel Urquiola är inne på i sin 

forskningsartikel Anti-Lemons: School Reputation and Educational Quality. De nämner att 

skolsystem som har att fristående skolor vilka inte får vara selektiva i sin antagning av elever 

är de länder vars skolsystem når ett ökat utbildningsresultat, jämfört med ett skolsystem där 

de fristående skolorna är selektiva. Därefter menar de att länder som har infört ett 

ickeselektivt system, men/och vill höja utbildningsresultaten ännu mer, kan införa någon typ 

av examensprov eller test. Enligt Macleod och Urquiola ska detta öka elevernas 

utbildningsresultat i strävan efter ett bra resultat på detta prov för att uppnå ett högt betyg.
83
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6. Diskussion 

6.1 Kommunernas upplevelse av konkurrensen 

Som vi kunde se i rapporten Konkurrensen om eleverna upplevde de flesta kommunerna som 

var med i studien att de agerade på en konkurrensutsatt marknad i någon grad. Det var främst 

fristående gymnasieskolor och kommunala gymnasieskolor utanför egna kommunen som 

kommunerna upplevde konkurrensen ifrån. Att konkurrensen kommer ifrån fristående 

gymnasieskolor är inte så överraskande. Det mer intressanta är att det är en stor del 

kommuner med flera gymnasieskolor upplevde konkurrens ifrån andra kommuners 

gymnasieskolor. Det är lätt att tänka sig att konkurrensen inom dessa kommuner borde vara 

tillräckligt stark för att behålla eleverna inom kommunen. Men det var inte ens hälften av 

kommunerna som upplevde att kommunernas egna gymnasieskolor konkurrerade med 

varandra. Detta fann vi båda lite förvånande, men tror att det kan kopplas till det rektorerna 

pratade om, nämligen att det har skett ett ökat samarbete mellan de kommunala 

gymnasieskolorna. Alltså kan man tänka sig att de kommunala gymnasieskolorna samarbetar 

med varandra på en sådan nivå att de inte upplever att de konkurrerar med varandra. Men 

detta förklarar inte varför många kommuner med flera gymnasieskolor upplever konkurrens 

från andra kommuners gymnasieskolor. 

 

Enligt kommunerna var en av konsekvenserna av konkurrensen att fler elever byter mellan 

skolor och program. Vi fann detta intressant eftersom det inte var någon konsekvens vi 

reflekterat över i förväg. Vi förväntade oss t.ex. ökade kostnader för kommunerna och 

förbättrad kvalitet som de främsta konsekvenserna, vilket även var konsekvenser som 

konkurrensen hade lett till enligt kommunerna. Vi hade inte räknat med att fler elever byter 

mellan skolor och program tillsammans med ökade kostnader och förbättrad kvalitet skulle 

vara de tre konsekvenserna flest kommuner upplevde konkurrensen hittills lett till. 

 

Det var många kommuner som tog upp att skillnad mellan det faktiska elevantalet och det 

förväntade elevantalet är en orsak till ökade kostnader. Man kan spekulera i att det troligtvis 

finns ett samband mellan detta och att flera elever byter mellan skolor och program, eftersom 

när elever byter skola eller program ändras elevantalet för skolan och/eller inom programmen. 

Det kan man vidarekoppla till det rektorerna gick in på, att de föredrar att konkurrera med 
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fristående gymnasieskolor som håller hög kvalitet. Om en kommunal gymnasieskola 

konkurrerar med en fristående gymnasieskola som håller hög kvalitet kan man tänka sig att 

det blir mindre skillnad mellan det förväntade elevantalet och det faktiska elevantalet, 

eftersom man vet på ett ungefär hur många elever den fristående gymnasieskolan får och att 

eleverna stannar. Alltså kan den kommunala gymnasieskolan veta på ett ungefär hur många 

elever den själv får till skolstarten, och att den inte får elever som byter till dem efter 

skolstarten. Man kan inte utifrån detta säga att fristående gymnasieskolor som håller hög 

kvalitet skulle sänka kostnaderna för kommunala gymnasieskolan, men enligt detta 

resonemang skulle fristående gymnasieskolor i alla fall inte öka kostnaderna. Detta är då utan 

att räkna med andra faktorer som konkurrensen har medfört som påverkar kostnaderna, som 

till exempel överskott av lokaler, som nämndes som en anledning till ökade kostnader. 

 

6.1.1 Grundskolan mot gymnasieskolan, likheter och skillnader 
Värt att tänka på är att rapporten konkurrensen om eleverna enbart handlar om 

gymnasieskolan. Det skulle vara intressant med en liknad studie inom grundskolan för att 

kunna se om den skiljer sig från studien inom gymnasieskolan. T.ex. kan man tänka sig att 

antalet kommuner som upplever konkurrens från andra kommuner är lägre inom grundskolan 

än det var inom gymnasieskolan. Detta eftersom vi dels tänker oss att kommunerna troligtvis 

har fler grundskolor än gymnasieskolor, vilket ger flera alternativ inom kommunen som gör 

att man inte behöver söka sig utanför kommunen för att hitta en skola som passar. Dels 

eftersom att föräldrar inte vill att deras barn ska gå i skola allt för långt bort i tidig ålder.  

 

Vi tänker oss även att det är ett lägre elevantal som byter skola inom grundskolan än 

gymnasiet, eftersom på gymnasienivå är det eleverna som ska välja skola, och då är det större 

chans eleverna känner sig missnöjda med sina val. Medan i grundskolan är det oftast 

föräldrarna som bestämmer skola, så eleverna lyder sina föräldrar och troligtvis inte tänker på 

att de kan byta skola. I gymnasiet är också eleverna mer mogna och i och med det vågar byta 

skola om de t.ex. inte skulle trivas. 

 

En annan skillnad mellan grundskolan och gymnasieskolan skulle kunna vara hur många 

kommuner som upplever konkurrens. När studien gjordes hade elevantalet i grundskolan 

börjat öka igen, medan det fortfarande sjönk i gymnasieskolan. Samtidigt finns det en mindre 

andel fristående skolor på grundskolenivå, än vad det finns på gymnasienivå. Detta gör att 
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konkurrensen borde vara svagare inom grundskolan, och med det skulle kanske färre 

kommuner uppleva konkurrens inom grundskolan. Men troligtvis skulle det finnas mer 

likheter än skillnader. Ökade kostnader genom t.ex. ökad marknadsföring och överskott av 

lokaler är exempel där vi i alla fall tror grundskolan och gymnasiet borde likna varandra. 

 

6.2 Påverkan på kostnaden 

Skolverkets rapport Vad kostar den fristående grundskolan? använder flera olika metoder för 

att undersöka om förändring i andel elever i fristående grundskolor påverkar genomsnittliga 

kostnaden per elev. Den andra metoden i första delen av undersökningen, 

regressionsanalyser, är samma metod som Fransson och Wennemo använde i Valfrihetens 

pris – En analys av grundskolan 1995–2001 och därför kan dessa resultat jämföras med 

varandra.
84

 Resultaten som Fransson och Wennemo fick var att för år 2001 ökade kostnaden 

per elev för kommunen inom grundskolan med 250 kr för varje procentenhet som andelen 

elever i fristående grundskolor ökade. Skolverkets resultat visade att det inte fanns något 

samband 2001 men istället för 1995 och 2002. För 1995 var det 347 kr och för 2002 var det 

200 kr som kostnaden per elev ökade för kommunerna i grundskolan för varje procentenhet 

som andelen elever i fristående grundskolor ökade. För 1995 fick Skolverket fram att det 

fanns ett samband, samtidigt som Fransson och Wennemo inte kunde se ett samband. För 

2001 fick Fransson och Wennemo fram ett samband, medan Skolverket inte fick det. 

 

En sak som kan vara intressant att notera är att båda rapporterna fick ett samband sista åren de 

undersökte. Fransson och Wennemo för 2001 och Skolverket för 2002. Detta kan vara något 

som antyder att en ökning av andelen elever i fristående grundskolor har en effekt på 

kostnaden per elev. Dels att andelen elever måste bli tillräckligt stor för att ge effekt och dels 

att det kan vara så att det tar tid innan effekterna syns. Om man skulle göra en liknande studie 

idag skulle man kanske få fram ett samband för flera av åren som har gått sen studierna 

gjordes. Men man får ha i åtanken att Skolverket undersökte år 2001 och inte fann något 

samband.  
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I första delen av undersökningen som gjordes med tredje metoden använder Skolverket sig av 

en paneldataregressions, vilket är samma metod som Björklund m.fl. använde i rapporten Den 

svenska skolan - effektiv och jämlik. Den andra ansatsen som undersöker förklarande 

variationer i förändringar av genomsnittliga kostnader inom kommuner över tid är även den 

samma som Björklund m.fl. använder sig av.
85

 Båda rapporterna fick fram ett det inte fanns 

ett samband mellan förändringar av andelen elever i fristående grundskolor och förändringar i 

genomsnittlig kostnad per elev. Genom att Björklund m.fl. hade samma resultat som även 

Skolverket senare fick kan man se det som att detta styrker Skolverkets hypotes om att 

fristående grundskolor och troligtvis gymnasier väljer att öppna i kommuner som har en hög 

genomsnittlig kostnad per elev. 

 

Värt att tänka på är att under den tid som de tre rapporterna som undersökte om kostnad per 

elev har ett samband med antal elever i fristående skolor i grundskolan gjordes skedde en 

ökning i antal fristående grundskolor och antal elever. Sedan dess har elevantalet sjunkit, men 

antal fristående grundskolor ökat. Det betyder att konkurrensen har blivit kraftigare sen 

undersökningarna gjordes. Enligt Skolverkets resultat från sin undersökning skulle det betyda 

att den genomsnittliga kostnaden per elev ska ha ökat ytterligare. Detta eftersom resultatet 

Skolverket fick från tidsperioden 1995-2002 pekade på att kommunerna som hade mest 

konkurrens ökade den genomsnittliga kostnaden per elev. I gymnasieskolan borde man se ett 

ännu starkare samband mellan antalet elever i fristående skolor och den genomsnittliga 

kostnaden per elev, eftersom, som tidigare nämnt, elevantalet fortfarande sjunker, och 

eftersom det finns högre andel fristående skolor på gymnasienivå än på grundskolenivå.   

 

6.3 Lärarna 

Rektorerna från intervjustudien ansåg att en positiv aspekt av konkurrensens effekter är en 

ökad fokusering på marknadsföring, där lärarna har fått ett allt större ansvar vid t. ex. Öppet 

hus. Samtidigt anser Frostensson att en negativ aspekt är att ju mer ansvar i marknadsföringen 

som åläggs lärarna desto större press sätts på lärarna. Dessutom kan kunskapsnivåerna bland 

eleverna sjunka eftersom lärarna måste fokusera på andra saker istället för själva 

undervisningen. Därigenom slipper rektorerna skjuta till ytterligare resurser på det. Samtidigt 
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hävdar Frostensson att lärarna har känt sig tvingade till att engagera sig eftersom att om 

skolan inte lyckas rekrytera tillräckligt många elever måste skolan skära ner på 

personalstyrkan. Därmed har utbildningsresultatet sjunkit, vilket dessutom är ett faktum enligt 

PISA rapporten. Om detta, som Frostensson menar, beror på att tiden inte räcker till eleverna 

p.g.a. att lärarna har andra åtaganden inom skolan, eller om det beror på en betygsinflation 

går inte att avgöra. Däremot skulle det vad är ”det”? behövas, och vara en intressant 

forskningsaspekt. 

 

6.3.1 Lärarprofessionen 
I och med att lärarna är de som utbildar eleverna påverkas de allt mer av konkurrensen. De 

åläggs uppgifter som egentligen inte hinns med och en allt större press sätts på lärarna. Precis 

som Frostensson skrev så har lärarna nu, utöver utbildandet av eleverna, även fått bli 

skolornas kommunikatörer. Detta är någonting som allvarligt kan skada elevernas 

kunskapsnivåer, eftersom lärarna får ytterligare mindre tid för eleverna. Lärarna har redan 

idag väldigt lite tid för eleverna, och om skolorna då ålägger lärarna med ytterligare uppgifter 

försvinner det ännu mer dyrbar tid med eleverna. Utöver detta finns risken att skolorna 

stressar upp lärarna mer än nödvändigt, eftersom lärarna får ännu mindre tid med andra saker, 

t.ex. administrationsuppgifter som under de senaste åren fått en större betydelse. I takt med att 

lärarna tappar kontakten med eleverna, och att skolorna enligt Vlachos får en kvalitetsbrist 

med för få lärare, får vi ett kunskapstapp. Om detta är svaret på varför Sverige har tappat 

mycket i PISA undersökningen under de senaste 20 åren borde lösningen vara tämligen enkel. 

Det som uppstått blir en resursfråga. Det är svårt att säga om det går att förklara med PISA-

undersökningen men det är tydliga tecken för att det är en valid teori. Om så är fallet skulle 

lösningen kunna vara att stifta en lag som säger att det måste vara ett visst antal lärare per 100 

elever, och på detta vis minska arbetsbördan. Men även succesivt höja lönerna och låta 

lärarna skapa en professionstillhörighet. 

 

Frostensson är lite hård i sitt uttalande om att privatiseringen av den svenska skolan gjort att 

lärarnas status sjunkit i samhället. Av allt att döma kan privatiseringen och dess medförda 

konkurrens haft effekter och vara en bidragande faktor till att statusen har sjunkit, men är inte 

hela orsaken. Vi tror att det finns andra orsaker, utöver konkurrensen, som bidragit till att 

lärarnas status har sjunkit. Ett exempel är att lärarutbildningen har förändrats allt för många 
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gånger under den senaste tiden, vilket tyder på att den inte har upprätthållit den nivån som 

behövts. Detta är någonting som även Frostensson tar upp och hävdar att det kan ha bidragit 

till ett försvagande av professionen.  

 

När en skola vill locka nya elever till att söka sig till den skolan vill den visa upp hur bra den 

är. Oftast visar skolorna detta genom att visa att ett visst elevantal som slutar går ut med 

toppbetyg. Men är det lärarna som är så pass kompetenta att ett visst antal elever når 

toppbetyg, eller studerar eleverna mycket hårdare på just den skolan jämfört med elever på 

andra skolor? Det kan även bero på att lärarna känner sig tvingade av skolans ledning att dela 

ut många höga betyg för att själva framstå som kompetenta. Detta är någonting som har 

uppkommit via den ökade konkurrensen. Ju fler elever som går på skolan, desto mer pengar 

får skolan för att bedriva sin verksamhet. Därför har skolorna inte råd med att tappa stora 

delar av sitt elevantal till sina konkurrenter. Om en skola genomför en stor 

marknadsföringskampanj kommer många andra skolor att strax därefter också att genomföra 

en stor marknadsföringskampanj för att inte tappa sitt elevflöde.  

 

6.3.2 Lönerna  
Vad gäller konkurrens och lärarnas löner är Hensvik, Vedder & Hall och Taylor rörande 

överens om att en viss konkurrens borde öka lärarnas löner oavsett om de arbetar i 

kommunala eller fristående skolor. Enligt studierna ökar lönerna för lärarna till en början på 

de fristående skolorna, och sakta men säkert kommer lönerna ikapp på de kommunala 

skolorna. Då ökar de fristående skolorna lönerna för att kunna vara lite vassare, och kunna 

locka till sig de skickliga och särskilt duktiga lärarna, och följaktligen ökar de kommunala 

skolorna sina löner för att inte riskera att tappa sina lärare till fristående skolor. 

 

Intressant är att Taylor är den enda som nämner vad som händer vid för mycket konkurrens. 

Vid för mycket konkurrens minskar omsättningen och den förväntade lönsamheten, och 

risken att vissa skolor tvingas stänga igen är avhängande stor. Lärarna tvingas ut på 

arbetsmarknaden igen, men vad som händer med eleverna är osäkert.  
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6.4 Betygen 

Jämför vi skolverkets rapport gällande nationella provbetyg och slutgiltiga kursbetyg märks 

det ingen större skillnad mellan kommunala gymnasieskolor och fristående gymnasieskolor. I 

de båda skolformerna är det endast ett par procentenheters skillnad. I vissa fall har de 

kommunala skolorna gett ut lite fler högre kursbetyg jämte nationella provbetyg än de 

fristående skolorna, samtidigt som de fristående skolorna i vissa fall har gett ut lite fler högre 

kursbetyg än nationella provbetyg. Därför kan vi igenom statistiken visa att det inte är någon 

skillnad mellan de fristående gymnasieskolorna och de kommunala gymnasieskolorna i 

betygsättning. Alltså har konkurrensen mellan skolformerna inte påverkat betygsättningen. 

Det vi även kan läsa ut är att det i båda skolformerna råder en betygsinflation enligt 

skolverkets statistik.   

 

Till skillnad ifrån statistiken i gymnasieskolan märker vi att det finns en skillnad mellan 

kommunala och fristående grundskolor. De elever som går på en fristående grundskola 

tenderar att få högre meritpoäng än de elever som går på en kommunal grundskola. 

Skillnaden kan vara så mycket som 20 poäng! Hur det kommer sig att det är en såpass stor 

skillnad på grundskolan jämfört med gymnasieskolan är det ingen som vet, och det saknas 

forskning i det ämnesområdet.  

 

En intressant aspekt är, som tidigare nämnt, att elever som gått på en fristående grundskola 

får ett högre betyg i korrelation med motsvarande kunskapsnivå vad eleven hade fått på en 

kommunal grundskola. Detta är tyvärr ingen “ett års” företeelse, som det var i Stockholm när 

antagningssystemet infördes, utan något som har pågått över tid. Huruvida det är 

konkurrensen som har tvingat fram detta resultat går inte att besvara. En slutsats vi kan dra är 

att de kommunala grundskolorna i större utsträckning förbereder eleverna för framtida studier 

än vad de fristående grundskolorna gör. Dessutom har de kommunala skolorna haft mer tid på 

sig att arbeta in ett välfungerande utbildningssystem utan konkurrens. När friskolereformen 

kom till 1992 fortsatte de kommunala skolorna i samma bana, samtidigt som de fristående 

skolorna fick börja med att fokusera på att få elever, och därmed skapades konkurrensen. De 

fristående skolorna har nu allt mer kunnat börja satsa på utbildningskvalitén såsom de 

kommunala grundskolorna har kunnat göra samtidigt. Detta har synts tydligt, eftersom det 
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efter år 2005 endast är en försumbar siffra som skiljer de kommunala och fristående 

grundskolorna åt, kunskapsmässigt. 

 

Intressant är att både Konkurrensverkets rapport och SNS-rapporten skrivits av samma 

författare, nämligen Jonas Vlachos. Dessutom har han använts sig av samma. Att rapporterna 

säger olika är inte särskilt konstigt, det som är konstigt är att samma författare som har använt 

samma metod har kommit fram till två olika resultat med endast ett års skillnad mellan 

rapporterna. I Konkurrensverkets rapport framhäver Vlachos som tidigare nämnt att det 

endast är en försumbar skillnad i betygsättning mellan de kommunala skolorna och de 

fristående skolorna.
86

 Samtidigt som Vlachos i SNS-rapporten skriver att elever i kommunala 

grundskolor tenderar att prestera bättre i meritpoängen än elever i fristående grundskolor.
87

 

Frågan som vi ställde oss när vi läste detta blev: Hur kan det gå från att det är en försumbar 

skillnad till att bli en högre tendens hos kommunala grundskolor under endast ett års skillnad? 

Just den frågan finns det nog inget konkret svar på om hur den skillnaden kan ha uppkommit. 

 

6.4.1 Betygsinflation  
Att konkurrensen skulle ha skapat betygsinflationen som rådde under slutet på 1990-talet - 

början på 2000-talet stämmer inte. Däremot kan vi se att konkurrensen kan ha haft en 

bidragande roll för betygsinflationen. Snarare har en ökad konkurrens sett till att fler elever 

får toppbetyg i och med att framstående lärare har sökt sig till samma skolor och att 

högpresterande elever motiverat varandra. Men vi måste även understryka att det finns en risk 

att man underskattar den effekt av betygsinflationen som konkurrensen kan ha bidragit till. 

Om man ska lyckas mäta betygsinflation med en hög validitet måste man ta fram verktyg för 

att kunna mäta betygen. I dagsläget menar flera av texterna som vi har studerat att ett sådant 

objektivt mätverktyg inte existerar. Dessutom är det svårt att mäta konkurrens i allmänhet, 

eftersom alla kommuner påverkas olika av konkurrens. Kommuner med ett högt antal 

fristående skolor har förstås påverkats mer av konkurrens än kommuner som inte har lika 

många, eller ens någon fristående skola. De som saknar fristående skolor i kommunen kan 

istället drabbas av interkommunal konkurrens. Men det kan även uppstå konkurrens mellan 

kommunala skolor i angränsande kommuner. Därför kan vi inte fastslå hur stor påverkan 

konkurrensen har haft på betygsinflationen.  

                                                      
86

 Se rubrik 5.1 
87

 Se rubrik 5.3 
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6.4.2 Utbildningsresultat  
En annan intressant aspekt är att enligt PISA-resultatet har Svenska elevers 

utbildningsresultat sjunkit kraftigt, samtidigt som Böhlmark & Lindahl hävdar att 

utbildningsresultatet har ökat med hjälp av konkurrensen och det fria skolvalet. Likaså ansåg 

10 % av kommunerna i enkätstudien att utbildningsresultatet bland de kommunala skolorna 

hade ökat i hög grad och 67 % ansåg att det ökat i viss grad, vilket är i linje med vad 

Böhlmark & Lindahl menar på. Att utbildningsresultatet har ökat med hjälp av konkurrensen 

är någonting som Macleod & Urquiola instämmer i, eftersom deras undersökning visar på att 

de skolsystem som har fristående skolor som inte är selektiva i antagningen når ett bättre 

utbildningsresultat. Det svenska skolsystemet är ett exempel på ett ickeselektivt skolsystem, 

och borde därför nå ett högre utbildningsresultat än många andra länder. Men trots att det 

svenska systemet är ett ickeselektivt system har kunskapsnivån sjunkit markant. 

 

Samtidigt visar statistik ifrån Skolverket från 2014 att kommuner med en hög andel fristående 

skolor har en förbättring av det genomsnittliga utbildningsresultatet. Exempelvis Danderyd, 

Täby och Stockholms kommun har alla tre en hög andel fristående skolor, och vid senaste 

nationella proven för årskurs 6 elever blev genomsnittet i de tre kommunerna över 

riksgenomsnittet. Detta kan tyda på att konkurrensen har haft en påverkan på kommunens 

kommunala skolor som har ökat i utbildningsresultat likt det Böhlmark & Lindahl hävdar. I 

detta fall har alltså konkurrensen om eleverna bidragit till någonting positivt. Eftersom vi inte 

har kunnat göra en omfattande undersökning av Sveriges samtliga kommuner är detta endast 

en ytlig analys. Dock validerar denna ytliga analys Böhlmark & Lindahls påstående till viss 

del. Detta är någonting som är väldigt oklart, eftersom statistiken och kommunernas 

upplevelse talar för att utbildningsresultaten har ökat, tack vare konkurrensen, samtidigt som 

PISA-undersökningen talar emot detta. Om detta är ett tecken för att PISA-undersökningen 

saknar en hög validitet, eller att kommunernas upplevelser och Böhlmark & Lindahls 

forskning är felaktigt är svårt att avgöra, men vi ställer därför frågan: Hur kan 

utbildningsresultatet i kommuner öka enligt både upplevelser och svensk forskning samtidigt 

som det svenska utbildningsresultatet har sjunkit enligt internationell forskning? 
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7. Sammanfattning 
I detta examensarbete har vi undersökt hur konkurrensen påverkat kostnaderna per elev, 

lärarna, och betygen. Dessutom har vi bearbetat en forskningsrapport om kommunernas 

upplevelse av konkurrens.  

 

Vi kom bland annat fram till att majoriteten av kommunerna upplevde konkurrensen inom 

deras gymnasieverksamhet i viss grad. Majoriteten av kommunerna upplevde att 

konkurrensen kom ifrån de fristående gymnasieskolorna i närområdet och av andra 

kommunala gymnasieskolor utanför den egna kommunen. En minoritet av kommunerna med 

flera egna gymnasieskolor upplevde en interkommunal konkurrens. De tre främsta effekterna 

som konkurrensen hittills lett till är, enligt kommunerna, ökade kostnader för kommunen, fler 

elever som byter skolor och/eller program i närområdet, och förbättrad kvalitet i de egna 

skolorna. Anledningen till ökade kostnader för flest kommuner var marknadsföring. 

 

När man undersöker om det finns ett samband mellan förändringar i antalet elever i fristående 

grundskolor och förändringar i genomsnittliga kostnaden per elev för åren 1995-2002, kan det 

vara svårt att hitta ett samband på nationell nivå. Däremot kan man, om man delar upp 

kommunerna i grupperna storstadsregioner och övriga kommuner och undersöker sambandet 

på regional nivå, se ett samband för båda grupperna. I övriga kommuner minskar 

genomsnittliga kostnaden per elev med ökat antal elever i fristående grundskolor medan den 

genomsnittliga kostnaden per elev i storstadsregionerna ökar med ökat antal elever i 

fristående grundskolor. Dessa resultat tyder på att konkurrensen inte leder till lägre kostnader, 

eftersom kostnaderna har ökat i kommuner i storstadsregionerna där konkurrensen har varit 

som kraftigast genom att de har fler fristående grundskolor.  

 

I marknadsföringen har skolorna allt mer börjat använda sig av sina lärar, och försöker visa 

hur skickliga lärare skolorna har. I själva verket kom vi fram till att en högre press sätts på 

lärarna, som nu känner sig tvingade att prestera i marknadsföringssyfte för att säkerställa att 

skolan får tillräckligt många elever att de inte mister sitt arbete. Samtidigt har konkurrensen 

även bidragit till att lärarna löner sakta men säkert har ökat. De mest skickliga lärarna lockas 

över till de nya fristående skolorna vilket gör att de kommunala skolorna höjer sina löner för 
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att kunna motivera sina lärare att stanna kvar på skolan, vilket i sin tur gör att de fristående 

skolorna höjer sina löner ytterligare. 

 

Samtidigt ser vi att den ökade konkurrensen har haft en bidragande faktor till 

betygsinflationen som varade under slutet på 1990-talet - i början på 2000-talet. Det går dock 

inte att påstå att det enbart är konkurrensens fel, men det går att påstå att den varit en 

bidragande faktor. Under betygsinflationens nedgång har det uppdagats att det svenska 

kunskapslyftet som politikerna var ute efter med friskolereformen och fria skolvalet reformen 

uteblev, då det svenska PISA resultatet aldrig varit så lågt som det är just nu. Går vi in på 

resultaten betygsmässigt ser vi att det inte är någon skillnad bland gymnasieskolorna mellan 

de kommunala och de fristående skolorna. Båda skolformerna sätter lika rättfärdiga betyg. 

Däremot märker man att det på grundskolan skiljer sig markant. Där sätter de fristående 

skolorna oftast högre betyg än vad de kommunala skolorna gör. Detta kan skilja sig med hela 

20 poäng i slutbetyget. 

 

En annan intressant aspekt som vi lade märke till vid en ytlig analys var att ju högre 

konkurrens det finns i en kommun, desto högre utbildningsresultat uppnås. Denna 

genomförde vi med en egen analys där vi jämförde tre kommuner med en hög andel 

fristående skolor, därmed en hög andel konkurrens, mot riksgenomsnittet. Genomsnittet på 

nationella proven var högre i dessa tre kommuner än både riksgenomsnittet samt många andra 

kommuner som inte har samma andel fristående skolor i kommunen. Eftersom denna analys 

var väldigt ytlig går det inte att validera den, men eftersom Böhlmark & Lindahls forskning 

tyder på samma resultat så är det väl värt att nämna.  
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