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Förord
De fristående skolorna utgör idag ett betydande inslag i det svenska skolväsendet.
I Skolverkets studier och utvärderingar ingår de ofta på samma sätt som kommunala skolor.
Denna rapport tar avstamp i tidigare studier gjorda vid Skolverket och undersöker om de fristående skolorna bidragit till att utveckla skolsystemet på det sätt
som avsågs. Argumenten för att göra villkoren för fristående skolor alltmer lika
villkoren för de kommunala kan sammanfattas i några viktiga punkter. Utifrån
dem har frågeställningar formulerats som studien sökt svar på.
I projektgruppen som arbetat med rapporten har följande medarbetare vid
Skolverket deltagit: Jesper Antelius, Staffan Engström, Gunnar Åsén, Hanna
Österlund och Karin Wahlström (projektledare). Statsvetare Göran Bergström
vid Stockholms universitet har bidragit med synpunkter i arbetets slutskede.

Per Thullberg
Generaldirektör

Karin Wahlström
Projektledare

1. Inledning
Fram till slutet av 1980-talet betraktades det som nära nog självklart att offentligt ﬁnansierade verksamheter som vård, skola och omsorg också skulle drivas
i offentlig regi. Under åren därefter förändrades den synen. Förväntningar om
positiva konsekvenser av konkurrens och marknadstänkande har legat bakom
förändrade regler som gjort det möjligt för utomstående aktörer och huvudmän att driva offentlig verksamhet.1 Medborgarna har fått betydligt större
möjlighet att välja inom välfärdens områden.2 Bakgrunden till följande rapport
är dessa förändringars inverkan på skolans område.
Under 1990-talet decentraliserades ansvar och beslutsfattande inom skolsektorn vilket givit kommuner både nya rättigheter och skyldigheter när det
gäller barnomsorg och skola. Kommunerna har fått en stor del av ansvaret för
att organisera skolverksamheten. Staten har övergått från ett regel- och resursstyrt till ett mål- och resultatstyrt styrsystem. Ett förändrat styrsystem inom
utbildningssektorn, en ny läroplan för grundskolan samt ett nytt betygssystem
har introducerats under 1990-talet. Mycket har alltså hänt på skolans område
under den period som står i fokus för följande studie.
Förhoppningar om positiva konsekvenser av konkurrens och decentralisering har bidragit till att villkoren för fristående huvudmän inom skolans
område alltmer kommit att likställas med de som gäller för kommunala motsvarigheter. Processen började kring 1990-talets första år. De fristående
skolorna har sedan dess blivit allt ﬂer. Detta har skett samtidigt som Sverige
haft en stor elevkull i den obligatoriska skolan. De fristående skolorna har
därmed kunnat fungera som buffertar. Framöver går elevutvecklingen åt
motsatt håll men den stora elevkullen fortsätter i gymnasiet ännu en tid.
De fristående skolorna har idag olika former från små föräldrakooperativ
som kan ha startat i samband med att en kommunal skola lagts ned, via skolor
med särskild pedagogisk inriktning eller ämnesinriktning till skolor som är
delar av stora utbildningskoncerner. De fristående skolorna har gemensamt att
de är utomstående aktörer i det annars offentliga skolväsendet. Det är just i
denna egenskap som de är intressanta i den här rapporten.
De fristående skolornas framväxt har skett under samma tid som valmöjligheterna inom skolområdet ökat. På det temat har Skolverket gjort ﬂera
utvärderingar3. Effekter av valmöjligheterna ﬁnns alltså redovisade och analyserade i ﬂera rapporter. Däremot har inte Skolverket gjort någon övergripande
beskrivning av de fristående skolornas framväxt och inverkan på skolsystemet.
1) Gustafsson R Å (2000)
2) Hugemark & Wahlström (2002)
3) Skolverket (1993); (1996); (2003a), rapporterna sammanfattas i kap 2 i denna rapport.
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Frågorna ligger dock mycket nära varandra. Valmöjlighetsfrågan kan sägas
handla mer allmänt om den rörlighet som uppstått inom skolans område
både i fråga om skolor, elever och personal. Frågan om de fristående skolornas
inverkan på systemet handlar om huruvida de bidragit till konsekvenser utöver
sådana som valmöjligheterna skapat. Detta speciﬁka skulle ha att göra med det
faktum att skolorna har en annan huvudman än de offentliga och att de styrs
av andra regleringar än de offentliga skolorna.

Syfte och frågeställningar
Det övergripande syftet med denna rapport är att med ett statligt sektorsperspektiv utifrån Skolverkets redan insamlade statistik och studier, beskriva epoken då
de fristående skolorna etablerades i det svenska skolsystemet. De politiska beslut
som under senare år underlättat etableringen av fristående skolor har syftat till
att främja det svenska skolsystemet på olika sätt. Vilka spår av detta är möjliga
att se idag? Har ambitionerna fått genomslag? Studien tar avstamp i några av de
mest förekommande argumenten för fristående skolor, argument som framförts
i propositioner av både borgerliga och socialdemokratiska regeringar. Förhoppningarna var att de fristående skolorna skulle bidra till:
• ett större utbud av skolverksamheter och därmed ökad valfrihet. Valfrihet är
både ett viktigt mål i sig och ett medel att nå andra mål. De fristående skolorna ska bidra till ett större utbud vilket i sin tur ska tillgodose ﬂer intresseinriktningar, större variation och ökad ﬂexibilitet i skolsystemet.
• ökad kvalitet inom skolväsendet. Mångfalden av huvudmän och skolor med
olika proﬁler som konkurrerar med varandra om elever ska leda till en vitalisering och till pedagogisk utveckling av skolväsendet i sin helhet. Elevernas
kunskaper ska bli bättre.
• ett mer kostnadseffektivt skolsystem. De fristående skolorna ska bidra till en
mer effektiv resursanvändning inom skolväsendet som helhet genom att t.ex.
mer kostnadseffektiva arbetsmetoder ska spridas.
Det främsta motargumentet som politikerna framfört rör eventuella segregerande konsekvenser av fristående skolor.
Utifrån ovanstående argument har tre frågor formulerats för denna studie:
Vilka kvalitetsrelaterade konsekvenser kan skönjas
till följd av förekomsten av fristående skolor?
Inom projektet har aspekten kvalitet studerats ur några olika perspektiv. Utgångspunkten har varit att fånga eventuella kvalitetsskillnader mellan fristående och
kommunala skolor. Kvalitet mäts som meritvärde och genomsnittlig betygspoäng,
vilket kan sägas vara mycket grova och begränsade men ändå betydelsefulla kvali-
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tetsmått4. En analys som görs omfattar hur elever med slutbetyg från kommunala
respektive fristående grundskolor lyckats i gymnasieskolan, sett ur betygssynpunkt
och genomströmningstakt. Analysen innefattar också hur elevers betyg utvecklas
i fristående gymnasieskolor jämfört med kommunala gymnasieskolor. Den nationella statistiken utgör här det empiriska underlaget. Då själva kvalitetsaspekten i
sig är svår att fånga och betyg och meritvärde är begränsade mått, studeras också
olika förutsättningar för kvalitet. Att skolorna har pedagogiskt utbildad personal
och god personaltäthet brukar betraktas som sådana förutsättningar5. En annan
viktig förutsättning för kvalitet är relaterad till samarbetsklimatet mellan skolor.6
Också förekomsten av utvärderingar kan vara av stor betydelse för verksamheternas förutsättningar att hålla och utveckla god kvalitet.7 Den pedagogiska utvecklingen är ytterligare en aspekt som kan knytas till kvalitet. Alla dessa frågor berörs
i studien. Kvalitetsaspekterna studeras alltså i termer av elev- och skolresultat mätt
som betyg, pedagogisk utveckling på skolorna samt förutsättningar för skolor och
kommuner att bedriva en god utbildningsverksamhet.
Hur påverkas valmöjligheterna/mångfalden i utbud
till följd av fristående skolor?
För att belysa denna fråga görs sammanställningar utifrån den nationella
statistiken av var de fristående skolorna ﬁnns och vilka inriktningar de har, hur
utvecklingen sett ut både i fråga om antalet fristående skolor, utbredning och
inriktning.8 Valfriheten studeras i termer av tillgång till fristående skolor men
berörs också i fråga om vilka kategorier av skolor som de fristående utgör.
4) Meritvärdet beräknas genom summering av betygspoängen för de 16 bästa betygen i elevernas
slutbetyg från årskurs 9, där betyget Godkänd = 10 poäng, Väl Godkänd = 15 poäng och Mycket
väl godkänd = 20 poäng. Värdet beräknas för elever som fått betyg i minst ett ämne och före
ev. prövning. Den genomsnittliga betygspoängen beräknas utifrån samtliga betygssatta kurser i
elevernas slutbetyg från gymnasieskolan, där kursens poäng multipliceras med vikt för betyg
(betyget Icke godkänd = 0, Godkänd = 10, Väl Godkänd = 15 och Mycket väl godkänd = 20)
dividerat med elevens totala poäng. Meritvärdet bygger alltså på många lärares bedömningar av
samlade kunskaper i 16 ämnen visade under en längre tid, till skillnad från t.ex. ett nationellt prov som
mäter begränsade kunskaper i ett ämne vid ett visst tillfälle bedömt av en lärare. (se Skolverket 2005a)
5) Gustafsson & Myrberg (2002) menar i sin rapport om ekonomiska resursers betydelse för pedagogiska resultat att man praktiskt taget oberoende av hur lärarkompetens deﬁnieras, ser positiva
effekter på elevernas resultat.
6) Betydelsen av detta för utvecklingsarbete betonas bl.a. i Skolverket (2003b). Stockholms stads
utbildningsinspektörer anmärker på avsaknaden av samarbete mellan skolor, inte bara fristående
utan också kommunala, i fråga om betygssättning. En inspektörs slutsatser är: ”Vi kan se framför
oss ett ökat samarbete mellan gymnasieskolor oavsett huvudman för att eleverna ska kunna få del
av en undervisning som utmärks mer av helhet och som hjälper dem att på ett bättre sätt kunna
överblicka större kunskapsfält. En sådan samverkan mellan kommunala och fristående verksamheter förutsätter en uttalad strävan hos huvudmännen.” Stockholms stad (2003)
7) Gustafsson & Myrberg (2002) refererar ﬂera forskare som menar att förekomsten av regelbundna
utvärderingar är ett av de relevanta kännetecken för framgångsrika skolor, se också SOU (1999:98)
8) Uppgifter om detta har hämtats i Skolverkets friskoledatabas.
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Vilka ekonomiska konsekvenser har
de fristående skolorna medfört för kommunerna?
Beträffande ekonomiska konsekvenser analyseras kommunernas ekonomi
i relation till förekomst av fristående skolor. Uppgifter om hur man från
centralt kommunalt tjänstemannahåll uppfattar situationen gällande effektivt
resursutnyttjande samt organisatoriska frågor som möjlighet till planering och
organisering av verksamheten har också samlats in.
Förutom studiens tre huvudfrågor är ambitionen att belysa eventuella segregerande konsekvenser till följd av fristående skolors etablering. Tidigare undersökningar har konstaterat sådana effekter till följd av valfrihetens och de fristående
skolornas förekomst.9 Det gör att frågan inte är ett huvudfokus för denna.
Ambitionen har dock varit att fånga eventuella segregerande konsekvenser med
avseende på föräldrars utbildning, etnicitet, elevernas resultat och annat.
Med de begränsningar som både frågeställningar och empiriunderlag utgör
förs ett tentativt resonemang kring konsekvenser av friskolereformen.

Avgränsning och metod
Studien avgränsas till att beröra främst grundskolan. Gymnasieskolan berörs
enbart i kapitel 3 och 5 samt i några av de tidigare skolverksstudier som sammanfattas i kapitel 2. Mycket talar för att det beträffande gymnasieskolan är
om möjligt ännu svårare än i fråga om grundskolan, att separera konsekvenser
av fristående skolor från konsekvenser av valfrihet inom skolområdet. Det är
orsaken till att denna studie fokuserar grundskolan.
Huvuddelen av underlaget för studien är Skolverkets redan publicerade data
och analyser. För att komplettera dessa har uppgifter samlats in från kommunal
nivå via skolchefer med ansvar för grundskolan. En enkät ställd till ”kommunens
skolchef eller motsvarande med övergripande ansvar för grundskolan” skickades
till landets kommuner. Det är rimligt att anta att de systemrelaterade frågeställningar som ska belysas i denna studie går att besvara på central kommunal
nivå10. Där har man överblick över de ekonomiska förhållandena i kommunerna
och hur de förändras över tid. Därifrån kan man också förväntas ha överblick
över den skolverksamhet man har ansvar för och hur kvaliteten i den utvecklas
och förändras. Detta bör inte minst gälla sedan utvärderingssystem i olika
former under senare år har utvecklats i kommunerna. Från central kommunal nivå
9) Bl.a. Skolverket (1996); (2003a)
10) Frågan om vilka befattningshavare i kommunen som har den överblicken har diskuterats med
Skolverkets utredningsavdelnings kommunala referensgrupp bestående av centralt placerade
tjänstemän med ansvar för utredning, utvärdering och samordning i drygt tio kommuner.
Referensgruppens bedömning var att enkätfrågorna borde vara rimliga att besvara för skolchefen
eller motsvarande i kommunen.
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bör man också känna till hur föräldrar och barn förhåller sig till de valmöjligheter som ﬁnns inom skolans område idag. Det är kommunerna som har
ansvaret för att se till att varje barn går i den obligatoriska skolan och man
kan därför förväntas ha vetskap om i vilka skolor kommunens elever får sin
undervisning. Det innebär att delar av studien också har ett centralt kommunperspektiv, närmare bestämt ett skolchefsperspektiv.
De statistiska analysmetoder som använts ﬁnns närmare beskrivna i respektive avsnitt samt i förekommande fall i bilaga.

Disposition
Detta inledande kapitel avslutas med en sammanfattning av propositioner från
de senaste 15 åren som rört fristående skolor och en redogörelse för de regleringar som omgärdar fristående skolor. I kapitel 2 sammanfattas Skolverkets
tidigare studier som rör fristående skolor. Så följer i kapitel 3 en beskrivning
av framväxten av fristående skolor och redovisning av statistik om fristående
skolor. I kapitel 4 redovisas resultatet från den enkät som sänts till skolchefer i
landets kommuner och som rör hur skolcheferna bedömer konsekvenser av fristående skolor i sina kommuner. I kapitel 5 och 6 redovisas statistiska analyser
av elev- och skolprestationer respektive ekonomiska konsekvenser till följd av
fristående skolor. I det sista kapitlet sammanfattas och diskuteras resultaten.

Framväxten av fristående skolor –
förhoppningar och farhågor
1991 tillträdde en borgerlig regering med uttalad ambition att öka inslaget av
fristående skolor i det svenska skolsystemet. Regeringen hade som mål att ge
barn och föräldrar möjlighet att i största möjliga mån välja skola, vilket innefattade möjligheten att välja en fristående skola, att välja inom det kommunala skolväsendet och att välja skola i annan kommun. Föräldrars och elevers
val borde så långt som möjligt vara vägledande ansåg regeringen och ville
därför förstärka kommuners rätt att ta emot elever från andra kommuner.11
Argumenten för detta var ﬂera; ökad valfrihet, vilket i sin tur förutsatte ﬂera
valalternativ, skulle leda till en vitalisering av skolan. Föräldrars engagemang
skulle gynnas av ökad valfrihet och kommuner skulle bli mer lyhörda gentemot föräldrar och elever. En ”stimulerande tävlan mellan olika skolor, med
olika inriktning och olika ägandeformer”12 skulle bidra till att höja kvaliteten
11) Regeringens proposition (1991/92:95) s. 8
12) Regeringens proposition (1991/92:95) s. 9
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inom hela skolväsendet samtidigt som olika intressen skulle kunna tillgodoses
i högre grad genom ett ökat utbud av skolor med olika inriktningar. Valfrihet skulle skapa en större bredd och gynna utvecklingen av nya pedagogiska
metoder samt bidra till att fristående skolor med nya proﬁler skulle uppstå. De
fristående skolorna skulle inte, som tidigare, behöva ha en prägel som avvek
från den kommunala skolan för att få statsbidrag. En fristående skola skulle
kunna godkännas bara den fullföljde målen för skolan så som de preciserades i
bl.a. skollagen och läroplanen.
Vid 1990-talets början var fristående skolor med speciell pedagogik och
konfessionell inriktning vanligast. Den borgerliga regeringen förväntade sig en
utveckling mot ﬂer föräldrakooperativ och skolor med speciella ämnesproﬁler samt
att nedläggningshotade glesbygdsskolor skulle kunna få en ny chans under ett
nytt huvudmannaskap. En annan förväntad konsekvens av den ökade valfriheten och det ökade antalet fristående skolor var kostnadseffektivitet och en mer
effektiv resursanvändning inom skolväsendet som helhet. Den bakomliggande
tanken var att skolor med egna proﬁler kunde pröva nya, mer effektiva arbetsmetoder vilka sedan kunde spridas.13
Vid regeringsskiftet 1994 hade antalet fristående skolor redan ökat kraftigt
och den nya socialdemokratiska regeringen såg nu de fristående skolorna som
en vedertagen del av det svenska skolsystemet. De fristående skolorna hade
på ett positivt sätt bidragit till mångfald inom skolväsendet, enligt den nya
regeringen. Mångfalden av skolor, fristående och kommunala, sågs som en förutsättning för utveckling och pedagogisk förnyelse inom skolväsendet. Också
de kommunala skolorna betraktades som i hög grad självständiga enheter med
stor frihet under ansvar. Den socialdemokratiska regeringen förväntade sig att
de kommunala skolorna skulle konkurrera, både med varandra och med fristående skolor. Liksom den tidigare borgerliga regeringen menade den socialdemokratiska att konkurrensen och valfriheten var bra för skolans utveckling.
Men regeringen förespråkade också ett stärkt samarbete mellan fristående skolor och kommunerna för att på bästa sätt utnyttja de gemensamma resurserna.
Ett sådant samarbete skulle vara till nytta för alla skolor, oavsett huvudman.14
Skolorna skulle alltså både konkurrera och samarbeta.
De socialdemokratiska regeringarna från 1994 och framåt har framfört
argument för fristående skolor som i mångt och mycket liknar dem som den
borgerliga regeringen förde fram men man har också givit uttryck för en del
farhågor. Olika socialdemokratiska regeringar har i ﬂera propositioner om
fristående skolor betonat betydelsen av att den svenska skolan är sammanhållen.
Samtidigt har man i positiva ordalag framhållit värdet av mångfald inom sko13) Regeringens proposition (1991/92:95) s. 9
14) Regeringens proposition (1995/96:200) s. 21-22
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lans område. Integrationen av elever med olika erfarenheter, olika kulturell och
social bakgrund har ansetts vara av stort värde. ”Mångfalden måste dock vara
förenlig med ett nationellt och kommunalt ansvar för en sammanhållen och
likvärdig skola, där kvaliteten kan garanteras och insynen kan säkerställas.”15
Ett viktigt villkor för mångfalden var således att den inte hotade den sammanhållna och likvärdiga skolan och den offentliga kontrollen över denna.
Även den borgerliga regeringen hade framhållit betydelsen av likvärdighet som i kombination med kvalitet kunde formuleras som ”allas lika rätt till
en god utbildning”16. Regelsystemet borde utmärkas av just likvärdighet och
bättre möjligheter att välja skola var också en dimension av likvärdigheten.17
Den socialdemokratiska regeringen betonade istället behovet av gemensamma
regleringar och kontroll av hela skolsystemet.
Olika socialdemokratiska regeringar har uttryckt oro för att skolsystemet
skulle bli mer segregerat till följd av ett ökat antal fristående skolor. Inga skolor
skulle få verka ekonomiskt eller socialt segregerande. Alla elever skulle ha samma
möjligheter att välja skola. Den grundläggande principen att skolan måste vara
öppen för alla elever var viktig och ”valfrihet inom den offentliga verksamheten
med alternativa driftsformer som komplement får inte leda till vidgade klyftor
och ökad segregation” menade regeringen i början av 2000-talet.18 Regelverken
borde utformas så att den typen av tendenser förhindrades. Skolor skulle inte
få verka segregerande genom särskilda antagningsregler, ansöknings- eller elevavgifter. För att värna om likvärdigheten i systemet ville regeringen också att
de ekonomiska villkoren skulle vara lika för alla skolor, oavsett huvudman. Alla
skolor skulle ha resurser med hänsyn till elevernas behov.
Socialdemokratiska regeringar har vid olika tillfällen fört fram åsikten att
ﬂer fristående skolor skulle kunna utgöra ett hot mot valfriheten på ett annat
sätt. Delvis som en konsekvens av att en del kommuner velat ombilda alla
sina kommunala skolor till fristående19 markerade man under regeringsperioden 1998–2002 att utbildningen för barn och ungdom huvudsakligen borde
bedrivas i offentlig regi men att utrymme också borde ﬁnnas för fristående
alternativ. ”Elevens rätt att välja skola får emellertid inte inskränka sig till en
möjlighet att endast välja en fristående skola, utan det måste ﬁnnas en reell rätt
att välja en kommunal skola.”20
När andelen fristående skolor som drivs i aktiebolagsform blev ﬂer pekade
regeringen på några komplikationer. Det kunde ﬁnnas risk för intressekonﬂik15) Regeringens proposition (2001/02:35) s. 29
16) Regeringens proposition (1992/93:230) s. 26
17) Regeringens proposition (1992/93:230) s. 27
18) Regeringens proposition (2001/02:35) s. 30
19) se Skolverket (2003a)
20) Regeringen proposition (2001/02:35) s. 29
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ter för denna typ av fristående skolor, dvs. problem med att förena exempelvis
vinstintresse med en pedagogisk utveckling.21 Vinstmotivet riskerar dessutom
att förstärka den sociala och ekonomiska segregationen och skapa ett samhälle
med större klyftor, menade regeringen. Vidare såg man en risk för nedläggningar av skolor som inte var vinstbringande, vilket skulle riskera att leda till
plötsliga omställningar för både elever, föräldrar och kommuner. Regeringen
ansåg därför att det ekonomiska överskottet i fristående skolor alltid borde gå
tillbaka till verksamheten. Frågan bereds fortfarande i regeringskansliet.
Ovanstående genomgång visar de politiska argument som legat till grund
för framväxten av fristående skolor, så som de kommit till uttryck i regeringspropositioner. Både förhoppningar och farhågor har funnits och dessa har styrt
de regleringar som omgärdar de fristående skolorna idag.

Vad är en fristående skola idag?
En fristående skola utmärker sig genom att ha en annan huvudman (ägare)
än en skola som drivs av stat, kommun eller landsting. Fristående skolor ﬁnns
för såväl den obligatoriska skolan som frivilliga skolformer. Också förskolor,
fritidshem och förskoleklass kan bedrivas av fristående huvudmän. Skolorna
ska vara öppna för alla barn som har rätt till motsvarande skolform inom det
offentliga skolväsendet utom i de fall mottagandet skulle innebära betydande
organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för skolan. Olika antagningsprover eller kösystem kan förekomma när det ﬁnns ﬂer sökande än platser.
Det ﬁnns ett särskilt kapitel i skollagen (9 kap) samt en särskild förordning
(1996:1206) som reglerar fristående skolor. Även om de fristående skolorna
inte behöver följa de nationella läroplanerna, kursplanerna eller timplanerna
måste utbildningen väsentligen leva upp till de kunskaper och färdigheter samt
svara mot de allmänna mål och den värdegrund som uttrycks i dessa nationella dokument22. En fristående skola som fått medgivande av Skolverket att
anordna prövning och utfärda betyg skall tillämpa bestämmelserna i 7 kap.
grundskoleförordningen. Fristående gymnasieskolor skall som huvudregel
sätta betyg enligt bestämmelserna i gymnasieförordningen men Waldorfskolor
kan istället för betyg utfärda intyg. Fristående skolor är liksom kommunala,
skyldiga att alltid använda utbildade lärare i första hand. Om det inte går att få
tag på utbildade lärare kan undantag göras precis som i det offentliga skolväsendet. Fristående grundskolor och särskolor ska, om det inte ﬁnns särskilda

21) Regeringens proposition (2001/02:35) s. 31
22) De ﬂesta fristående grundskolor och gymnasieskolor följer idag de nationella läroplanerna
och kursplanerna.
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skäl, ha minst 20 elever23. Gäller det särskola eller specialskola24 måste skolan
bereda eleverna de omsorger som de behöver. Skolgång i en fristående skola
ska vara avgiftsfri och eleverna i fristående grund-, sär- och specialskolor ska
erbjudas kostnadsfria måltider. Skolan ska också erbjuda skolhälsovård och
modersmålsundervisning. Fristående skolor får ha en konfessionell inriktning.
Alla fristående skolor ska ha en person med rektorsfunktion för ledningen av
skolverksamheten. Detta gäller dock inte skolor som utifrån sin pedagogiska
inriktning har ett delat ledarskap, t ex Waldorfskolor.
Skolverket prövar ansökningar om godkännande som skola. Det är huvudmannens förutsättningar att bedriva skolverksamheten på ett stabilt och
varaktigt sätt som prövas. Kommunen i vilken den fristående skolan ansöker
om att etablera sig, har rätt att yttra sig om ansökan. Kommunernas yttranden
ska gälla följderna av de fristående skolornas etablering. Men kommunen kan
också i sitt yttrande redovisa lokala kunskaper som ﬁnns om den fristående
huvudmannen och dennes förutsättningar att driva fristående skola. Skolverket
kan därigenom erhålla bättre underlag för sin prövning. Fristående skolor ska
inte få rätt till bidrag om ”…det skulle innebära påtagliga negativa följder för
skolväsendet i den kommun där skolan är belägen”25. Negativa följder som här
avses är att en redan beﬁntlig skola måste läggas ned, vilket kan medföra att
somliga elever får en betydligt längre skolväg än tidigare eller att kommunen
får avsevärt höjda kostnader på kort och lång sikt. Skolverket tar emot och
väger in kommunernas yttranden i sitt beslut och kan göra två olika former
av avslag. Antingen kan hela ansökan avslås eller så kan avslag göras vad gäller
rätten till bidrag. De fristående skolor som godkänns ska ges bidrag utifrån
skolans åtagande och varje elevs behov efter samma grunder som kommunen
tillämpar för fördelningen av resurser till de kommunala skolorna. Om en
annan huvudman vill överta verksamheten måste denne prövas och godkännas
på samma sätt.
Fristående skolor är fristående i fråga om krav från kommunalt centralt
håll. När det gäller insyn, uppföljning och utvärdering har dock de fristående
skolorna skyldighet att medverka i den mån lägeskommunen kräver det. De är
också skyldiga att delta i Skolverkets uppföljningar, utvärderingar och tillsyn
samt i riksomfattande prov i den utsträckning som föreskrivs av regeringen
eller den myndighet som regeringen bestämmer.
23) I prop 1995/96:200 ges som exempel på särskilda skäl glesbygdsskolor och skolor av typen
behandlingshem/terapiskolor. En skola som har godkännande som en fristående grundskola men
också önskar godkännande som fristående särskola för att integrera särskoleelever i skolan har
Skolverket ansett inte heller behöver omfatta 20 elever. Ett annat skäl kan vara att skolan beﬁnner
sig i ett uppbyggnadsskede. (SOU 2002:121, bilagedelen sid 89)
24) Det ﬁnns dock ännu inga fristående specialskolor.
25) Skollagen 9 kap. 6 a §
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Skolorna är fria från det ansvar som kommunerna har att erbjuda utbildning till
alla skolpliktiga elever i kommunen. Man kan således starta och stänga en fristående skola utan några sådana hänsyn. Kommunen har inte skyldighet att bekosta
skolskjuts för elever som väljer att gå i en annan skola än den kommunen skulle
ha placerat eleven i. Detta gäller t.ex. vid val att gå i fristående skola.
Sammanfattningsvis kan sägas att de fristående skolorna har ett större friutrymme att organisera sina verksamheter än de kommunala. Verksamheterna
ska dock väsentligen svara mot andan och innehållet i motsvarande kommunala utbildning.26 Förändringarna över tid har lett till att de fristående skolornas villkor kommit att likna de kommunalas alltmer.

26) För en utförlig genomgång av de begränsningar som omgärdar de fristående skolorna och
av hur regelverket tolkas och tillämpas av politiker och tjänstemän i Stockholms kommun
samt av Skolverket, se Mannerfelt (2005).
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2. Tidigare Skolverksstudier
Nedan följer en sammanställning av några av Skolverkets rapporter som berör
fristående skolor. Urvalet är gjort för att röra den aktuella tiden och vara
relevant. Först sammanfattas huvudresultaten som framkommit i Skolverkets
tre studier av valfrihetens effekter. Sedan följer sammanfattningar av ett antal
kvalitetsgranskningar, utvärderingar och andra studier.

Valfriheten – en angränsande fråga
År 1993 gjordes vid Skolverket en studie i syfte att belysa och värdera utvecklingen och effekterna av möjligheten för skolpliktiga barn att välja skola.27
Man gjorde fallstudier i 9 kommuner. I fem av dem fanns fristående skolor.
I rapporterns avslutande diskussion lyfts frågan om en ”förskjutning i maktbalansen” fram. Man menade att möjligheten för skolpersonal och föräldrar att
starta fristående skolor ökat deras makt och inﬂytande. Denna möjlighet innebar också att den politiska nivån och de centrala tjänstemännen hade förlorat
makt. Det fanns antydningar om en utveckling där kommunens möjlighet att
spara pengar genom att lägga ner skolor i praktiken gått förlorad. Skolorna
kunde återuppstå som fristående och hade då rätt att göra anspråk på offentliga medel motsvarande kommunens kostnader för verksamheten. I rapporten
uttrycktes också oro för kvaliteten i de skolor som i fristående regi fortsatt
verksamheten trots att kommunen ansett dem för små för att kunna driva en
verksamhet med god kvalitet. Hur blir kvaliteten och kostnadseffektiviteten i
sådana enheter? Man pekade också på behovet av överkapacitet, att det alltid
måste ﬁnnas plats för ytterligare elever i den kommunala skolan för att möjligheten att välja skola överhuvud taget skulle vara reell. Denna överkapacitet
skulle kommunen själv bli tvungen att bekosta.
Några år senare, 1996 gjorde Skolverket en studie av effekterna av valmöjligheterna på elevsammansättningen inom grundskolan.28 Också i denna rapport berörs de fristående skolorna. I 10 kommuner insamlades uppgifter om
elever som bytt skola. Fallstudier genomfördes i 12 kommuner med sammanlagt 38 kommunala och 8 fristående skolor. Studien pekade på vissa tendenser.
Fristående skolor rekryterade i större utsträckning elever från områden med
en dominans av elever med svensk och annan nordisk bakgrund. Elever med
föräldrar med eftergymnasial utbildning bytte relativt sett i större utsträckning till fristående skolor än övriga elever. De fristående skolorna i studien
27) Skolverket (1993)
28) Skolverket (1996)
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tillhörde den skolgrupp som hade ett inﬂöde av elever. Denna grupp av skolor
kännetecknades bland annat av etablerade rutiner för föräldrakontakter och
hade dessutom ofta engagerade och aktiva föräldrar. Studien visade också att
föräldrarna var övervägande positiva till ökad konkurrens inom skolområdet
och till fristående skolor. I fråga om vad föräldrar ansåg ha stor betydelse vid
valet av skola utmärkte sig de som valt fristående skola. Dessa föräldrar ansåg i
större utsträckning än föräldrar med barn i kommunal skola att skolans pedagogiska förutsättningar hade stor betydelse. Förekomsten av speciell inriktning
eller proﬁl tyckte 75 procent hade stor betydelse, att jämföra med 39 procent
av föräldrarna till barn i kommunal skola. Andra faktorer som föräldrar till
barn i fristående skolor gav stor betydelse var att det fanns tydliga kunskapskrav, krav på uppförande och ordning samt att skolmiljön var lugn och stabil.
Också föräldrainﬂytandet ansågs mer betydelsefullt i denna grupp. Elever på
fristående skolor uppgav att skolvalet varit föräldrarnas val. Studien konstaterade en tendens till segregering till följd av valmöjligheterna och den tydligaste
tendensen till segregation mellan skolor i områden med olika sociokulturell
struktur kunde konstateras i byten till fristående skolor.
En tredje studie med fokus på valfrihet inom skolområdet publicerades år
2003.29 Studiens syfte var att belysa valfrihetens konsekvenser i ett likvärdighetsperspektiv. Utifrån enkätstudier samt fördjupade fallstudier i fem kommuner redovisas attityder till och effekter av valfriheten. Studien visade som de
tidigare, att det främst var högutbildade föräldrar som uppgav att de valt fristående skola till sina barn. Majoriteten av föräldrarna menade att valfriheten
leder till ökad lyhördhet från lärare och kommunala tjänstemän. En överväldigande majoritet av dem valde till en skola och inte bort från en skola. Konkurrensen om eleverna hade ökat mellan skolor till följd av valfriheten vilket lett
till pedagogisk och organisatorisk förnyelse i en del skolor. Andra skolor ﬁck
sämre förutsättningar genom bortfall av elever och goda lärarkrafter. Det ﬁnns
inte mycket i studien som pekar mot att ökad valfrihet medför effektivare
resursanvändning. Däremot visar fallstudierna en tendens till ökad segregation
med avseende på elevernas etnicitet och prestationer. Studien konstaterade att
beslut om att lägga ned skolor med vikande elevunderlag för att minska kommunens kostnader inte alltid ﬁck önskade effekter då skolorna kunde fortsätta
som fristående. Ekvationen att förena kommunernas kostnadseffektivitet med
invånarnas tillgång till valalternativ tycktes svår att få ihop.

29) Skolverket (2003a)
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Kommuners yttranden om
fristående skolors etablering
Skolverket är skyldig att bereda kommuner i vilka fristående skolor ansökt om
att starta tillfälle att yttra sig över ansökningen30. Under månaderna april – maj
skickas kopior av ansökningarna till respektive lägeskommun. Gäller ansökan
en fristående gymnasieskola skickas de också till närliggande kommuner. I
syfte att ge en bild av kommunernas yttranden över ansökningar om att starta
fristående skolor gjorde Skolverket en genomgång av yttrandena från och med
hösten 2001 (ansökningarna skulle vara inne före den 1 april 2000)31.
Studien visar att antalet överklaganden av rätt till bidrag hade ökat procentuellt sett mer än antalet ansökningar sedan ansökningsomgångarna 1998 och
1999. De 6 vanligaste argumenten som kommunerna lyfte fram när de avstyrkte
ansökan om att starta fristående skolor var att kommunen riskerar att få ekonomiska problem då den så kallade ”interkommunala ersättningen” kommer
att öka, liknande utbildningar ﬁnns redan etablerade i kommunen och den
fristående skolan tillför inte någonting nytt, den kommunala skolan riskerar att
tappa elever med viss risk för nedläggning, för många fristående skolor etableras i
kommunen, risken för segregation ökar, ansökan var bristfällig.
Det framgår enligt studien tydligt att yttrandena om fristående skolor i
ansökningsomgången år 2000 i stor utsträckning var ideologiskt och politiskt färgade. Majoriteten av de kommuner som avstyrkte ansökningar hade
socialistiskt styre (s, v), majoriteten av de som tillstyrkte hade borgerligt styre
(fp, kd, m). Kommunernas yttranden var ofta kortfattade och saknade utförlig
konsekvensanalys. Inom ramen för studien gjordes också besök i två kommuner, Göteborg och Malmö. Då framkom att ”det är otydligt och svårt att veta
vilken/vilka fristående skolor som kommer igång med sin verksamhet. Kommunerna framförde att de ofta ﬁck ringa runt till huvudmännen och att de då
var svåra att få tag på.” 32

Varför välja fristående skola?
År 2000 och år 2002 genomfördes kvalitetsgranskningar av betygssättningen
i kommunala och fristående skolor.33 I den senare granskades 18 fristående
huvudmän med utbildning på 10 fristående grundskolor och 9 fristående
30) Gäller sedan den 1 januari 1997 enligt Förordningen om fristående skolor (1996:1206)
31) Skolverket (2001a)
32) Problemet bekräftas av en sammanställning som visar att av de 184 fristående grundskolor som
Skolverket godkände för start läsåret 2001/2002 startade endast 62 stycken. (Nilsson 2002)
33) Skolverket (2000); Skolverket (2002)
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gymnasieskolor. Studien bygger främst på intervjuer och besök på skolorna.
De vanligaste skälen till att man valt en fristående grundskola var enligt elever
och föräldrar att skolorna var små, att det fanns en känsla av närhet mellan elever, lärare och ledning samt att eleverna blev sedda som individer. För
många elever var det avgörande att kamrater gick på skolan. Skolans inriktning eller pedagogiska proﬁl hade betydelse för en del, även om detta inte varit
avgörande. För några elever och föräldrar var missnöjet med den kommunala
skolan det främsta skälet till att de valt en fristående skola. En del elever som
tidigare blivit mobbade eller haft svårigheter i skolan sade sig ha fått hjälp och
stöd i den fristående skolan. De ﬂesta elever och föräldrar var enligt kvalitetsgranskningen nöjda med sina skolval.
God stämning, god miljö, bra och engagerade lärare och att ”det är seriöst”
var vanliga förklaringar bland gymnasieeleverna till att de valt en fristående
gymnasieskola. ”Att bli sedd” var ett nyckeluttryck på ﬂera nivåer. Arbetssättet, skolans särskilda proﬁl t.ex. internationell eller estetisk inriktning och att
eleverna upplevde sig ha stort inﬂytande i fråga om det egna lärandet var andra
skäl till att man valde en fristående gymnasieskola. Elever på några fristående
skolor framförde dock kritik när det gällde just arbetssättet och menade att de
hade små möjligheter till inﬂytande och bristande samarbete med lärarna.
Som svar på ett regeringsuppdrag att närmare studera fristående skolor som
riktar sig till en avgränsad grupp inom det svenska samhället gjorde Skolverket
1997 en studie av konfessionella, etniska och språkligt inriktade fristående
skolor. 34 I rapporten redovisas att det bland föräldrarna som valt dessa skolor
fanns två huvudorsaker till skolvalet. Ett var att den kommunala skolan av
olika skäl inte ansågs duga. Det andra argumentet användes av föräldrar som
hade barn i muslimska eller arabiska skolor. De hade valt dessa skolor främst
för att de ville tillförsäkra sina barn en trygg och säker skolmiljö. Dessutom
ville de att barnen skulle få kunskap om sitt ursprung och sin kultur vilket
de hade svårt att få i den kommunala skolan. Den kommunala skolan kunde
inte ge en korrekt bild av islam, där fanns bristande disciplin, den kommunala
skolan saknade ”gammaldags hederlig katederundervisning”, uppfostran och
moral enligt föräldrar. Eleverna i den kommunala skolan ansågs inte ha respekt
för de vuxna. Föräldrar kände rädsla för narkotika och alkohol. Föräldrar ansåg
att det i kommunala skolor fanns för många invandrarbarn. Ytterligare en
synpunkt från föräldrarna var att de kommunala skolorna hade svårt att följa
praktiska regler angående kläder, mat, bönetider etc. och var allmänt alltför
sekulariserade.

34) Skolverket (1997)
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Betygsättning i fristående skolor
jämfört med kommunala
I Skolverkets kvalitetsgranskning av betygssättningen i fristående skolor jämförs förhållanden i c:a 100 kommunala och 18 fristående grund- och gymnasieskolor35. Granskningen visade att den inbördes variationen mellan de fristående
skolorna som grupp var större än variationen mellan de kommunala. Det
kunde gälla synen på lärande och tolkningen av styrdokumenten och därmed
också sätten att organisera undervisningen, hur elevernas kunskaper utvärderades, synen på betygens roll m.m. De fristående skolorna uppvisade höga betyg
jämfört med de kommunala. De granskade fristående skolornas huvudmän
visade större intresse för de höga betygsresultaten jämfört med de kommunala
huvudmännen som var mer fokuserade vid att eleverna skulle uppnå godkända
betyg för att bli behöriga till gymnasieskolans nationella program. Intresset att
följa upp skolans samlade betygsresultat samt statistik som möjliggör jämförelser mellan skolor var också större i de fristående skolorna. Också bland elever
och föräldrar vid fristående skolor fanns en mycket stark fokusering på betyg.
De fristående skolornas förutsättningar för samverkan kring betyg och
andra frågor var sämre än de kommunala skolornas36. De fristående skolorna
hade oftast inga kontakter med andra skolor, varken fristående eller kommunala. De ämnesövergripande lärarlagen visade sig ha vunnit avsevärt större
gehör inom de kommunala skolorna än inom de fristående. Rektorerna vid de
granskade fristående skolorna hade mycket goda möjligheter till pedagogiskt
ledarskap jämfört med rektorerna för de kommunala skolorna. De ekonomiska
och administrativa uppgifterna lades med några undantag på styrelsenivå vilket
gav rektor mer tidsutrymme för andra uppgifter.

Användningen av prov och diagnosmaterial
I syfte att närmare belysa det svenska provsystemet ﬁck Skolverket ett regeringsuppdrag att göra en studie som publicerades år 200437. Inom projektets
ram genomfördes en enkätundersökning i vilken man samlade in synpunkter
från rektorer med ansvar för grundskolan38. Frågorna i enkäten rör hur man
på skolorna uppfattar och använder diagnostiska material och nationella prov.
Enkäten besvarades av 520 rektorer från skolor med kommunal huvudman
35) Skolverket (2002)
36) Betydelsen av samverkan och diskussioner kring betygssättning betonades i den nationella
kvalitetsgranskningen om betygssättning (Skolverket 2000).
37) Skolverket (2004a)
38) Enkätsvaren sorterades i kommunal respektive fristående huvudman för denna studies syften.
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och 75 rektorer vid fristående skolor. Svaren från rektorer vid fristående skolor
utgör ungefär 14 procent av det totala antal fristående grundskolor i Sverige
skolåret 2002/2003 men nästan hälften av de c:a 200 fristående skolor som
har elever i årskurs 9. Det som redovisas här är huvudtendenser beträffande
skillnader mellan hur rektorer i kommunala respektive fristående skolor svarar.
Generellt visade det sig att rektorer från fristående skolor var mindre entusiastiska till de nationella proven än rektorerna från skolor med kommunal
huvudman. Rektorerna vid de fristående skolorna i studien var yngre och hade
kortare erfarenhet som rektor. En något större andel var kvinnor. En betydligt
mindre andel av rektorerna för fristående skolor hade gått rektorsutbildningen.
Enkätstudien visar att de s.k. nationella diagnosmaterialen användes i ungefär
lika hög utsträckning vid fristående som kommunala skolor. Där materialen
inte användes var oftast skälen att skolan använde andra diagnostiska material.
Rektorerna var genomgående mycket positiva till ämnesproven i årskurs 5
och årskurs 9 samt diagnosmaterialen för årskurserna F–5 och 6–9. Tendensen
var dock att rektorer vid fristående skolor ansåg proven och diagnosmaterialet något mindre viktiga än rektorer vid skolor med kommunal huvudman.
Rektorer vid fristående skolor gav störst stöd till ämnesproven i årskurs 9. De
ansåg i huvudsak att de nationella proven och diagnosmaterialen uppfyller de
syften de avser. Proven ansågs främst fungera som stöd för analys och bedömning av elevernas starka och svaga sidor och som stöd i bedömningen av om
eleverna har nått uppställda mål. I något lägre grad ansågs proven uppfylla syftena att vara ett stöd för principen om en likvärdig bedömning och en rättvis
betygssättning, ett förtydligande av det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet och en förebild genom att peka på de kvaliteter som gäller för olika
betyg. En större andel rektorer vid fristående än vid kommunala skolor instämde
i påståendet att proven innebär ett för stort stressmoment för eleverna. De
instämde inte i samma utsträckning som kommunala rektorer i att provresultaten på deras skola var mycket viktiga som underlag för bedömningen av elevers
måluppfyllelse. De tyckte inte heller i samma utsträckning att provresultaten
i år 9 på deras skola i hög grad var styrande för betygssättningen, eller i att
ämnesproven i år 9 även i fortsättningen borde vara obligatoriska. En större
andel kommunala rektorer än rektorer vid fristående skolor ansåg att även
proven i årskurs 5 borde vara obligatoriska och att de nationella proven även i
framtiden borde genomföras varje år. Alla rektorer var i stort sett överens om
att prov inte borde ges i ﬂer ämnen än de nuvarande tre.
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Åtgärdsprogram
Skolverket gjorde en studie om åtgärdsprogram i grundskolan som publicerades år 200239. Åtgärdsprogram är dokument som ska upprättas på skolorna för
planering, uppföljning och utvärdering av arbetet med elever i behov av särskilt stöd40. Studien gjordes i ett urval grundskolor i landet och fokuserade på
i vilken utsträckning åtgärdsprogram användes, vilka åtgärder som vanligtvis
föreslogs i dem, vem som tagit initiativ till att de upprättats samt hur man på
skolorna upplevde deras nytta och ändamålsenlighet. Beträffande några förhållanden konstaterade studien skillnader mellan fristående och kommunala skolor. Åtgärdsprogrammen i de fristående skolorna berörde matematiksvårigheter
och läs- och skrivsvårigheter i långt lägre grad än genomsnittet av skolorna.
Formulär, mallar och test användes i mindre utsträckning för att identiﬁera
svårigheter i fristående skolor än i kommunala. Det var däremot vanligare
med observationer av eleven eller interaktionen mellan elever och dubbelt så
vanligt med observationer av lärarnas arbete som grund för den pedagogiska
kartläggningen. I de fristående skolorna var det också vanligare med inslag i
åtgärdsprogrammen som handlar om lärarens undervisning. Det var nästan
dubbelt så vanligt bland de fristående jämfört med de kommunala skolorna att
man angav kompetensutveckling av personal som en åtgärd i åtgärdsprogram.
Detta hänger enligt rapporten sannolikt samman med att andelen lärare med
pedagogisk utbildning var lägre i fristående skolor. Det var nästan dubbelt så
vanligt bland de fristående skolorna jämfört med de kommunala att man ansåg
att målen nås efter att de åtgärder man föreslår i åtgärdsprogrammet vidtagits.
De fristående skolorna uppgav sig i högre utsträckning än de kommunala klara
verksamheten utan särskilda stödåtgärder. Detta trots att genomsnittsåldern
bland eleverna var lägre vilket enligt rapporten borde ha inneburit att en större
andel elever bedömdes vara i behov av särskilt stöd. En större andel av de
fristående än de kommunala skolorna var nöjda med tillgången på särskilda
stödinsatser trots att en mindre andel av eleverna på dessa skolor ﬁck stöd. I
de fristående skolorna satsades generellt mindre resurser på specialpedagogisk
verksamhet än i de kommunala.

Inspektion
I januari 2004 redovisade Skolverket ett regeringsuppdrag att inspektera fristående grundskolor med konfessionell inriktning.41 Inspektionen omfattade 25
39) Skolverket (2003c); Persson 2002
40) 6 kap 1§ Grundskoleförordningen och 1 A kap. 5 A § Förordning om fristående skolor
41) Skolverket (2004b)
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skolor och lyfter fram två områden inom vilka man kunnat konstatera brister
i skolorna. Det ena området rör möjligheten för Skolverket att genomföra sin
inspektion genom att t.ex. intervjua elever utan vårdnadshavarnas tillstånd och
genom skolornas medverkan i att lämna uppgifter som behövs för tillsynen.
Ett annat bristområde som konstateras rör de nära relationer som kan uppstå
mellan huvudman, skolledare, lärare och föräldrar på små skolor som dessa.
Det kan skapa å ena sidan en lugn och trygg miljö för eleverna. Men det riskerar å den andra att bidra till att den kritiska granskningen som måste göras
av skolans huvudman gentemot de professionella i skolan, av rektor gentemot
lärare, av lärare gentemot elever och av föräldrar gentemot hela verksamheten
uteblir. En stor del av skolorna saknade också kvalitetsredovisningar och ett
system för kvalitetsutveckling av verksamheterna.
Skolverkets utbildningsinspektion42 framhåller att miljön i de ofta små
fristående skolorna i stort sett är lugn och trygg. Utbildningsinspektionen har
dock ännu inte omfattat så många fristående skolor att det är möjligt att se
några eventuella generella mönster eller göra ingående jämförelser med kommunala skolor.43

Skolsystem i förändring, en internationell trend
År 2002 publicerade Skolverket en rapport om internationell forskning om
fristående skolor.44 I rapporten presenteras och sammanfattas studier kring
fristående skolor och motsvarande i USA, Storbritannien, Danmark, Finland,
Canada, Nederländerna. Slutsatserna är att det i många länder fanns en föreställning om att kvaliteten i utbildningen skulle öka parallellt med den konkurrens som valfriheten skulle skapa. Det är utifrån denna tankemodell ﬂera av
de studerade länderna organiserat och nu är på väg att reformera sina skolsystem. I Sverige utgör de fristående skolorna en del av denna högt värderade
valfrihet. Rapporten visar att en del forskare är mycket entusiastiska i fråga
om utvecklingen. Andra betonar betydelsen av en nationell läroplan för att
kunna garantera likvärdigheten i skolan. Det är dock tydligt att många länder
inte minst i Europa nu förändrar sina skolsystem i en mer marknadsanpassad
riktning.

42) Skolverket har fr.o.m. år 2003 regeringens uppdrag att inspektera alla landets skolor och
skolhuvudmän vart sjätte år.
43) Skolverket (2005b)
44) Nilsson (2002)
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Sammanfattning
Studierna om orsakerna till föräldrars och elevers val av skola visar att förväntningarna om den sociala miljön på skolan hade stor betydelse för elevers och
föräldrars val. I de fristående skolorna förväntas eleverna få ett bättre bemötande och känna sig trygga. Att skolorna är små, att de ger en känsla av närhet
mellan elever, lärare och ledning, att eleverna blir sedda som individer var de
vanligaste skälen till att man valt fristående skola. Skolverkets utbildningsinspektion framhåller att miljön i dessa små fristående skolor i stort sett är lugn
och trygg. De konfessionella skolorna erbjöd enligt föräldrar som hade sina
barn där en trygg miljö med ett värderingssystem i linje med det som barnen
upplevde hemma.
Studierna om valfrihetens effekter inom skolans område pekar på risken för
bristande kvalitet i fristående skolor som uppstår efter att kommunen velat
lägga ner en kommunal skola. Risken för bristande kvalitet i en alltför liten
skola kvarstår även om huvudman byts. Enligt studierna om valfrihet har
kostnadseffektiviteten till följd av fristående skolors etablering uteblivit och
de fristående skolorna har istället bidragit till merkostnader för kommunerna.
Risken för ekonomiska svårigheter var också den faktor som ﬂest kommuner relaterade till i sina yttranden om fristående skolors etablering. Flera av
valfrihetsstudierna visar på segregerande tendenser avseende elevernas sociokulturella, prestationsmässiga och etniska bakgrund till följd av fristående skolor.
Studierna pekar också på att de fristående skolorna bidrar till valfriheten inom
skolområdet, en valfrihet som uppskattas av föräldrar.
Den jämförelse som görs i kvalitetsgranskningen om betygssättning visar
att det på en rad punkter inte fanns några skillnader mellan skolor beroende
på huvudman. Men inom några områden fanns relativt tydliga skillnader. De
fristående skolorna var mer olika sinsemellan än de kommunala i fråga om
synen på lärande och tolkningen av styrdokument samt organiseringen av
undervisning och kunskapsbedömning. I skolorna fanns höga meritvärden och
större intressen för höga betyg än i de kommunala skolorna. Villkoren för att
sätta rättvisa betyg kunde dock antas vara sämre på de fristående på grund av
den brist på samverkan kring dessa frågor som studien konstaterade. Kvalitetsgranskningen om lusten att lära – med fokus på matematik framhåller, precis
som granskningen om betygssättning, att ett gott och öppet samarbetsklimat
mellan skolor i kommunen, oavsett huvudman, är viktigt för utvecklingsarbete. Här uttrycks en oro för att konkurrens om eleverna kan leda till att
intresset för utveckling stannar inom skolans eller klassrummets väggar. Man
poängterar också det pedagogiska ledarskapets betydelse för att verksamheten
ska ha förutsättningar att utvecklas. Enligt granskningen om betygssättning
fanns det i de studerade fristående skolorna generellt bättre villkor för peda-
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gogiskt ledarskap än i de kommunala skolorna. Inspektionen av 25 fristående
konfessionella skolor pekar dock på risker som ﬁnns gällande ledarskapet i
dessa skolor. Att skolorna är små bidrar till att personal och föräldrar riskerar
att hamna i lojalitetskonﬂikt och att en kritisk granskning av verksamheten av
de inblandade därmed uteblir. Studien ﬁnner också brister i skolornas medverkan till extern granskning.
Enkätstudien om rektorers syn på prov och diagnosmaterial visar en förhållandevis stor samstämmighet oavsett skolornas huvudman. Man kunde dock
skönja att rektorerna för fristående skolor generellt var något mindre entusiastiska till de nationella proven. Ämnesproven i årskurs 9 var det enskilda prov
som gavs störst stöd av dessa rektorer. De ansåg vidare att proven utgjorde
ett stressmoment för eleverna, en uppfattning som inte styrks av en lika stor
andel kommunala rektorer. Sammantaget tycktes rektorerna för de fristående
skolorna använda resultaten i något mindre utsträckning än rektorerna i kommunala skolor. I linje med detta tyckte man inte att proven i årskurs 5 borde
göras obligatoriska. Rektorsgrupperna skilde sig åt beträffande utbildning
och erfarenhet. Rektorerna vid de fristående skolorna var yngre, hade kortare
erfarenhet som rektorer och en mindre andel av dem hade rektorsutbildning.
Studien om åtgärdsprogram i grundskolan visade att personalen i fristående
skolor i högre utsträckning än i kommunala fokuserade skolans roll snarare än
elevens, när skolsvårigheter uppstod.
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3. De fristående skolorna –
omfattning och geograﬁsk spridning
I detta kapitel beskrivs hur tillväxten av fristående skolor sett ut under den
senaste 10-års perioden med avseende på antalet skolor, antalet elever samt den
Skolverket
geograﬁska spridningen av skolorna. Fokuseringen ligger på grundskolan men
det ﬁnns också uppgifter som rör gymnasieskolan och särskolan. 45
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De allra flesta uppgifterna gäller läsåret 2004/05 men alla uppgifter för det läsåret är inte

Antalet verksamma fristående skolor har under de senaste 15 åren ökat kraftigt
(diagram 3:2). Flest till antalet är fristående grundskolor. Idag ﬁnns det drygt
560 verksamma fristående grundskolor och drygt 240 verksamma fristående
gymnasieskolor. Det är den senare verksamhetsformen som nu ökar mest.
De fristående grundskolorna i det svenska skolsystemet är indelade i olika
inriktningar. I samband med att huvudmännen ansöker om att starta en
fristående skola, ska de också ange vilken av sex inriktningar de planerar att
ha. Huvudmännen har alltså själva kategoriserat sina skolor47. Vid en prövning
av ansökan om att starta fristående skola har det principiellt sett ingen betydelse vilken inriktning som avses. Det är däremot viktig upplysning för den
enskilde individen som söker en skola. Huvudmännen har kunnat välja en av
följande inriktningar för att beskriva verksamheten: allmän, speciell pedagogik
(t.ex. Montessori eller Waldorf ), språklig (t.ex. ﬁnsk-svensk), konfessionell (t.ex.
kristen), speciell ämnesinriktning (t.ex. musik) samt övrig (t.ex. skoldaghem)48.
Förutom de ovan nämnda 6 ﬁnns ytterligare två kategorier av fristående
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sieskolor. Det är den senare verksamhetsformen som nu ökar mest.
Det förändrade förfarandet innebär att de fristående skolorna idag indelas i tre kategorier:

Waldorfskolor,
konfessionella iskolor
och skolor skolsystemet
med allmän inriktning.
De fristående
grundskolorna
det svenska
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har alltså själva kategoriserat sina skolor47. Vid en prövning
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starta fristående skola har det principiellt sett ingen betydelse vilken inriktning
som avses. Det är däremot viktig upplysning för den enskilde individen som sö-

att få utbildning i en internationell skola. Riksinternatskolor är de tre skolorna
Lundsbergs skola, Grennaskolan och Sigtuna Humanistiska Läroverk (SSHL)
vars främsta uppgift är att anordna utbildning och boende för utlandssvenska
elever49.
Den största gruppen fristående grundskolor var för tio år sedan skolorna
med speciell pedagogik (diagram 3:3). Läsåret 2004/05 var den största gruppen de skolor som tillhör kategorin allmän inriktning. Antalet konfessionella
skolor har varit relativt konstant över tid och de utgör idag en betydligt mindre andel av de fristående skolorna än under läsåret 1995/96.
De fristående skolorna har olika huvudmannaform. Läsåret 2004/05 fördelade sig huvudmannaskapet på följande sätt: 52 procent av skolorna var aktieSkolverket
bolag, 15 procent ideell förening, 14 procent var stiftelse och lika stor andel
ekonomisk förening, tre procent var enskild ﬁrma och en procent handelsbolag
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Den största gruppen fristående grundskolor var för tio år sedan skolorna med
speciell pedagogik (diagram 3:3). Läsåret 2004/05 var den största gruppen de
skolor som tillhör kategorin allmän inriktning. Antalet konfessionella skolor har
varit relativt konstant över tid och de utgör idag en betydligt mindre andel av de
fristående skolorna än under läsåret 1995/96.
De fristående skolorna har olika huvudmannaform. Läsåret 2004/05 fördelade sig
huvudmannaskapet på följande sätt: 52 procent av skolorna var aktiebolag, 15
49) En utlandssvensk elev är en elev vars vårdnadshavare stadigvarande vistas utomlands och av vilka
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andel klassificeras som ”övriga”. Trenden är att aktiebolagen ökar i andel och de
s.k. koncernskolorna blir allt fler. Siffrorna gäller grundskolor och gymnasiesko50
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tillsammans.
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Skolor för skolpliktiga elever i behov av särskilt stöd

Skolor för skolpliktiga elever
i behov av särskilt stöd
Ett annat sätt att kategorisera skolorna utgår ifrån vilka elever de vänder sig
särskilt till. Utifrån det perspektivet ﬁnns ytterligare en kategori av fristående
skolor, nämligen de som vänder sig till elever i behov av särskilt stöd i olika
former. Dessa skolor ﬁnns inom ﬂera av de kategorier som redovisats ovan.
En fristående skola kan vända sig till en speciﬁk grupp elever såvida skolan
är öppen för alla elever att söka. Den 1 juli 2004 fanns drygt 100 fristående
skolor motsvarande den obligatoriska skolan som vände sig speciellt till elever
i behov av olika former av särskilt stöd. En del av dem vänder sig särskilt till
elever i behov av stöd, andra har olika anpassningar som gör att de också är
lämpliga för elever i behov av särskilt stöd. Några av skolorna har blivit godkända som särskolor, ofta för att ta emot någon enstaka individintegrerad elev
i särskolan men för övrigt driva en verksamhet som vanlig grundskola. En del
skolor har godkännande både som särskolor och för att vända sig till elever i
behov av andra former av särskilt stöd än särskola. 65 stycken av de ungefär
100 skolorna har fått godkännande för att ta emot elever i särskolan. Andra
skolor riktar sig till elever med diagnoser av olika slag. Drygt hälften av alla
dessa skolor har fått sina godkännanden under de senaste fem åren. Det här
handlar om skolor som i regel har få elever, precis som de av många kommuner centralt anordnade särskilda undervisningsgrupperna.
Vissa skolor anger att de är särskilt lämpade för elever med rörelsehinder
samt tilläggshandikapp, andra uppger att elever med diagnoser som Aspergers
syndrom, ADHD/Damp eller neuropsykiatriska funktionshinder har företräde. Flera skolor uttalar att de specialiserat sig på barn som den kommunala
skolan inte klarar av eller nämner skolfobi, koncentrationssvårigheter, ångestsymptom, kontaktproblem, socioemotionella problem eller destruktivitet som
grund för antagning. Under inriktningen speciell pedagogik ﬁnns ett trettiotal
skolor som, med utgångspunkt i Waldorf-, Montessori-, TEACCH51- eller
Reggio Emiliapedagogik tar emot elever i sådana svårigheter.
Bland fristående skolor med allmän inriktning ryms drygt 20 skolor som
vänder sig till elever i behov av särskilt stöd. Här ﬁnns en stor skola med
c:a 90 elever som specialiserat sig på dyslexi och en i nästan samma storlek
som delvis på distans bedriver undervisning för elever som har ”problem att
följa traditionell undervisning”. I övrigt anges vanligen antagningsgrunden
vara psykosociala svårigheter, ”funktionshinder” i allmänhet eller behovet av
samarbete med sociala myndigheter. Förutom de skolor med allmän inriktning
51) Treatment and Education of Autistic and Related Communication Handicapped Children.
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som också godkänts som fristående särskolor och som sannolikt integrerar
enstaka elever med rätt till särskola52, ﬁnns ﬂera små skolor med elevantal
kring högst tio elever. Vissa skolor benämner sig också behandlingshem och
har vid Skolverkets godkännande också kontrollerats beträffande tillstånd
från länsstyrelsen i det län skolan ligger. Några av dem inrymmer elever som
omhändertagits enligt Socialtjänstlagen (SoL) eller Lagen om vård av unga
(LVU). De är då ofta s.k. hem för vård eller boende (HVB) 53. Under inriktningen övrigt ﬁnns knappt 30 skolor med liknande antagningsgrund och
som med ett par undantag är små54. Av dessa skolor var endast en tredjedel
godkända för fem år sedan, de ﬂesta av skolorna är alltså relativt nystartade.
Tillskottet på detta område är särskilt stort. Bland skolorna ﬁnns ﬂera som
vänder sig till elever med ”destruktiva skolsituationer”, i ”riskzon”, i behov
av ”specialundervisning” eller terapi. Flera av skolorna samverkar med andra
myndigheter vid antagningen.
Skoldaghem och behandlingshem
Verksamheter som benämns skoldaghem har i lagstiftningen ingen särskild
reglering även om begreppet fanns i tidigare bestämmelser55. Bland fristående
skolor liksom i kommunerna lever både verksamheten och begreppet vidare.
I genomgången av Skolverkets databas för fristående skolor ﬁnns närmare 30
skolor som i sin ansökan betecknar sig som skoldaghem eller på ett sätt som
kan antas motsvara detta. Med undantag för en större skola är dessa skolor små
med i genomsnitt knappt 11 elever.
Hälften av skoldaghemmen i Skolverkets databas för fristående skolor har
godkänts som fristående skolor de senaste fem åren. Här ryms också verksamheter som både ansvarar för elevernas boende och utbildning. I många fall
ﬁnansieras verksamheten genom bidrag både från hemkommunernas utbildnings- och sociala nämnder.
Som nämnts ﬁnns också fristående skolor som har koppling till verksamheter som kan liknas vid någon form av psykosocial behandling. Flera av
dessa har bedrivit verksamhet som enbart behandlingshem men senare lagt

52) Dessa skolor har från 80 till 450 elever.
53) Dessa behandlingshem godkänds av länsstyrelserna. Vid ett antal av dem är det oklart hur elevernas
utbildning är organiserad vilket har föranlett en särskild utredning som nu pågår vid Skolverket.
I andra fall bedriver behandlingshemmen en fristående skola som Skolverket har godkänt.
54) Skolorna har i genomsnitt c:a 10 elever.
55) ”Elevers svårigheter – intellektuella och fysiska handikapp, känslomässiga och sociala störningar
– kan också vara så stora, att eleverna måste följa särskild undervisningsgrupp under alla lektioner.
De kan dessutom i vissa fall också delta i fritidssysselsättningar och skolluncher tillsammans med
gruppen. Sådana s.k. skoldaghem eller i enstaka fall skolveckohem kan anordnas på skolstyrelsens
initiativ.” (Lgr 80, sid. 55)
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till grundskolans utbildningsuppdrag i anslutning till verksamheten och sökt
tillstånd för att bedriva fristående skola.

Ökning av skolor och elever
Möjligheten att välja fristående skola har ökat över tiden men skiljer sig åt
beroende på var i landet man bor. Tidigare var fristående skolor främst ett
storstadsfenomen, men nu ﬁnns fristående grundskolor i 166 av Sveriges
kommuner. Skolorna ﬁnns företrädesvis runt Stockholm, Göteborg, Malmö
och några andra större städer. Närmare 60 procent av skolorna ﬁnns i de två
största storstadsregionerna. De c:a 100 skolor som vänder sig till elever i behov
Skolverket
av särskilt stöd eller vissa funktionshinder är med några undantag lokaliserade
söder om Siljan.
�� ���� Även de fristående gymnasieskolorna har fått en större geograﬁsk spridning.
Läsåret 2003/04 fanns det fristående gymnasieskolor i 79 kommuner.
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Diagram 3:4 visar att ungefär 2 procent av eleverna i skolpliktig ålder gick i fristående grundskolor för tio år sedan. Hösten 2004 gick 6,8 procent av dem i fri-

Från hösten 1995 fram till hösten 2004 ökade antalet elever i gymnasieskolan
Skolverket
med drygt 35 000 totalt56. Under samma period ökade antalet elever i fristående gymnasieskolor med drygt 30 000 elever (diagram 3:5). Hösten 2004 hade
�� ����
ungefär var tredje gymnasieskola en fristående huvudman. Ungefär 13 procent
av eleverna fanns i en fristående gymnasieskola
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Diagram 3:7 visar andelen elever i fristående gymnasieskolor i olika kommungrupper. Närmare 20 procent av gymnasieeleverna i förortskommuner och
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storstäder går i skolor med fristående huvudman.
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Precis som antalet skolor med allmän inriktning var störst, är inriktningen också
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lorna och för gymnasieskolorna. De fristående skolorna är dock generellt sett
fortfarande mindre, sett till antal elever per skola, jämfört med de kommunala
grundskolorna. Det genomsnittliga antalet elever i en fristående grundskola
var hösten 2004, 123 st. (i kommunal 217). Motsvarande antal i fristående
gymnasieskolor var samma år 168 st. (i kommunal 614). Det är vanligt att
fristående skolor startar med de lägre årskurserna för att senare utöka verksamheterna genom att fylla på med de högre årskurserna.

Meritvärde och behörighet till gymnasieskolan
Avgångselever från fristående grundskolor har, sett till den senaste tioårsperioden
haft högre betyg i genomsnitt än de elever som gått ut en kommunal grundskola. Eleverna i de fristående grundskolorna hade 226,1 poäng i genomsnittligt
meritvärde våren 200457. Motsvarande siffra för de kommunala grundskolorna
var 205,7 poäng. En bearbetning av statistiken visar att den fjärdedel fristående
skolor som har lägst resultat, i genomsnitt har 148 meritvärdespoäng58. Den fjärdedel skolor som har högst meritvärdespoäng har ett genomsnittligt meritvärde
på 251 poäng. Motsvarande siffror gällande kommunala skolor är 177 meritvärdespoäng för den fjärdedel skolor med lägst meritvärde respektive 226 för den
med högst. Spännvidden inom gruppen fristående skolor är alltså större än inom
gruppen kommunala skolor när det gäller meritvärde.
Det ﬁnns även en liten skillnad i andelen elever som blivit behöriga att söka
till nationella program i gymnasieskolan, när man jämför kommunala och fristående skolor. För att vara behörig krävs att eleven har minst betyget godkänd
i engelska, svenska/svenska som andraspråk och matematik. En större andel
elever i fristående än i kommunala grundskolor har behörighet att söka till
nationella program i gymnasieskolan (diagram 3:9).

57) Meritvärdet beräknas genom summering av betygspoängen för de 16 bästa betygen i elevernas
slutbetyg från årskurs 9, där betyget Godkänd = 10 poäng, Väl Godkänd = 15 poäng och
Mycket väl godkänd = 20 poäng. Värdet beräknas för elever som fått betyg i minst ett ämne
och före ev. prövning.
58) Skolor med färre än fem elever är borträknade i denna bearbetning. Observera att grupperna
av skolor är mycket olika stora. När det gäller fristående skolor består varje grupp av omkring
50 skolor, i fråga om kommunala skolor rör det sig om c:a 300 skolor i varje grupp.
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med högst. Spännvidden inom gruppen fristående skolor är alltså större än inom
gruppen kommunala skolor när det gäller meritvärde.

Diagram 3:9

Diagram 3:9 Andel årskurs 9-elever som är behöriga till
nasieskolan
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Läsåret 2003/04 var andelen oförändrad i kommunala grundskolor medan

den minskat till 18 procent i de fristående skolorna. Fortfarande är alltså elever
med utländsk bakgrund överrepresenterade i fristående grundskolor. I fråga
om elevernas kön ser det också olika ut i fristående och kommunala grundskolor. I fristående grundskolor var 47 procent av eleverna pojkar läsåret 1995/96
och i de kommunala 51 procent. Läsåret 2004/05 var andelen oförändrad i
kommunala grundskolor men pojkarna hade ökat med 2 procentenheter i
de fristående. När det gäller föräldrars utbildningsnivå61 uppdelat på högst
grundskola, högst gymnasieskola respektive postgymnasiala studier ﬁnns också
skillnader om än inte så stora, mellan eleverna i kommunala och fristående
grundskolor. Föräldrar till elever i fristående grundskolor har i snitt högre utbildning än föräldrar till elever i kommunal grundskola. Elever med utländsk
bakgrund och som går i fristående grundskolor har föräldrar med högre utbildning än elever med utländsk bakgrund som går i kommunala grundskolor.

59) De faktorer och siffror som här redovisas gäller elever i årskurs 9.
60) Med utländsk bakgrund avses elever som själva är födda utomlands och/eller har föräldrar
som är födda utomlands.
61) Föräldrars utbildningsnivå gäller den av elevens föräldrar som har högst utbildning.
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Lärares pedagogiska utbildning

Skolverket
Vi kan i diagram 3:10 se att de fristående grundskolorna tidigare hade en
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Andelen
0 lärare med pedagogisk högskoleutbildning har alltid varit högre i de
kommunala grundskolorna än i de fristående (se diagram 3:11). En förklaring kan
vara att de fristående skolorna tidigare inte hade samma krav på sig att anställa
lärare
pedagogisk
som de kommunala har. Numera är dock kraven
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Andelen lärare med pedagogisk högskoleutbildning har alltid varit högre i de

Anmälningar och kritik
En genomgång av alla anmälningar62, s.k. enskilda ärenden till Skolverket år
2004 visar att 12 procent av anmälningarna rörde fristående skolor vilket kan
jämföras med att 7 procent av alla elever går i fristående skolor. Trenden är
aningen avtagande jämfört med 1997 då elevantalet på de fristående skolorna
var bara omkring en tredjedel så stort som nu medan anmälningarna utgjorde
9 procent av det totala antalet. 13 procent av anmälningarna mot fristående
skolor ledde till att Skolverket gav den anmälda skolan kritik. Motsvarande
siffra gällande anmälningar mot kommunala skolor var 25 procent år 2004.
Vad handlar anmälningarna om? En femtedel av anmälningarna och den
vanligaste orsaken både när det gäller fristående och kommunala skolor är
kränkande behandling. Vid en jämförelse med år 1997 framgår att de ﬂesta
anmälningarna mot fristående skolor då gällde samarbete med hemmet,
medan de i fråga om kommunala skolor det året gällde skolornas arbete med
särskilt stöd.

Sammanfattning
Sedan början av 2000-talet har antalet ansökningar om att starta fristående
skolor minskat, såväl på grund- som gymnasienivå. Antalet verksamma fristående skolor har dock ökat konstant sedan mitten av 1990-talet. För 10 år
sedan var den största gruppen fristående grundskolor sett till antalet skolor de
med speciell pedagogik. Idag är den största gruppen skolor med allmän inriktning. Att skapa en skola med en alternativ pedagogisk inriktning är alltså inte
lika populärt som allmän inriktning. Om den allmänna inriktningen kan sägas
motsvara den som många vanliga kommunala skolor har kan denna förändring
tolkas som att de fristående grundskolorna blir allt mer lika de kommunala
grundskolorna. Men inom den allmänna inriktningen kan också rymmas skolor som bygger sin verksamhet på speciella pedagogiska idéer. Kategoriseringen
av de fristående skolorna kan alltså vara för grov för att säga något säkert om
deras verksamhet.
De fristående skolorna har i allmänhet färre elever än kommunala skolor.
De fristående skolor som vänder sig till elever i behov av särskilt stöd i olika
former har ökat markant de senaste fem åren. Det handlar dels om fristående
särskolor, dels om fristående skolor som särskilt vänder sig till elever med olika
neuropsykiatriska diagnoser, elever med dyslexi, fysiska funktionshinder och
elever med olika sociala problem.

62) Siffrorna gäller grund- och gymnasieskolor tillsammans.
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Elever i fristående skolor har i snitt högre meritvärdespoäng än elever i kommunala skolor. Spännvidden är dock större inom gruppen fristående skolor.
Elevsammansättningen i fristående grundskolor skiljer sig i några avseenden
från den kommunala grundskolans. I de fristående skolorna ﬁnns en större
andel ﬂickor, en större andel elever med föräldrar som har bedrivit eftergymnasiala studier samt en större andel elever med utländsk bakgrund. Elever med
utländsk bakgrund som ﬁnns i fristående grundskolor har föräldrar som är
relativt välutbildade jämfört med föräldrarna till elever med utländsk bakgrund som går i kommunala skolan. Detta är faktorer som varierar positivt
med elevers resultat i skolan och kan vara en av förklaringarna till de fristående
skolornas goda resultat. Andelen lärare med pedagogisk högskoleutbildning är
lägre i fristående skolor än i kommunala. Lärartätheten är också lägre i de fristående skolorna än i de kommunala. Anmälningar till Skolverket förekommer
i högre grad i fråga om fristående än kommunala skolor i proportion till elevantalet men andelen skolor som får kritik är lägre än för kommunala skolor.
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4. Fristående skolors konsekvenser
ur ett kommunperspektiv
Inom projektet har en enkätundersökning genomförts i syfte att undersöka
vilka eventuella konsekvenser etableringen av fristående grundskolor haft i
kommunerna främst med avseende på kvalitet, valfrihet och ekonomi. Enkäten
ställdes till ”kommunens skolchef eller motsvarande med övergripande ansvar
för grundskolan”, dvs. den tjänsteman som kan förväntas ha den bästa överblicken över skolväsendet i kommunen och som förmodligen kan göra en kvaliﬁcerad bedömning av eventuella konsekvenser av fristående skolors etablering
i kommunen63. För samtliga frågor fanns ett ”vet ej”-alternativ. I ett följebrev
till enkäten uppmanades de svarande särskilt att använda det svarsalternativet om de varit osäkra. Enkäten skickades i maj 2004 till landets samtliga
kommuner. Den besvarades av 281 av 290 skolchefer, en svarsfrekvens på 97
procent64. Enligt svaren i enkäten hade 158 kommuner minst en fristående
grundskola vårterminen 2004 medan 123 kommuner endast hade grundskolor
med kommunen som huvudman.
I detta kapitel redovisas resultaten från enkätundersökningen när det gäller
följande frågeområden: elevers byten av skola, relationen mellan kommunerna
och de fristående skolorna, konsekvenser av fristående skolors etablering
samt framtiden. För de tre första områdena redovisas endast svar från de 158
kommuner som har fristående grundskolor medan redovisningen av svaren
på frågorna om framtiden bygger på svar från samtliga 281 medverkande
kommuner. Kommunernas svar varierar på de ﬂesta enkätfrågorna med bl.a.
andelen av kommunens elever som går i fristående skolor. Svaren kommer
därför att redovisas dels efter den totala svarsfördelningen på varje fråga, dels
efter hur svaren fördelar sig på kommungrupper med olika hög andel elever i
fristående skolor. Vissa svar redovisas också fördelade utifrån antalet fristående
skolor och/eller partipolitisk majoritet i kommunen när dessa faktorer visar sig
ha betydelse. I det senare fallet görs en uppdelning på ”socialistisk majoritet”,
”borgerlig majoritet” och ”annan majoritet”.65 På vissa frågor där det ﬁnns
tydliga skillnader i svaren från olika typer av kommuner, redovisas svaren för-

63) I texten refereras svaren som både kommunernas och skolchefernas svar.
64) I de 8 kommuner som inte besvarat enkäten ﬁnns mellan 0 och 11 procent av eleverna i fristående
grundskolor. Genomsnittet för landets kommuner är 6,2 procent, medianvärdet är 1,5 procent.
Fyra av bortfallskommunerna ligger över och fyra ligger under medianvärdet.
65) Indelningen bygger på uppgifter från Sveriges Kommuner och Landstings (tidigare Kommunförbundet) och avser majoritetsförhållanden efter mandatfördelningen i valet 2002.
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delade på tre olika kommungrupper: ”storstäder/förorter”, ”stora/medelstora
kommuner” och ”små kommuner”.66
I enkäten ﬁnns ett antal påståenden om konsekvenser av fristående skolors
förekomst. Skolcheferna har uppmanats att ta ställning till hur väl dessa påståenden överensstämmer med situationen i den egna kommunen. En fyrgradig
skala har använts med svarsalternativen ”i mycket hög grad”, ”i ganska hög
grad”, ”i ganska liten grad” och ”inte alls”. I redovisningen tolkas svarsalternativet ”i ganska liten grad” i allmänhet som ett negativt ställningstagande,
dvs. att fristående skolors etablering t.ex. inte fått den typen av konsekvens.
Om man i stället tolkar svarsalternativet så att man ändå kan se en viss effekt,
om än ganska liten blir effekterna av fristående skolor genomgående betydligt
större i samtliga avseenden.

Elevers byten av skola
Kommunerna har fått svara på några frågor som handlar om elevers byten
mellan skolor med olika huvudmän. Svaren visar att det i de ﬂesta kommuner
endast bedömdes vara en liten andel elever (c:a 1 av 100 elever eller färre) som
bytte från en kommunal till en fristående skola under läsåret 2003/04, men att
det också ﬁnns kommuner – framför allt storstads- och förortskommuner – där
andelen elever som bytt varit betydligt högre. Cirka åtta procent av kommunerna angav att var tionde elev eller ﬂer bytt från en kommunal till en fristående skola inför eller under läsåret (se diagram 4:1).
På frågan om när under tiden mellan förskoleklass och årskurs 967 som elevernas byten huvudsakligen ägt rum svarade 40 procent att de ﬂesta eleverna
bytt redan inför årskurs 1, alltså efter förskoleklassen. 13 procent svarade att
de ﬂesta byten skett under årskurs 2–5, 20 procent att elevernas byten ägt rum
inför årskurs 6–7 och 3 procent att byten främst ägde rum under årskurs 8–9.
Drygt en fjärdedel av skolcheferna har inte kunnat besvara frågan.

66) I detta fall har är utgångspunkten Sveriges Kommuner och Landstings kommungruppsindelning,
där landets kommuner delas in i nio grupper efter strukturella egenskaper som exempelvis befolkningsstorlek och näringslivsstruktur. I gruppen ”storstäder/förorter” har storstads- och förortskommuner slagits samman, i gruppen ”stora/medelstora kommuner” ingår större och medelstora
städer och övriga större kommuner, medan övriga kommuntyper ingår i gruppen
”små kommuner”.
67) Alla elever som bytt ”skola” mellan förskoleklass och årskurs nio räknas som skolbytare eftersom
verksamheter f–9 vanligtvis i kommunerna ses och planeras som ett kontinuum. Valet av förskoleklass är också i regel ett val av fortsatt skolgång. Förskoleklassens verksamhet drivs i många
fall i samarbete med åk 1 och 2. (Skolverket 2001b) Byten under hela tiden f–9 kan förväntas
påverka kommunernas planeringsförutsättningar, även om det ena är en frivillig och det andra en
obligatorisk verksamhet.
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Diagram 4:1

Skolchefernas svar på frågan ”Ungefär hur stor andel av
Din kommuns elever bytte från en kommunal till
en fristående grundskola inför eller under läsåret 2003/04”.
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Enligt enkätsvaren är det vanligast med byten mellan olika kommunala skolor
(41 procent av kommunerna) samt med byten från kommunala till fristående
skolor (37 procent av kommunerna). Cirka 7 procent har svarat att byten från
fristående till kommunal grundskola är vanligast medan 14 procent av cheferna
inte vet. Kommuner med en hög andel elever i fristående skolor har i högre
grad än andra svarat att byten från kommunala till fristående skolor är vanligast. Enligt dem har antalet skolbyten ökat under de senaste fem åren. 26 procent har svarat att skolbytena ökat avsevärt, 33 procent att de ökat lite medan
37 procent bedömer att skolbytena inte har ökat. Här ﬁnns en tydlig skillnad
mellan olika typer av kommuner. Ökningen är enligt skolcheferna störst inom
kommungruppen ”storstäder/förorter”, där det också ﬁnns ﬂest fristående
skolor och ﬂer kommunala skolor att välja mellan.
Av de som anger att antalet skolbyten har ökat bedömer en majoritet att det
har fått konsekvenser i form av planeringsproblem för antingen kommunen,
skolorna eller både och. Nästan 70 procent av dessa kommuner har svarat att
ökade skolbyten har inneburit planeringsproblem, medan 16 procent anser
att det inte inneburit några planeringsproblem. I svaren från några kommuner
framhålls att ﬂer skolbyten även fått andra konsekvenser, framförallt ekonomiska eller lokalmässiga, bl.a. till följd av att skolor lagts ner eller att antalet
klasser minskats. En större andel skolchefer i ”stora/medelstora kommuner”
och kommuner med hög andel elever i fristående skolor har angett att det
uppstått planeringsproblem av något slag till följd av antalet skolbyten.
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procent att de byter oftare och 44 procent att de byter mer sällan än andra elever. 29 procent har svarat att de inte vet (se diagram 4:2).
Diagram 4:2

Svar på frågan ”Hur ser bytesmönstren ut, enligt Din
bedömning, beträffande elever i behov av särskilt stöd/
Diagram 4:2. Svar på frågan " Hur ser bytesm önstren ut, enligt Din bedöm ning,
elever med funktionshinder, i Din kommun?”
beträffande elever i behov av särskilt stöd/elever m ed funktionshinder, i Din
kom m un?"
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I fråga om elever i behov av särskilt stöd svarar 36 procent av kommunerna att
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i kommuner med en hög andel elever i fristående skolor som man upplever en
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svarat
att relationerna mellan skolorna ”i ganska hög
och
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seras av konkurrens mellan grundskolor med olika huvudmän. Vid en uppdelning på kommunerna utifrån andel elever i fristående skolor framgår att det
framför allt är i kommuner med en hög andel elever i fristående skolor som man
upplever en sådan konkurrens. I kommuner med över tio procent av eleverna i
fristående skolor har nästan 60 procent svarat att relationerna mellan skolorna
”i ganska hög grad” karaktäriseras av konkurrens och cirka 7 procent att den ”i
mycket hög grad” gör det. Detta kan jämföras med kommuner med 1 procent
eller lägre andel av eleverna i fristående skolor där knappt 20 procent svarat att
relationen ”i ganska hög grad” karaktäriseras av konkurrens (se diagram 4:3).
En större andel ”storstäder/förortskommuner” och ”stora kommuner”,
där det också ﬁnns ﬂer fristående skolor än i ”små kommuner”, bedömer att
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svarat att relationen
samarbete
”i ganska hög”att
färre
med fristående
huvudmankaraktäriseras
uppger c:a 40avprocent
av kommunerna
de fristående skolorna inte alls omfattas av kommunens uppföljnings- och utvärderingsverksamhet (se diagram 4:5).
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eller ”i mycket hög” grad. Här varierar svaren framför allt med antalet fristående skolor som ﬁnns inom kommunen. Kommuner med få fristående skolor
svarar i något högre grad att relationerna karaktäriseras av samarbete än kommuner med ett större antal fristående skolor (se diagram 4:4).
I enkäten frågas i vilken utsträckning de fristående skolorna deltar i kommunens uppföljning och utvärdering. 20 procent svarar att de fristående skolorna
deltar i samma omfattning som de kommunala grundskolorna, 45 procent att de
deltar i mindre omfattning och 35 procent att de inte deltar alls. Svaren skiljer
sig dock beroende på hur många fristående skolor kommunen har. I kommuner
med tio fristående skolor eller ﬂer omfattas alla fristående skolor i någon grad av
kommunens uppföljning och utvärdering, enligt skolcheferna. I kommuner med
fem eller färre skolor med fristående huvudman uppger c:a 40 procent av kommunerna att de fristående skolorna inte alls omfattas av kommunens uppföljnings- och utvärderingsverksamhet (se diagram 4:5).
En uppdelning av kommunerna utifrån kommuntyp visar att de Skolverket
fristående
grundskolorna i ”storstäder/förorter” deltar i kommunens uppföljning och
�� ����utvärdering i betydligt större utsträckning än övriga kommungrupper.
Diagram 4:5

Svar på frågan ”Deltar de fristående grundskolorna i kommunens

Diagram 4:5. Svar på frågan "Deltar de fristående grundskolorna i kommunens
uppföljning
o c h u t v ä rav
j n i n gutvärdering
d e rskolverksamheten?”
u p p f ö loch
ing av skolverksamheten?"
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Antal fristående skolor

En uppdelning av kommunerna utifrån kommuntyp visar att de fristående grundskolorna i ”storstäder/förorter” deltar i kommunens uppföljning och utvärdering i
Kommunernas ekonomi
betydligt större utsträckning än övriga kommungrupper.
När det gäller frågan om effektivare utnyttjande av resurser är samstämmigheten
�������������������
ganska stor om att de fristående skolorna inte bidragit till detta. 86 procent
de ”inte
alls” (47 procent)
ellerav
”i resurser
ganska liten
grad” (39 procent)
Närhar
detsvarat
gäller att
frågan
om effektivare
utnyttjande
är samstämmigheten
ganska stor om att de fristående skolorna inte bidragit till detta. 86 procent har
svarat att de ”inte alls” (47 procent) eller ”i ganska liten grad” (39 procent) har
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ett effektivare
resursutnyttjande till följd av etableringen av fristående skolor
i kommunen. Endast åtta procent av skolcheferna bedömde att det ”i ganska hög
grad” eller ”i mycket hög grad” blivit ett effektivare resursutnyttjande i kommu-
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Diagram 4:6
Diagram

3:6

Svar på frågan ”I vilken grad överenstämmer...?
Fristående grundskolors etablering har lett till
Svar på frågan "I vilken grad överenstämmer…? Fristående grundskolors
bestående
kostnadsökningar för Din kommun.
har lett till bestående kostnadsökningar för Din kommun.

etablering

100

Andel (%) skolchefer

90
80
70

Vet ej

60

I mycket hög grad

50

I ganska hög grad

40

I ganska liten grad

30

Inte alls

20
10
0
>1 %

1-5 %

5-10 %

10< %

Totalt

Andel elever i fristående skolor

���������������������
har fått ett effektivare resursutnyttjande till följd av etableringen av fristående
I påståendet ”konkurrensen med fristående grundskolor i Din kommun har bidraskolor i kommunen. Endast åtta procent av skolcheferna bedömde att det ”i
git till ��������������������� i Din kommuns grundskola?” instämmer 34 procent
ganska hög grad” eller ”i mycket hög grad” blivit ett effektivare resursutnyttav skolcheferna ”inte alls” eller ”i mycket liten grad” (45 procent). Ungefär 18
jande i kommunen till följd av etableringen av fristående skolor. I kommuner
procent anser att konkurrensen bidragit till pedagogisk utveckling av den egna
med en hög andel elever i fristående skolor anser en något högre andel komgrundskolan i ganska (15 procent) eller mycket hög grad (3 procent). Detta frammuner att de fått ett effektivare resursutnyttjande.
går av diagram 4:7.
På en annan fråga om ekonomiska konsekvenser råder större oenighet. 34
procent menar att fristående skolors etablering har lett till bestående kostnadsökningar för kommunen ”i mycket hög grad”, 22 procent har svarat ”i ganska
hög grad”, 31 procent ”i ganska liten grad”, medan 9 procent svarat att det
inte alls stämmer på förhållandena i deras kommun. I kommuner med en låg
andel elever i fristående skolor bedömer man sig ha fått bestående kostnadsökningar i mindre grad än i kommuner med många elever i fristående skolor (se
diagram 4:6). Sammanfattningsvis bedömer 90 procent av kommunerna med
fristående skolor att etableringen av fristående skolor i varierande grad lett till
bestående kostnadsökningar.

Pedagogisk utveckling
I påståendet ”konkurrensen med fristående grundskolor i Din kommun har
bidragit till pedagogisk utveckling i Din kommuns grundskola?” instämmer 34
procent av skolcheferna ”inte alls” eller ”i mycket liten grad” (45 procent).
Ungefär 18 procent anser att konkurrensen bidragit till pedagogisk utveckling
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Diagram 4:7 Svar på frågan "I vilken grad överensstämmer…? Konkurrensen med fristående grundskolor i Din
kommun har bidragit till pedagogisk utveckling i Din kommuns grundskola."

100
Diagram
4:7 grad
Svaröverensstämmer…?
på frågan "I vilken Konkurrensen
grad överensstämmer…?
Konkurrensen
med fristående grundskolor i Din
Diagram 4:7 Svar på frågan
"I vilken
med fristående
grundskolor i Din
kommun har
bidragit itill
pedagogisk
utveckling i Din kommuns grundskola."
kommun har bidragit till pedagogisk
utveckling
Din
kommuns grundskola."

Diagram 4:7

90

100

100

80
90

70

100

Andel (%) skolchefer

80

90

Vet ej
I mycket hög grad
I ganska hög grad
Vet ej
Vetgrad
ej
I
ganska liten
Vet ejI mycket hög grad
I
mycket
hö
Inte
alls
I mycket
hög gradhög grad
I ganska
I ganska hög grad
I ganska hö
I ganska liten grad
I ganska liten grad
I ganska lite
Inte alls
Inte alls
Inte alls

60

70

80
70

50

40

40

30

30

20

20

10

70

Andel (%) skolchefer

50

Andel (%) skolchefer

Andel (%) skolchefer

kommun har bidragit till pedagogisk utveckling i Din kommuns grundskola."

90

80

60

Svar på frågan ”I vilken grad överensstämmer...?
Konkurrensen med fristående grundskolor i Din kommun
har
bidragit
till överensstämmer…?
pedagogiskKonkurrensen
utveckling
i Dingrundskolor
kommuns
grundskola.”
Diagram 4:7 Svar
på frågan
"I vilken grad
med fristående
i Din

60
60
50
50
40

40
30

30
20
10

20
10

0

0

>110
%

0
>1 %

>1 %

1-5 %

0

1-5 %

1-5 %

5-10 %

10< %

5-10 %

Andel elever i fristående skolor

10< %

Andel elever i fristående skolor
5-10 %

10< %

Andel elever i fristående skolor
>1 %
1-5 %

5-10 %

Totalt

Totalt

Totalt

10< %

Totalt

av den egna grundskolan i ganska
(15
procent)
ellerskolor
mycket hög grad (3 proAndel
elever
i fristående
cent). Detta framgår av diagram 4:7.
De som angett att konkurrensen i kommunen i högst grad har lett till pedagogisk utveckling i den egna grundskolan återﬁnns i gruppen kommuner med
minst tio procent av eleverna i fristående skolor. I den gruppen svarade cirka 35
procent av skolcheferna att påståendet om pedagogisk utveckling överensstämmer ”i ganska hög grad” eller ”i mycket hög grad”. I gruppen av kommuner med
lägst andel elever i fristående skolor bedömer en stor majoritet att pedagogisk
utveckling inte alls kommit till stånd som följd av de fristående skolorna.

Kommunernas skolorganisation
Etableringen av fristående skolor kan få olika konsekvenser beroende på kommunens förutsättningar. I enkäten får skolcheferna ta ställning till påståendet
”Fristående grundskolor har avlastat Din kommuns grundskola som haft ett
överskott av elever”. 92 procent svarade att detta ”inte alls” (66 procent) eller
”i ganska liten grad” (26 procent) överensstämmer med situationen i kommunen. Endast 7 procent av kommunerna instämmer i ”ganska hög grad” eller
i ”mycket hög grad” i påståendet. Kommuner med högst andel elever i fristående skolor och ”storstäder/förorter” instämmer i något högre grad än övriga i
att dessa skolor fungerat avlastande (se diagram 4:8).
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Diagram 4:7 Svar på frågan "I vilken grad överensstämmer…? Konkurrensen med fristående grundskolor i Din
kommun har bidragit till pedagogisk utveckling i Din kommuns grundskola."

100

Diagram 4:8 Svar på frågan "I vilken grad överensstämmer…? Fristående grundskolor har avlastat Din kommuns
Diagramgrundskola
4:7 Svar påsom
frågan
gradavöverensstämmer…?
Konkurrensen med fristående grundskolor i Din
haft "I
ettvilken
överskott
elever."

kommun har bidragit till pedagogisk utveckling i Din kommuns grundskola."

100

Diagram 4:8

90

100
90

80

Svar på frågan ”I vilken grad överensstämmer...?
Fristående grundskolor har avlastat Din kommuns
grundskola
som
haft ett överskott
av elever.”
Diagram 4:8 Svar
på frågan "I vilken grad
överensstämmer…?
Fristående grundskolor
har avlastat Din kommuns
grundskola som haft ett överskott av elever."

90
80 70

100

Andel (%) skolchefer

80

90

Vet ej
I mycket hög grad
Vet ej
I ganska hög grad
I mycket hög grad
Vet ej
I
ganska liten grad
Vet ej
I ganska hög grad
I mycket hög
I mycket hög grad Inte alls
I ganska
liten grad
I ganska
hög grad
I ganska hög
I ganska
Inteliten
allsgrad
I
ganska liten
Inte alls
Inte alls

80

70

50

40

40

30

30

20

70

Andel (%) skolchefer

60 50

Andel (%) skolchefer

Andel (%) skolchefer

70 60

60
60
50
50
40

40
30
20
30

20

10
10

20

10

0

0
0

>1 % 10
>1 %

>1 %

1-5 %

1-5 %

0

1-5 %

5-10 %

5-10 %

10< %

Andel elever i fristående skolor

10< %

5-10 % i fristående10<
%
Andel elever
skolor

Totalt

Totalt

Totalt

Andel elever i fristående skolor
>1 %

1-5 %

5-10 %

10< %

Totalt

De ﬂesta skolchefer har inte heller
av attskolor
etableringen av fristående
Andelerfarenhet
elever i fristående
grundskolor lett till nedläggningar av kommunala grundskolor i kommunen.
Endast ungefär sju procent, alltså omkring 20 stycken har svarat att detta påstående stämmer ”i ganska hög grad” eller ”i mycket hög grad” på situationen i
deras kommun. 18 procent har svarat att påståendet överensstämmer ”i ganska
liten grad” och 73 procent att det ”inte alls” överensstämmer med situationen
i deras kommun. Detta kan jämföras med svaren på en annan enkätfråga där
41 kommuner svarat att de har fristående skolor som etablerats med anledning
av att kommunen planerat nedläggning av en eller ﬂera kommunala skolor. En
större andel av kommunerna med hög än låg andel elever i fristående skolor
har svarat att etableringen av fristående grundskolor lett till nedläggningar av
kommunala skolor (se diagram 4:9).
När det gäller påståendet att etableringen av fristående skolor i kommunen
bidragit till en överkapacitet, ej utnyttjade resurser i den kommunala skolan
till följd av att elever lämnat denna, svarar 44 procent att påståendet överensstämmer i mycket (18 procent) eller ganska hög grad (26 procent). 55 procent
anser däremot att påståendet i ganska liten grad (35 procent) eller inte alls (20
procent) stämmer in på deras kommun (se diagram 4:10).
Här ﬁnns relativt stora skillnader i svar mellan kommuner som har hög
respektive låg andel elever i fristående skolor. En större andel i gruppen kommuner med över tio procent av eleverna i fristående skolor än i de övriga
kommungrupperna anser att etableringen av fristående skolor har bidragit till
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som etablerats med anledning av att kommunen planerat nedläggning av en
eller flera kommunala skolor. En större andel av kommunerna med hög än låg
andel elever i fristående skolor har svarat att etableringen av fristående
grundskolor lett till nedläggningar av kommunala skolor (se diagram 4:9).
Diagram 4:9

Svar på frågan ”I vilken grad överensstämmer...? Etableringen
av fristående grundskolor har lett till nedläggningar av
Diagram 4:9 Svar på frågan "I vilken grad överensstämmer…? Etableringen av fristående
Din
a l a gkommun”.
rundskolor i Din kommun".
v e n / f l e r a k o m miu n
l n e d l ä g g n i n g a r agrundskolor
h a r l e t t t i lkommunala
g r u n d s k o l o r en/ﬂera

100

Andel (%) skolchefer

90
80
70

Vet ej

60

I mycket hög grad

50

I ganska hög grad

40

I ganska liten grad

30

Inte alls

20
10
0
>1 %

1-5 %

5-10 %

10< %

Skolverket

Totalt

Andel elever i fristående skolor
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Andel (%) skolchefer

När det gäller påståendet att etableringen av fristående skolor i kommunen bidra4:10
Svar på frågan ”I vilken grad överensstämmer...? Fristående
git Diagram
till en �������������,
ej utnyttjade
resurser
i den
kommunala skolan
till följd
u n d s k o l o r h a r resurser
ä m m e r … ? F r i s t å e n d eejg rutnyttjade
e n s s töverkapacitet,
ö v e ren
i l k e n g r a d till
" I vbidragit
S v a r p å f r å g a n har
D i a g r a m 4 : 1 0grundskolor
bidragit till en överkapacitet, ej utnyttjade resurser i Din kommuns grundskola till följd av att
av att elever lämnat denna,
svarar 44
procent natt
påståendet överensstämmer i
i Din kommuns
. " följd av att elever lämnat den.”
egrundskola
l e v e r l ä m n a t d etill
mycket (18 procent) eller ganska hög grad (26 procent). 55 procent anser där100 påståendet i ganska liten grad (35 procent) eller inte alls (20 procent)
emot att
90
stämmer
in på deras kommun (se diagram 4:10).
80
70

Vet ej

60

I mycket hög grad

50

I ganska hög grad

40

I ganska liten grad

30

Inte alls

20
10
0
>1 %

1-5 %

5-10 %

10< %

Totalt

Andel elever i fristående skolor

en överkapacitet i den kommunala skolan. Inom denna grupp avviker emellerHär finns relativt stora skillnader i svar mellan kommuner som har hög retid ”storstäder/förorter” från övriga kommungrupper då en högre andel bland
spektive låg andel elever i fristående skolor. En större andel i gruppen komdem svarar att de fristående grundskolorna inte alls bidragit till överkapacitet.
muner med över tio procent av eleverna i fristående skolor än i de övriga
kommungrupperna anser att etableringen av fristående skolor har bidragit till
en överkapacitet i den kommunala skolan. Inom denna grupp avviker emelIntegrering och segregering
lertid ”storstäder/förorter” från övriga kommungrupper då en högre andel
Ungefär
hälftenatt
avde
kommunerna
bedömer inte att
fristående
skolors
bland
dem svarar
fristående grundskolorna
inte
alls bidragit
till etablering
överhar lett till en ökad segregering av kommunens elever och ungefär en tredjedel
kapacitet.
���������������������������
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ANDRA? bedömer ���� att fristående skolors etablering har
Ungefär
hälftenSOM
av ALLA
kommunerna
lett till en ökad ����������� av kommunens elever och ungefär en tredjedel svarar
att etableringen lett till en ökad segregering ”i ganska liten grad”. Knappt 10 pro-
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Diagram 4:11
Diagram

etablering
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grundskolors etablering har lett till ökad segregering (etnisk,
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80
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nen ﬁnns i första hand i kommuner med en relativt hög andel elever i fristående
���������
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framgår att skolchefer i kommuner med borgerlig respektive ”annan” majoritet i
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(se diagram 4:12). ”inte alls” eller ”i ganska liten
saknar
fristående skolor)
att kommunledningen

grad” ser positivt på ytterligare etableringar. Cirka 30 procent av skolcheferna
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Diagram 4:12

Svar på frågan ”I vilken grad överenstämmer följande påstående
med den kommunala ledningens uppfattning i Din kommun:
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Det finns också skillnader i svar inom varje kommungrupp. En större andel skolsvarar att ledningen ”i ganska hög” eller ”i mycket hög” grad ser positivt på
chefer i kommuner där man fått bestående kostnadsökningar till följd av friståendetta. Cirka tio procent har svarat ”vet ej”. Vid en uppdelning av kommude skolors etablering bedömer att kommunledningen är mindre positiv till ytterlinerna utifrån politisk majoritet framgår att skolchefer i kommuner med borgare etableringar om man jämför med skolchefernas bedömning i kommuner som
gerlig respektive ”annan” majoritet i betydligt högre grad än skolchefer i komanger att de inte fått ökade kostnader.
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Sammanfattning
Att döma av enkätsvaren är byten mellan skolor med olika huvudmän i de
ﬂesta kommuner begränsat till en liten andel elever, men det ﬁnns också
kommuner där bytena omfattar betydligt större andel av eleverna. De ﬂesta
kommuner är överens om att antalet skolbyten har ökat under de senaste fem
åren. I vissa kommuner är det fortfarande vanligast med byten mellan olika
kommunala skolor, medan det i andra, framför allt i storstäder/förorter och
kommuner med en hög andel elever i fristående skolor, är vanligast att byta
från en kommunal till en fristående skola. Enligt enkätsvaren byter elever i
behov av särskilt stöd i allmänhet skola ungefär lika ofta som andra elever
medan elever med funktionshinder byter mer sällan. Skolcheferna i de ﬂesta
kommuner, särskilt de med många fristående skolor och en hög andel elever i
fristående skolor, upplever konsekvenser av det ökade antalet byten i form av
planeringsproblem för kommunen och/eller skolorna.
Flertalet kommuner med en hög andel elever i fristående skolor bedömer att
relationerna mellan fristående och kommunala skolor i hög grad präglas av konkurrens. I kommuner med en låg andel elever i fristående skolor menar man att
relationen mellan skolor med olika huvudmän mer präglas av samarbete.
De fristående grundskolorna deltar enligt skolcheferna i varierande omfattning i kommunernas uppföljnings- och utvärderingsverksamhet. I kommuner
med många fristående grundskolor och i gruppen storstäder/förorter deltar de
fristående skolorna i högre grad än i övriga kommuner, där relativt många svarar att de fristående skolorna inte alls deltar i uppföljningar och utvärderingar.
I enkäten har skolcheferna fått ta ställning till ett antal frågor och påståenden om vilka konsekvenser etableringen av fristående skolor fått för kommunerna och de kommunala grundskolorna. Svaren visar att uppfattningarna
varierar kraftigt. I vissa kommuner och kommungrupper – främst i kommungruppen storstäder/förorter och kommuner med en hög andel elever i fristående skolor – framhålls mer omfattande effekter av fristående skolors etablering. De fristående skolorna har i dessa kommuner, enligt skolcheferna i högre
grad bidragit till pedagogisk utveckling, men de har också medfört överkapacitet i kommunernas grundskolor, bestående kostnadsökningar för kommunerna
och, åtminstone i vissa kommuner, en ökad segregering.
Liknande skillnader mellan olika kommungrupper återkommer också på
frågan om hur kommunledningarna ser på ytterligare etableringar av fristående
skolor. I kommunerna i storstadsregionerna (”storstäder/förorter”) och i kommuner med hög andel elever i fristående skolor ser kommunledningen, enligt
skolcheferna mer positivt på en ökning av antalet fristående skolor än i andra
kommuner. I denna fråga lyser också ideologiska skillnader mellan kommuner
med olika partpolitiskt styre delvis igenom.
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5. Elev- och skolprestationer
Syftet med analyserna som presenteras i detta kapitel är att göra jämförelser
mellan fristående och kommunala skolor vad gäller elev- och skolprestationer.
Den ofﬁciella statistiken visar att elever som går på fristående grundskolor och
gymnasieskolor har bättre studieresultat i termer av betyg än elever i kommunala skolor68. En förklaring kan vara att det ﬁnns ett selektivt urval av elever i
fristående skolor, vilket visades i kapitel 3. Men det ﬁnns ﬂer tänkbara orsaker
t.ex. att fristående skolor använder andra och mer framgångsrika arbetssätt
eller att lärarna på fristående skolor ger eleverna höga betyg i relation till deras
kunskapsnivå.
I detta kapitel görs en fördjupad analys av skillnaderna i studieresultat mellan elever med kommunala och fristående huvudmän69. Den första frågan som
studeras handlar om kunskapsnivån kopplat till betygen:
• Finns det skäl att misstänka att grundskolebetygen är satta på olika grunder
beroende på om huvudmannen är kommunal eller fristående?
En annan frågeställning rör genomströmningstakten i gymnasieskolan kopplat
till huvudman:
• Finns det skillnader i genomströmningstakt i gymnasieskolan beroende på
om eleverna gått i skola med kommunal eller fristående huvudman i grundskolan?
Den tredje frågeställningen som studeras i detta kapitel handlar om huruvida
gymnasieskolor med olika huvudmän lyckas olika bra med att utveckla elevernas kunskaper:
• Finns det skillnader mellan fristående och kommunala gymnasieskolor med
avseende på elevernas kunskapsutveckling, mätt som betyg?

Betygens likvärdighet
I den första analysen undersöks om eleverna som gått fristående grundskola
och sedan ett studieförberedande program på en kommunal gymnasieskola har
fått betyg som är likvärdiga med betygen hos motsvarande grupp som tidigare
gått i kommunal grundskola. Resultaten från skattningarna visas i tabell 5:170.
Tabellen visar att det ﬁnns en samvariation mellan elevens kön, eventuella
utländska bakgrund, moderns utbildningsnivå och elevens genomsnittliga
betygspoäng från gymnasieskolan. Det innebär att ﬂickor i snitt har högre
68) Det gäller alla kategorier av fristående grundskolor utom kategorin ”Övriga”.
69) Metoder beskrivs närmare i bilaga.
70) Tabellerna till detta kapitel ﬁnns i bilaga.
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genomsnittlig betygspoäng än pojkar. Elever med utländsk bakgrund har i
snitt lägre genomsnittlig betygspoäng. Högre genomsnittlig betygspoäng har
elever vars mödrar har hög utbildning jämfört med de som har mödrar med
lägre utbildning. Det ﬁnns en samvariation mellan meritvärdet från grundskolan och elevernas genomsnittliga betygspoäng från gymnasieskolan71. Det
betyder att de som har höga meritvärden från grundskolan tenderar att ha
höga genomsnittliga betygspoäng när de går ut gymnasieskolan och de som
har låga meritvärden tenderar att få låga genomsnittliga betygspoäng. Men det
ﬁnns en skillnad i denna samvariation beroende på vilken huvudman eleverna
hade i grundskolan. De elever som gått i en fristående grundskola har lite lägre
samvariation mellan meritvärde i grundskolan och genomsnittlig betygspoäng
från gymnasieskolan72. Man kan alltså misstänka att betygen inte är likvärdiga
mellan olika huvudmän. Samtidigt visar det sig att elever som gått på fristående grundskolor som grupp betraktat når högre betyg än elever som gått på
kommunala grundskolor även med hänsyn tagen till de skillnader som kan
relateras till kön, eventuell utländsk bakgrund, moderns utbildningsnivå och
meritvärdet från grundskolan.
Nästa grupp som analyseras är de elever som gått på studieförberedande
program på fristående gymnasieskolor. Det är den grupp elever som når högst
genomsnittlig betygspoäng av alla i gymnasieskolan. Resultaten från analysen
redovisas i tabell 5:2. Resultaten skiljer sig åt främst på tre väsentliga punkter i
jämförelse med den första gruppen. För det första verkar det vara så att elever
som har utländsk bakgrund som grupp betraktat inte når sämre betyg än elever
med svensk bakgrund, när hänsyn tas till de övriga bakgrundsvariablerna.
Detta skulle kunna bero på att de elever med invandrarbakgrund som går i
fristående skolor inte är representativa i fråga om socioekonomiska bakgrundsfaktorer, något som konstaterats i både statistik och tidigare studier73. För det
andra ﬁnns ingen skillnad i samvariation mellan meritvärdet från grundskolan och gymnasiebetyget beroende på om eleverna har gått en fristående eller
kommunal grundskola. Elever från fristående grundskolor presterar heller inte
som grupp betraktat bättre eller sämre än elever från kommunal grundskola
71) Meritvärdet beräknas genom summering av betygspoängen för de 16 bästa betygen i elevernas
slutbetyg från årskurs 9, där betyget Godkänd = 10 poäng, Väl Godkänd = 15 poäng och
Mycket väl godkänd = 20 poäng. Värdet beräknas för elever som fått betyg i minst ett ämne och
före ev. prövning. Den genomsnittliga betygspoängen beräknas utifrån samtliga betygssatta kurser
i elevernas slutbetyg från gymnasieskolan, där kursens poäng multipliceras med vikt för betyg
(betyget Icke godkänd = 0, Godkänd = 10, Väl Godkänd = 15 och Mycket väl godkänd = 20)
dividerat med elevens totala poäng.
72) Detta gäller för de elever som gått ut gymnasieskolan våren 2001 samt 2003.
73) Att föräldrarna har relativt sett högre utbildning, arbetsmarknadsanknytning (om de har arbete)
samt att eleven lever med båda föräldrarna (inte bara med en) är socioekonomiska bakgrundsfaktorer som varierar positivt med betygsresultat. (Skolverket 2005c).
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vid konstanthållande av kön, utländsk bakgrund, moderns utbildningsnivå
och elevens meritvärde. Med denna analys stöds alltså inte misstanken att
elevernas grundskolebetyg inte skulle vara likvärdiga mellan olika huvudmän
för grundskolan.
Den tredje gruppen som analyseras är de elever som gått på ett yrkesförberedande program på en kommunal gymnasieskola. Resultaten från dessa beräkningar redovisas i tabell 5:3. Återigen visar det sig att det ﬁnns en samvariation
mellan gymnasiebetygen och faktorer som kön, utländsk bakgrund, moderns
utbildningsnivå samt meritvärdet från grundskolan. När hänsyn tas till alla
ovannämnda faktorer ﬁnns ingen skillnad i betyg mellan elever beroende på
huvudman i grundskolan. Inte heller denna analys stödjer misstanken om icke
likvärdiga betyg.
Den fjärde och sista gruppen elever som analyseras är de elever som gått
på ett yrkesförberedande program på en fristående gymnasieskola. Resultaten
redovisas i tabell 5:4. Även i detta fall ﬁnns vissa skillnader mellan kommunala och fristående gymnasieskolor. Det ﬁnns dock ingen samvariation mellan
genomsnittlig betygspoäng och kön eller mellan genomsnittlig betygspoäng
och eventuell utländsk bakgrund då moderns utbildningsnivå och elevens
meritvärde från grundskolan konstanthålls. Resultat visar återigen inget stöd
för misstanken om icke likvärdiga betyg.
Sammantaget kan konstateras att denna analysmetod inte ger stöd för
misstanken att grundskolebetygen inte är likvärdiga mellan kommunala och
fristående skolor. Detta gäller i tre fall av fyra. I det fjärde fallet, elever som
gått ett studieförberedande program på en kommunal gymnasieskola, kan inte
misstanken förkastas utan resultaten blir något motstridiga. Analysen pekar
på att elever som gått i fristående grundskola har en lägre samvariation mellan meritvärdet från grundskola och den genomsnittliga betygspoängen från
gymnasieskola. Denna elevgrupp når ändå som grupp betraktat högre betyg i
gymnasieskolan än gruppen elever som gått på en kommunal grundskola.

Genomströmning
Den andra frågeställningen handlar om måluppfyllelse i termer av hur genomströmningstakten ser ut beroende på vilken huvudman eleverna haft i grundskolan eller i gymnasieskolan. Två årskullar studeras, de som började gymnasieskolan höstterminen 1999 och de som började året efter.
Först görs en uppdelning av eleverna utifrån huvudman på grundskolan.
Av de elever som var nybörjare på gymnasieskolan ht-99, oavsett i vilken
huvudmans regi, hade 79,7 procent av eleverna som tidigare gått i kommunal
grundskola erhållit slutbetyg och därmed avslutat gymnasieskolan inom fyra
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år. Motsvarande siffra för de elever som tidigare gått i fristående grundskolan
var 79,4 procent. Av de elever som börjat gymnasieskolan ht-00 och gått i
en kommunal grundskola hade 81,2 procent avslutat gymnasieskolan inom
fyra år. Motsvarande siffra för elever som gått i en fristående grundskola var
79,8 procent. En något större andel av eleverna från kommunal än fristående
grundskola avslutade alltså sina gymnasiestudier inom fyra år.
Eleverna delas nu upp efter huvudman på gymnasieskolan. Av de elever som
var nybörjare i kommunal gymnasieskola ht-99, hade 79,4 procent avslutat
gymnasieskolan inom fyra år. Motsvarande siffra för de elever som gått på en
fristående gymnasieskola var 81,8 procent. Av de elever som börjat kommunal
gymnasieskola ht-00 hade 81 procent avslutat sina gymnasiestudier inom fyra
år. Motsvarande för de som gått i en fristående gymnasieskola var 82,1 procent. En något större andel elever som går i fristående än kommunal gymnasieskola avslutar sina gymnasiestudier inom fyra år.
Det ﬁnns inga stora skillnader i genomströmningstakt i gymnasiet, vid
jämförelse mellan elever som gått i kommunal grundskola med de som gått i
fristående. Det ﬁnns inte heller några större skillnader i genomströmning som
kan relateras till huvudman på gymnasieskolan.

Elevernas betygsutveckling
Den tredje och sista frågan som undersöks i detta kapitel handlar om skolornas utveckling av elevernas kunskaper mätt som betyg. Gymnasieskolor når
väldigt olika resultat om man ser till elevernas genomsnittliga meritvärde. En
del av skillnaderna hänger samman med att elevsammansättningen skiljer sig
väsentligt mellan skolor. Skolor med en ”gynnsam” elevsammansättning, t.ex.
elever som har välutbildade föräldrar, når högre resultat i termer av betyg. En
annan skillnad som har betydelse är att programutbudet vid olika skolor kan
vara mycket olika.
I följande analys är elevernas meritvärde utgångspunkten. Utifrån elevernas
meritvärde görs ett modellberäknat resultat, alltså det resultat som gymnasieskolan rent statistiskt sett borde nå upp till (i termer av elevernas genomsnittliga betygspoäng) givet sina förutsättningar (mätt i elevernas meritvärde).
Genom att jämföra skolans faktiska resultat med det modellberäknade resultatet, fås ett mått på skolans bidrag till ytterligare kunskaper hos eleverna givet
förutsättningarna, dvs. skolans mått på ”value-added” eller mervärde. Finns
det någon systematisk skillnad mellan fristående och kommunala gymnasieskolor i detta avseende?
Skolorna delas in i två olika grupper, en för de studieförberedande programmen och en för de yrkesförberedande programmen. I praktiken jämförs
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därför inte skolorna utan programmen på de olika skolorna74. Datamaterialet består av alla elever som gick ut gymnasieskolan våren 2001, 2002 samt
200375. Vidare används samma ekonometriska metod för att beräkna skolornas
modellberäknade värde, som i den första av våra analyser.
Tabell 5:5 redovisar resultaten från beräkningar då det gäller de studieförberedande programmen. De fristående gymnasieskolorna når högre studieresultat än kommunala gymnasieskolor även när hänsyn tas till att de elever som
börjar vid de fristående gymnasieskolorna i genomsnitt har högre betyg från
grundskolan. De fristående gymnasieskolorna presterar i genomsnitt lite bättre
än vad den statistiska modellen förväntat medan de kommunala gymnasieskolorna presterar något sämre än vad samma modell förväntat. Skillnaderna mellan fristående och kommunala gymnasieskolor är i genomsnitt inte speciellt
stora men det ﬁnns en statistiskt signiﬁkant skillnad när det gäller studieförberedande program.
Tabellen 5:6 visar motsvarande förhållande då det gäller yrkesförberedande
program. Till skillnad från de studieförberedande programmen så ﬁnns beträffande de yrkesförberedande programmen ingen signiﬁkant skillnad mellan
huvudmännen när det gäller skolornas bidrag till skolprestationer mätt i betyg.
Elever som går ut från fristående gymnasieskolor har dock högre betyg än de
som går ut från kommunala gymnasieskolor. Skillnaden hänger samman med
att eleverna hade bättre betyg när de började gymnasieskolan.
Sammanfattningsvis visar denna analysmetod att de studieförberedande programmen vid fristående gymnasieskolor skapar ett större mervärde än kommunala motsvarigheter även då hänsyn tas till att eleverna som går på fristående
gymnasieskolor hade högre betyg från grundskolan. Detta gäller dock inte för
de yrkesförberedande programmen.

Sammanfattning
I detta kapitel har tre frågeställningar närmare studerats. Den första gällde betygens likvärdighet beroende på huvudman i grundskola. Utgångspunkten var
statistik gällande alla elever som lämnat gymnasieskolan vårtterminerna 2001,
2002 och 2003. Analysen visade på likvärdiga grundskolebetyg oberoende av
huvudman. Resultatet gäller vid analys av fristående skolor som grupp. Samvariationen mellan meritvärdet och betygen från gymnasieskolan är lika stor för
de elever som gått på fristående grundskolor som för de som gått på kommunala grundskolor. Analysen visar inte heller några systematiska skillnader
74) Många gymnasieskolor erbjuder både yrkesförberedande och studieförberedande program.
75) Elever som invandrat till Sverige efter 15 års ålder samt de elever som gått på riksinternat,
internationella skolor samt skolor där landstinget är huvudman har exkluderats.
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mellan kommunala och fristående gymnasieskolor när det gäller dessa förhållanden. Det ﬁnns dock en skillnad i samvariation när det gäller eleverna som
har gått studieförberedande program i kommunal gymnasieskola. De elever
som gått i en fristående grundskola har lite lägre samvariation mellan meritvärde och genomsnittlig betygspoäng från gymnasieskolan76. Det går alltså
inte att helt förkasta misstanken att det ﬁnns en variation i grundskolebetygen
beroende på huvudmän, när det gäller denna grupp elever.
Den andra frågan som studerats är om genomströmningen för gymnasieeleverna ser olika ut beroende på huvudman dels i grundskolan, dels i
gymnasieskolan. Genomströmningen mättes som andel elever som slutför sin
gymnasieutbildning inom fyra år från starten. Undersökningen visar att det
inte ﬁnns några större skillnader beroende på huvudmän i någon av de två
dimensionerna.
Den tredje och sista frågan som skulle besvaras var om det ﬁnns några skillnader mellan fristående och kommunala gymnasieskolors bidrag till elevernas
kunskapsutveckling, mätt som betyg. Skolors genomsnittliga resultat varierar,
en stor del av den variationen kan förklaras av att programutbudet, elevsammansättningen och elevernas förkunskaper skiljer sig åt mellan skolorna.
Analysen utgår därför ifrån elevernas meritvärden från grundskolan. Resultaten
visar att fristående gymnasieskolor lyckas bättre med att utveckla elevernas
kunskaper, mätt som betyg när det gäller de studieförberedande programmen.
När det gäller yrkesförberedande program ﬁnns ingen statistiskt signiﬁkant
skillnad mellan huvudmännen.

76) Detta gäller för de elever som gått ut gymnasieskolan våren 2001 samt 2003.
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6. Kommunernas kostnader
I detta kapitel redogörs för en empirisk analys av kommunernas kostnader. 77
Analysen avser perioden 1995–2002.
Konkurrens som drivkraft för en skolverksamhet till lägre kostnader är ett
av argumenten för de fristående skolorna. Enligt nationalekonomisk teori leder
imperfekt konkurrens (t.ex. monopol) bland annat till onödigt höga kostnader
för producenterna78. Detta på grund av ett ineffektivt utnyttjande av resurser,
låg rationaliseringstakt etc. Utifrån denna teori bör ett ökat marknadsinslag
och därmed högre konkurrens, leda till lägre kostnader för att producera en
given kvalitet. Inom skolsektorn har en ökad etablering av antalet alternativa utbildningsproducenter, dvs. fristående skolor skapat konkurrensen om
eleverna. Detta var ett av huvudargumenten som förespråkarna av skolpeng,
fristående skolor och valfrihet förde fram. Eftersom de kommunala skolorna
inte drivs i vinstsyfte och i princip haft monopol på att tillhandahålla utbildning på grundskolenivå ansågs det inte ﬁnnas några direkta incitament till att
sänka kostnaderna. Förespråkarna för valfrihet och ﬂer fristående huvudmän
ville låta de olika aktörerna ”tävla” om att tillhandahålla den mest attraktiva
och kostnadseffektiva utbildningen.
Det ﬁnns dock en rad omständigheter som talar emot dessa utgångspunkter.
Den ökade konkurrensen och att eleverna byter skola medför vissa svårigheter
för kommunerna att planera och organisera den kommunala skolverksamheten
kostnadseffektivt, något som bl.a. enkätstudien visar. Ett rimligt antagande är
att ökningstakten av fristående skolor varit så snabb att det blivit svårt för den
enskilda kommunen att i samma hastighet anpassa storleken på den kommunala skolan. Kommunen riskerar att ha kvar höga fasta kostnader för t.ex.
lokaler och lärare i alla fall på kort sikt. Skolplikten har också en inverkan på
kommunernas ekonomi i detta sammanhang. Bestämmelserna om skolplikt
innebär att kommunen måste vara beredd att erbjuda plats till alla elever i
skolpliktig ålder som är bosatt i kommunen. Detta innebär att kommunen
måste upprätthålla en viss beredskap för eventuella framtida elever som idag
beﬁnner sig i fristående grundskolor, men i morgon kan komma att behöva
en plats i den kommunala grundskolan. Kommunen kan i praktiken tvingas
ha en viss överkapacitet av både tjänster och lokaler. Visserligen tillämpar en
del kommuner i varierande grad så kallat skolpliktsavdrag vid beräkningen av
ersättningen till de fristående grundskolorna, men enligt en rapport gjord av
77) Kapitlet är en sammanfattning av rapporten. Vad kostar de fristående skolorna? – en studie om
fristående grundskolor och kommunernas kostnader. Skolverkets aktuella analyser (2004c).
I rapporten ﬁnns också en detaljerad metodredovisning.
78) Bohm (1996)
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Konkurrensrådet79 ﬁnns det avsevärda skillnader mellan kommunerna i beräkningen av detta avdrag. Rådet påpekar i sin rapport att det ﬁnns en risk att
kommuner som har en negativ inställning till etablering av fristående skolor
kan motarbeta dessa genom att tillämpa höga s.k. skolpliktsavdrag. Samtidigt
kan kommuner med en positiv inställning till etablering av fristående skolor
tillämpa låga skolpliktsavdrag eller inga alls.
Den ökade konkurrensen inom skolsektorn kan också leda till ökade
kostnader för kommunerna på grund av ersättningssystemets utformning.
Kommunerna kan möta den ökade konkurrensen genom att tillföra den kommunala skolan mer ekonomiska resurser, för att göra den attraktivare för elever
och föräldrar. Om det dessutom blir så, vilket statistiken visat, att det är elever
i kommunen med goda studieförutsättningar som lämnar den kommunala
skolan och går till den fristående, kan kommunen bli tvungen att höja ersättningen till den kommunala skolan för att upprätthålla kvaliteten. De fristående skolorna ska ha en ersättning utifrån samma grunder som de kommunala
skolorna80 och detta kan leda till att ersättningen höjs även till de fristående
skolorna. Båda dessa scenarier kan leda till att den genomsnittliga kostnaden
per elev i kommunal skola blir högre och därmed också bidragen till de fristående skolorna. Det är dock sannolikt att kommunens planering och strategier
kan påverka utvecklingen och att akuta effekter med tiden mattas av.
Det kan ﬁnnas andra, fördelaktiga ekonomiska effekter av en ökad etablering av fristående skolor. För kommuner med en ökande befolkning i skolpliktig ålder kan tillskottet av fristående skolor i vissa fall innebära ekonomiska
fördelar. Kommunerna behöver då inte investera i nya lokaler, utrustning m.m.
Kostnaden ökar för kommunen, men bara i proportion till det ökande elevantalet i kommunen. Eftersom kommunerna inte har skyldighet att bekosta
skolskjuts för elever i fristående skolor kan skolskjutskostnaderna komma att
minska. Etableringen av fristående skolor kan alltså ha en inverkan på kommunernas kostnader per elev både på ett positivt och ett negativt sätt.
I analysen av hur det ligger till med kommunernas kostnader används ett
datamaterial på kommunnivå som sträcker sig över tidsperioden 1995–2002.
Flera olika metoder används för att analysera sambandet mellan den ökande
konkurrensen från de fristående grundskolorna och den genomsnittliga
elevkostnaden. I en första ansats undersöktes om det ﬁnns några systematiska
skillnader i genomsnittlig elevkostnad i grundskolan mellan kommuner som
har åtminstone en fristående grundskola och de som inte har det. Slutsatsen
79) Konkurrensrådet (2003)
80) Bidraget till de fristående grundskolorna skall bestämmas med hänsyn till skolans åtagande och
elevens behov efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till de
egna grundskolorna (9 kap. 6 § i Skollagen).
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blev att så inte tycks vara fallet. En tolkning av detta kan vara att konkurrens
inte nödvändigtvis har någon direkt effekt på kostnader.
I en andra ansats användes regressionsanalys för att förklara variationer i den
genomsnittliga elevkostnaden i grundskolan mellan kommuner. Testen var om
det föreligger något samband mellan andelen elever i fristående grundskolor
och den genomsnittliga kostnaden per elev. Slutsatsen av analysen är att det
tycks ﬁnnas ett samband. Kommuner med en hög andel elever i fristående
grundskolor har en högre genomsnittlig kostnad per elev.
Med den tredje ansatsen undersöktes om det ﬁnns något samband mellan
förändringen av genomsnittlig elevkostnad och förändringen av andelen elever
i fristående grundskolor. Inget sådant samband kunde konstateras.
Den sammanfattande tolkningen av resultatet blir att även om det ﬁnns ett
samband mellan en högre genomsnittlig elevkostnad och en högre andel elever
i fristående grundskolor så kan man inte dra slutsatsen att den senare orsakar
den tidigare. Det kan vara så att fristående skolor väljer att etablera sig där de
ﬁnner det mest attraktivt dvs. där bidraget per elev till de fristående grundskolorna är hög.
Då andelen elever i fristående grundskolor är mycket högre i de tre storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö än i övriga kommuner
delades datamaterialet upp. Variationer i genomsnittlig elevkostnad respektive variationerna i förändringen av denna variabel analyserades för två olika
grupper. Den ena gruppen bestod av de tre storstadsregionerna och den andra
gruppen bestod av de övriga kommunerna. Slutsatsen från denna analys var
att för kommunerna i de tre storstadsregionerna ﬁnns det ett samband mellan förändringen i genomsnittlig elevkostnad och ökningen av andelen elever
i fristående grundskolor. I detta fall leder det till en ökning av genomsnittlig
elevkostnad med 145 kronor per elev och år. För de övriga kommunerna
fanns också ett samband, men det går åt motsatt håll. I dessa kommuner har
en ökning av andelen elever i fristående grundskolor lett till en minskning i
kostnaden per elev och år med 64 kronor. Att sambanden går åt olika håll kan
vara en orsak till att det inte ﬁnns något samband när analyser görs av detta
samband för alla kommuner tillsammans.81
Varför får vi då dessa olika resultat? Antagandet att en ökad konkurrens
inom skolans område per automatik leder till lägre kostnader kan förkastas. De

81) En ökning med 145 kr per elev och år, respektive en minskning med 64 kr per elev och år kan
tyckas vara små summor. I realiteten kan dock dessa kostnadsförändringar vara betydande. Ett
räkneexempel för en kommun stor som Stockholm visar att den totala kostnadsökningen blir
c:a 10 miljoner kr/år vid 1 procentenhets ökning av andelen elever i fristående grundskolor.
145 (kr) x antalet elever 70000 x 1 (%) = c:a 10 miljoner (kr). Man kan på motsvarande sätt
räkna ut eventuella kostnadsminskningar.
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regioner där konkurrensen varit hårdast, sett till antal fristående grundskolor
och andelen elever i dessa, uppvisar ett positivt samband mellan ökningen
av genomsnittlig elevkostnad och ökningen av andelen elever i fristående
grundskolor. Kommunernas bedömningar som redovisas i kapitel 4 ger stöd
för denna slutsats. Däremot kan det vara så att antagandet att ett ﬂytande
elevunderlag har lett till svårigheter i planering för kommunen och därmed
ökade kostnader per elev stämmer till viss del. Men det kan inte vara den enda
förklaringen eftersom det ﬁnns ett negativt samband i vissa regioner.
Man kan tycka att de effekter som denna studie visar är små i förhållande
till den genomsnittliga kostnaden per elev som år 2002 var 64 200 kronor. De
små effekterna kan bero på att eleverna i grundskolan ökat under den analyserade perioden från drygt 900 000 elever (i årskurs 1–9) läsåret 1994/95 till
drygt 1 000 000 elever läsåret 2001/02. Under denna period av ökad efterfrågan på elevplatser har de fristående grundskolorna i många fall sannolikt
fungerat som ett komplement snarare än en konkurrent till de kommunala
skolorna och således verkat som en avlastning för den kommunala skolan.
Enligt Skolverkets prognos för antalet elever i årskurserna 1–9 de närmaste
åren, kommer antalet elever att minska. Läsåret 2009/10 beräknas elevantalet
vara nere på samma nivå som läsåret 1991/92, drygt 870 000 elever. Konkurrensen om eleverna kommer då att tillta och det kan bli möjligt att observera
större och tydligare effekter av den ökade andelen elever i fristående grundskolor och dess inverkan på kommunernas ekonomi.
Det bör påpekas att denna studie endast rör de direkta skol- och elevkostnaderna för kommunerna med avseende på grundskolan. Det ökande antalet
fristående grundskolor innebär också andra kostnadsökningar för såväl myndigheter som kommuner för t.ex. administration och handläggning.

Sammanfattning
Studien visar att den genomsnittliga elevkostnaden blir högre för kommunerna
i de tre storstadsregionerna ju större andel elever som går i fristående skolor.
För de övriga kommunerna går sambandet åt motsatt håll. I dessa kommuner
har en ökning av andelen elever i fristående grundskolor lett till en minskning
i kostnaden per elev och år.
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7. Med fristående skolor i systemet –
en sammanfattning
Fristående grundskolor ﬁnns i närmare 170 av Sveriges kommuner och fristående gymnasieskolor i ungefär 80 kommuner. Över sex procent av grundskolans elever och drygt tio procent av gymnasieskolans återﬁnns idag i fristående
skolor. Under den senaste 15-årsperioden ökade eleverna i grundskoleåldern
med ungefär 20 procent. Många av dem återﬁnns nu i fristående skolor.
En viss mättnad i fråga om fristående skolor verkar ha uppstått i ﬂera av
kommunerna.
De fristående skolorna är idag både många, närmare 800 stycken grundskolor och gymnasieskolor tillsammans, och olika. I en av Skolverkets kvalitetsgranskningar framhålls att de fristående skolorna är mer olika sinsemellan
än de kommunala. Detta gäller i fråga om synen på lärande och tolkningen
av styrdokument samt organiseringen av undervisning och kunskapsbedömning. Att säga något generellt eller tillskriva alla fristående skolor gemensamma
drag är alltså vanskligt och bör göras med stor försiktighet. Det enda som de
fristående skolorna har gemensamt är det enskilda huvudmannaskapet samt
regelverken och villkoren som de styrs av och dessa har blivit alltmer lika de
kommunala skolornas.
I denna rapport har nationell statistik över skolverksamhet och dess förutsättningar presenterats bland annat i termer av lärartäthet, förekomsten av
fristående skolor och dessa skolors inriktningar samt utvecklingen över tid.
Meritvärden och genomsnittliga betygspoäng har använts för att jämföra resultaten i fristående skolor med kommunala. Inom studien har också samlats in
uppgifter om hur förekomsten av fristående skolor uppfattas på central kommunal nivå. Utgångspunkten är att skolcheferna har goda förutsättningar att
se eventuell verkan av fristående skolors etablering. Svaren från skolcheferna i
kommunerna korresponderar med den utveckling och framväxt av fristående
skolor som statistiken visar, vilket stärker den bedömningen.
Studien har främst fokuserat konsekvenser av fristående skolor inom tre
områden men också i någon mån ett fjärde. Dessa områden har valts utifrån
att de är vanliga argument som framförts i propositioner om fristående skolor
under 1990-talet. Argumenten är att skolsektorn ska effektiviseras med avseende på kvalitet och ekonomi samt att valmöjligheterna/mångfalden i utbud
ska öka. Också en farhåga att fristående skolor ska få en segregerande konsekvenser har framförts.
Med dessa frågor och utifrån denna empiri beskrivs de fristående skolornas
framväxt och konsekvenser i skolsystemet med en tentativ ansats.
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Kvalitet
Kvalitetsaspekterna har studerats i termer av elevresultat, förutsättningar för
skolor och kommuner att bedriva en god utbildningsverksamhet samt hur
man från centralt tjänstemannahåll bedömer den pedagogiska utvecklingen på
skolorna i kommunerna.
Den årliga statistiken visar att andelen lärare med pedagogisk högskoleutbildning är lägre i fristående grundskolor än i kommunala. Lärartätheten är
också lägre än i de kommunala skolorna. Tidigare studier har visat att rektorer
för fristående skolor i regel är yngre, färre har rektorsutbildning och ﬂer är
mindre erfarna än rektorer vid kommunala skolor. Inspektionen av 25 fristående konfessionella skolor pekar på problem som ﬁnns gällande ledarskapet i
dessa skolor. Att skolorna är små bidrar till att personal och föräldrar riskerar
att hamna i lojalitetskonﬂikt och att detta försvårar en kritisk granskning av
verksamheten. Inspektionen ﬁnner också brister i skolornas medverkan till
extern granskning. Skolverket har tidigare uttryckt oro för att kvaliteten i fristående skolor som drivs med få elever kan bli tvivelaktig. Det gäller bl.a. skolor som tidigare varit kommunala som kommunerna velat lägga ner men som
överlevt i fristående regi. Enligt skolcheferna utnyttjar inte heller alla kommuner möjligheten att kräva att skolorna deltar i kommunens uppföljnings- och
utvärderingssystem. Det här förhållandet gäller i synnerhet kommuner med få
fristående skolor. Det öppna samarbetsklimat mellan skolor som Skolverket i
tidigare studier betonat är viktigt för utvecklingsarbete av olika slag, t.ex. för
likvärdig betygssättning tycks inte ﬁnnas i lika hög utsträckning i fristående
som i kommunala skolor. Alla dessa förhållanden kan ses som tecken på att
fristående skolor har sämre förutsättningar än kommunala att bedriva en
verksamhet med hög kvalitet. En del hänger dock samman med att skolorna är
små och inte nödvändigtvis med att de är fristående.
Men de tidigare studierna har också visat att fristående skolor i många fall
har bättre organisatoriska villkor för pedagogiskt ledarskap. I studierna framgår
att åtgärdsprogrammen i de studerade fristående skolorna är mer fokuserade
på skolans roll än på elevens och att man i högre utsträckning ifrågasätter sina
egna pedagogiska metoder när elever inte lyckas. Statistiken visar att eleverna
i fristående skolor är ett selektivt urval av elever med föräldrar som har relativt
hög utbildning och som är engagerade i sina barns skolgång vilket är faktorer
som samvarierar med goda elevresultat. Dessa förhållanden pekar mot att man
i fristående skolor har mer gynnsamma förutsättningar att driva en verksamhet
med hög kvalitet. En del hänger dock samman med det selektiva elevurvalet
och inte med att skolorna är fristående.
Statistik över elevernas resultat visar att elever i fristående grundskolor har
högre betyg och en större andelen av dem är behöriga att söka till gymnasie-
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skolans nationella program än de som gått i kommunala grundskolor. Spännvidden inom gruppen fristående skolor är dock större än inom kommunala
skolor när det gäller meritvärdet. De statistiska analyserna ger oss inte skäl att
misstänka att grundskolebetygen generellt sett inte skulle vara likvärdiga mellan kommunala och fristående skolor. När det gäller genomströmningstakten
för gymnasieelever ﬁnns inga skillnader beroende på huvudman. I fråga om
hur skolor bidrar till elevernas betygsutveckling tyder den statistiska analysen
på att de fristående gymnasieskolorna är bättre på detta (eleverna når högre
betygsutveckling) då det gäller de studieförberedande programmen. Vid yrkesförberedande program ﬁnns dock inte några statistiskt signiﬁkanta skillnader
beroende på om huvudmannen är kommunal eller fristående.
I kommuner med hög andel elever i fristående grundskolor bedömer
skolchefer att konkurrensen mellan skolor bidragit till pedagogisk utveckling.
Samverkan är ett annat incitament för utveckling. Tidigare studier betonar
betydelsen av samarbete och spridningen av goda exempel för att skolornas
kvalitet och därmed kvaliteten i hela systemet utvecklas. Det ﬁnns alltså både
förväntningar om att skolorna ska konkurrera och samarbeta för att främja
utveckling. Enligt skolchefernas svar är samarbetet mellan fristående och
kommunala skolor mindre förekommande ju ﬂer fristående skolor som ﬁnns i
kommunen. Det är rimligt att anta att det inte ﬁnns några självklara motiv för
framgångsrika fristående skolor eller skolkoncerner att samarbeta och dela med
sig av sina pedagogiska idéer till andra skolor.
När det gäller kvalitet och bidrag till kvalitetsutveckling måste dock skolornas olikheter poängteras. Något generellt är mycket vanskligt att säga om
fristående skolor i dessa avseenden.

Valmöjligheter och mångfald i utbud
Bidraget till valmöjligheterna och till mångfalden i utbud har studerats i termer av tillgång till fristående skolor samt mångfalden av inriktningar som de
fristående skolorna har.
Statistiken visar att möjligheten att välja fristående skola har ökat markant
de senaste 15 åren. Villkoren är dock olika i landets olika delar. I glesbygd
ﬁnns begränsade möjligheter att välja. I den mån det alls ﬁnns några fristående
skolor inskränks valmöjligheterna av att eleverna inte har rätt till skolskjuts till
dem. Det är främst i de större städerna och deras förorter som de fristående
skolorna utgör reella valalternativ. Tidigare studier visar att valmöjligheterna
uppskattas av föräldrar. I de fristående skolorna förväntar sig föräldrar och
deras barn att eleverna får ett bättre bemötande och känner sig trygga. Allt ﬂer
föräldrar och elever utnyttjar valfriheten.
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Flertalet skolchefer gör bedömningen att antalet skolbyten ökat de senaste
fem åren. I kommuner med många fristående skolor byter en hög andel elever
skola, framförallt från kommunal till fristående. Den största andelen skolchefer bedömer att elever med funktionshinder inte byter skola i samma utsträckning som övriga. Detta kan bero på en mängd olika faktorer, t.ex. att just
den gruppen elever inte har sådana önskningar eller att kommunerna i regel
anvisar dem att gå i en särskild skola där den specialpedagogiska expertisen
som behövs ﬁnns. Kanske görs det i fråga om dessa elever tidigt kvaliﬁcerade
bedömningar av vilken skola som skulle passa bäst för dem och därför blir det
inte aktuellt med något skolbyte. Valmöjligheten är begränsad för elever med
funktionshinder eller i behov av särskilt stöd i olika former. Fristående skolor
är inte skyldiga att ta emot elever som medför betydande organisatoriska eller
ekonomiska svårigheter för skolan, såvida inte kommunen ger extra bidrag för
detta.
Andelen fristående skolor som vänder sig speciellt till elever i behov av särskilt stöd eller med funktionshinder har ökat under den senaste femårsperioden. Det gäller såväl fristående särskolor som skolor som vänder sig till elever
med funktionshinder av medicinsk eller psykisk och social karaktär. Förekomsten av sådana skolor är störst i Göteborgs- och Stockholmsregionerna. Många
av dem är små. Elever i skolorna har inte alltid valt skola utifrån samma premisser som andra utan kan ha blivit erbjudna eller hänvisade till de skolorna.
Tidigare var det de fristående grundskolorna med speciell pedagogik som
utgjorde den största gruppen både till antalet skolor och antalet elever. Idag
utgör fristående skolor med allmän inriktning den största kategorin samtidigt
som just dessa skolor svarar för den största ökningen av nytillkomna fristående
skolor. Om den allmänna inriktningen kan sägas motsvara ”den vanliga kommunala skolan” tycks den pedagogiska förnyelse som de fristående skolorna
förväntades bidra till få allt mindre betydelse. Men det kan också vara så att de
fristående skolornas kategoriseringar av sig själva inte säger så mycket om dem
och deras inriktningar.

Kostnadseffektivitet
Vilka är de ekonomiska följderna av fristående skolor i kommunerna i termer
av resursutnyttjande samt organisatoriska frågor som möjlighet till planering
och organisering av verksamheten?
Analysen visar att det i storstadsregionerna ﬁnns en samvariation mellan
genomsnittlig elevkostnad och andelen elever i fristående grundskolor. Det
blir dyrare för dessa kommuner ju ﬂer elever som går i fristående grundskolor.
Detta kan bero på att kommunerna satsat extra inom skolsektorn för att höja
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kvaliteten på verksamheterna. Men kostnaderna kan också ha blivit högre som
en direkt följd av fristående skolors etablering. För övriga kommuner gäller
det motsatta. I dessa har kostnaderna blivit lägre. Tidigare studier om effekter
av valfrihet inom skolans område visar att de fristående skolorna har orsakat
merkostnader för kommunerna. Risken för att den egna kommunen ska få
ekonomiska svårigheter är också den vanligast förekommande motiveringen
när kommuner avstyrkt godkännande av fristående skolors etablering.
De ökande skolbytena innebär planeringsproblem, menar många skolchefer. Detta kan självklart inte ses enbart som en följd av fristående skolors
förekomst utan också av möjligheten att välja skola generellt. I kommuner
med en hög andel fristående skolor bedömer en majoritet av skolcheferna att
etablering av fristående skolor fått ekonomiska effekter i form av överkapacitet
och bestående kostnadsökningar. Relativt många kommuner uppger att man
planerar att spara pengar framöver genom att lägga ner grundskolor eftersom
eleverna blir färre. Några uppger att det inte längre är möjligt att spara på det
sättet då skolorna kan uppstå i fristående regi och alltså ändå ska ha resurser.
”Vi får lägga ner en ishall istället”, beskriver en av de skolansvariga i enkäten. Kommunen kan dock yrka avslag om rätt att starta skola genom att visa
påtagliga negativa ekonomiska följder. Det övergripande skolpliktsansvaret
som kommunen har kan också kompenseras i bidragssystemet genom s.k. skolpliktsavdrag för de fristående skolorna.
En slutsats som kan dras är att ökad konkurrens inom skolområdet inte
automatiskt leder till lägre kostnader. Mycket tyder på att ett ﬂytande elevunderlag försvårar planeringen vilket ökar kostnaderna för kommunerna på
både kort och lång sikt. De fristående skolornas framväxt skedde i en tid då
elevkullarna tillfälligt var stora. De närmsta åren är elevkullarna mindre. Ekonomiska effekter av fristående skolor ska ses i ljuset av hur kommunerna väljer
att planera för elevminskningen och hantera situationen med ﬂera aktörer på
skolmarknaden.

Segregation
Visar studien några segregerande konsekvenser med avseende på föräldrars utbildningsbakgrund, etnicitet eller elevernas resultat som en följd av ökat antal
fristående skolor? Finns tecken på andra segregerande effekter?
Att välja en fristående skola kan innebära att man väljer ett visst önskvärt
socialt sammanhang och därmed väljer bort ett annat. Detta har visat sig vara
betydelsefullt vid valet av fristående skola. Möjligheten att t ex. gå i en konfessionell skola med värderingssystem motsvarande hemmets uppskattas av
föräldrar, visar tidigare studier.
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Statistiskt sett når elever med utländsk bakgrund sämre resultat i skolan än
elever med svensk bakgrund. Föräldrar till elever med utländsk bakgrund i
fristående skolor är relativt välutbildade jämfört med föräldrar till motsvarande elever i kommunala skolor. Det kan vara förklaringen till att elever med
utländsk bakgrund i fristående skolor får bättre betyg än elever med utländsk
bakgrund i kommunala skolor. Det ﬁnns alltså en selektion av elever i fristående skolor. Flera tidigare studier liksom statistiken visar en segregerande tendens
med avseende på elevernas sociokulturella, prestationsmässiga och etniska
bakgrund till följd av valfriheten inom skolans område.
Det ökade antalet fristående skolor för elever i behov av särskilt stöd visar
också en utveckling i segregerande riktning. Den utvecklingen ﬁnns dock
också i kommunala skolan.

Olika kommuner
Studien generellt och särskilt enkätstudien visar att effekterna av de fristående
skolorna är olika i olika kommuner. I kommuner med många fristående skolor
märks effekterna tydligare än i kommuner med en eller bara några få fristående
skolor. Grovt sett kan man se två typer av kommuner som utgör ytterligheter.
Den ena bestående av en storstad eller en storstadsförort. Här är de fristående
skolorna vanligast förekommande och här rekryterar de störst andel elever. I
kommunen ﬁnns stora valmöjligheter inom skolans område. Fristående skolor
har olika inriktningar och det ﬁnns också fristående skolor som vänder sig
till elever i behov av särskilt stöd av olika slag. Här har också de fristående
skolorna påverkat kommunens skolverksamhet. I kommunen sker så många
skolbyten att man från centralt kommunalt håll upplever sig ha planeringsproblem. Skolorna har bidragit till bestående kostnadsökningar. Här konkurrerar
skolorna om eleverna vilket har lett till pedagogisk utveckling. De fristående
skolorna har kunnat fungera som buffertar men de har också ha bidragit till
överkapacitet inom skolans område då eleverna blivit färre. Kommunen tar
med de fristående skolorna i sina utvärderingar. Skolorna har en viss segregerande effekt.
Den andra ytterligheten är en glesbygdskommun eller en mindre kommun. Här är fristående skolor inte lika vanliga. De fristående skolor som ﬁnns
har startat för att kommunens skolor i glesbygd har lagts ned och där bedrivs
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en verksamhet som liknar den tidigare. Möjligheten att välja fristående skola är
begränsad. Här har inte de fristående skolorna påverkat kommunens skolverksamhet i någon större omfattning. Skolbytena är relativt få och man upplever från
centralt kommunalt håll inga planeringsproblem på grund av dem. Skolorna har
inte bidragit till kostnadsökningar. Här samarbetar skolorna med varandra och
konkurrerar inte om eleverna. De fristående skolorna har inte bidragit till överkapacitet inom skolans område. Kommunen tar inte med de fristående skolorna i
sina utvärderingar. De fristående skolorna har inte någon segregerande effekt.
Mellan dessa ytterlighetstyper beﬁnner sig kommunerna idag.

Olika huvudmän
Sammantaget visar studien inga entydiga bilder. De fristående skolornas
konsekvenser hänger samman med deras antal i kommunen och andelen elever
som går i dem. Också vilka skolorna är (styrelseordning etc.), vad de erbjuder
för verksamhet (inriktningar och pedagogik av olika slag) samt vilka elever
de vänder sig till (elever med särskilda diagnoser, särskilda intressen etc.) har
betydelse för deras inverkan. Kommunernas vilja och förmåga att anpassa sig
till den ”nya” ordningen med fristående skolor i systemet har sannolikt också
en stor betydelse inte minst för de ekonomiska konsekvenserna.
När det gäller valmöjligheter och kvalitet i termer av pedagogisk utveckling
visar analyserna i denna rapport på positiva tendenser i kommuner med större
andel elever i fristående skolor. Valmöjligheterna har ökat för många elever,
men inte för alla. Fortfarande är de fristående skolorna ett vanligare fenomen
i storstad och förort. I fråga om den pedagogiska utvecklingen ﬁnns tecken
på att de fristående skolorna bidragit positivt dels genom att konkurrera, dels
genom att erbjuda andra och för många elever intressantare skolinnehåll än de
traditionella kommunala skolorna. De kommunala skolorna har dock förändrats under senare år. Här erbjuds idag inriktningar som tidigare bara funnits i
fristående skolor. På motsvarande sätt ﬁnns idag också fristående skolor utan
särskilda inriktningar.
I fråga om segregerande tendenser till följd av fristående skolor i de kommuner som har många fristående skolor kan det ﬁnnas anledning att följa utvecklingen uppmärksamt. Den segregering med avseende på elevernas bakgrund
som i tidigare studier beskrivits som en följd av valmöjligheterna inom skolans
område inbegriper såväl de kommunala som de fristående skolorna. Här ställs
frågan hur två politiska ideal i det svenska skolsystemet skall kunna förenas;
valfriheten, som också innebär möjligheten att välja fristående skola och likvärdigheten som innebär att alla elever har rätt till en likvärdig utbildning. Hur
balansen mellan dessa ideal ska hanteras blir en alltmer framträdande fråga.
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Fristående skolor med allmän inriktning har ökat mest i antal under senare år.
Antalet skolor med konfessionell inriktning är relativt konstant och de utgör
en allt mindre andel av de fristående skolorna totalt sett. Samtidigt får alltﬂer
kommunala skolor proﬁler och inriktningar, i synnerhet inom gymnasieskolan.
Därmed tenderar de fristående skolornas betydelse som pedagogiska alternativ
som erbjuder något annat än de kommunala skolorna, att bli alltmer diffus.
Mycket talar för att det framöver inte blir intressant att diskutera skolors olikheter utifrån huvudmannaskap. Skolornas kvalitetsarbete, skolornas storlek,
befolkningsstrukturen där de ﬁnns, kommuntyp och annat har av allt att
döma större betydelse för kvaliteten i verksamheten än huvudmannaskapet.
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Bilaga
Elev- och skolprestationer
Metod
Den första frågan kommer att undersökas med hjälp av regressionsanalys, en
multivariat metod som brukar benämnas ﬂernivåanalys82. Metoden lämpar sig
särskilt väl för att analysera samband där data ingår i olika kluster och ﬁnns
på olika nivåer. Eftersom det är viktigt att ta hänsyn till att elevernas studieresultat kan vara påverkade av skolkamraternas studieresultat delad de in i olika
kluster. I analysen användes information om både eleverna och om skolorna,
vilket betyder att data ﬁnns på olika nivåer. Informationen om eleverna är
eventuell utländsk bakgrund, kön, moderns utbildningsnivå samt elevens
avgångsbetyg från grundskolan (hädanefter kallat meritvärde). Motsvarande
information ﬁnns även på skolnivå. Det är just meritvärdet och den genomsnittliga betygspoängen från gymnasieskolan som är utgångsvärdet i frågan om
betygens värde.
Utgångspunkten är följande: Om meritvärdet generellt sett har lika värde
oavsett huvudman och inga systematiska skillnader ﬁnns borde det ﬁnnas en
korrespondens, en samvariation mellan elevernas meritvärde och genomsnittliga betygspoäng från gymnasieskolan och den bör se likadan ut oavsett om
eleverna gått i fristående eller kommunal grundskola. Om meritvärdet inte
har lika värde utan skillnader ﬁnns beroende på elevernas huvudman i grundskolan borde samvariationen mellan den genomsnittliga betygspoängen från
gymnasieskolan och meritvärdet skilja sig åt beroende på om eleverna haft
kommunala eller fristående huvudmän i grundskolan83.
Datamaterialet består av alla elever som gick ut gymnasieskolan våren 2001,
2002 samt 200384. I analysen används ﬁnns enbart elever med som erhållit slutbetyg efter att ha gått ut nationellt program och, när det gäller elever i fristående gymnasieskolor, program med anknytning till nationella program85.
Den andra frågeställningen är mindre komplicerad än den första. Vi kommer att jämföra om genomströmningstakten skiljer sig mellan elever beroende
82) Se t.ex. Raudenbush & Bryke, (2002)
83) Observera att denna analys enbart ger oss ett svar på om det generellt sett ﬁnns olikheter i betyg
beroende på huvudman. Självklart kan det ﬁnnas enskilda lärare som sätter orättvisa betyg.
Skolverket har i tidigare studier konstaterat att det ﬁnns skäl att misstänka att så är fallet på vissa
skolor (se t.ex. Skolverket 2000).
84) Elever som invandrat till Sverige efter 15 års ålder samt de elever som gått på riksinternat,
internationella skolor samt skolor där landstinget är huvudman har exkluderats.
85) Vid fristående gymnasieskolor kan programmen ”ha anknytning till” nationella program men
det ﬁnns inga nationella program vid fristående gymnasieskolor.
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på vilken huvudman de haft i grundskolan men också beroende på huvudman
i gymnasieskolan. Vi studerar hur stor andel av eleverna som fått slutbetyg
inom fyra år. Datamaterialet bygger på uppgifter som ﬁnns i det nationella
uppföljningssystemet.
Den tredje frågeställningen rör gymnasieskolornas förmåga att utveckla
elevernas kunskaper. I den internationella litteraturen brukar detta kallas skolans value-added86. Med hjälp av ﬂernivåanalys beräknas skolornas sannolika
genomsnittliga betygspoäng med hänsyn taget till eleverna som går i skolan,
närmare bestämt deras meritvärde från grundskolan (hädanefter kallat modellberäknat värde)87. I analysen eftersöks systematiska skillnader mellan fristående
gymnasieskolor och kommunala gymnasieskolorna. Skolans bidrag beräknas
som differensen mellan den genomsnittliga betygspoäng som eleverna på skolan faktiskt har och det modellberäknade värdet.
I analyserna används betygen som mått på måluppfyllelse. Varje årskull av
elever har analyserats separat. Eleverna har delats in i fyra olika grupper, efter
huvudman på gymnasieskolan (kommunal eller fristående) och efter vilken
programinriktning eleverna har läst. En grupp består av de elever som har gått
ett nationellt program med obligatorisk arbetsplatsförlagd utbildning (APU).
En annan grupp är de som gått ett program som inte har APU. Programmen
utan APU kallas studieförberedande program och där ingår samhällsvetenskapsprogrammet, naturvetenskapsprogrammet, teknikprogrammet samt det
estetiska programmet. Den andra gruppen benämns yrkesförberedande program och där ingår alla övriga program utom Internationell Baccaleurate och
det Individuella programmet88. Grupperingarna illustreras graﬁskt nedan.

Kommunal
gymnasieskola,
studieförb.

Fristående
gymnasieskola,
studieförb.
program

Fristående
grundskola

Kommunal
gymnasieskola,
yrkesförb.
program

Fristående
gymnasieskola,
yrkesförb.
program

Kommunal
grundskola

86) För en mer detaljerad beskrivning av hur value-added måttet beräknas se Löfbom (2001).
87) Detta skulle kunna ses som ett försök att mäta skolans effekter på elevernas studieresultat,
se t.ex. Raudenbush & Willms (1995).
88) Elever som gått ut dessa program har exkluderats helt.
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Tabell 5:1

Kommunala gymnasieskolor,
elever med studieförberedande program

Kohort

2001

2002

2003

Variabler
Intercept

14,49
(0,04)

14,62
(0,03)

14,52
(0,04)

14,75
(0,03)

14,72
(0,05)

15,01
(0,03)

Skolnivå
Meritvärde*

-0,02
(0,00)

-0,02
(0,00)

-0,01
(0,00)

1:a gen inv*

-1,45
(0,84)

-0,35
(0,68)

-1,07
(0,71)

2:a gen inv*

0,39
(0,95)

-0,04
(0,95)

0,31
(0,82)

Moderns
utb. nivå*

0,28
(0,17)

0,38
(0,15)

0,17
(0,22)

Meritvärde*

0,05
(0,00)

0,05
(0,00)

0,05
(0,00)

Pojke

-0,12
(0,03)

-0,18
(0,03)

-0,24
(0,03)

Moderns
utb. nivå*

0,17
(0,01)

0,18
(0,01)

0,32
(0,02)

Fristående
grundskola

1,62
(0,69)

-1,12
(0,67)

1,50
(0,77)

1:a gen inv

-0,50
(0,07)

-0,52
(0,06)

-0,43
(0,05)

2:a gen inv

-0,25
(0,06)

-0,28
(0,06)

-0,36
(0,05)

Meritvärdex
Fristående
grundskola*

-0,01
(0,00)

0,35E-2
(0,26E-2)

-0,01
(0,00)

Elevnivå

ρ

5,4 %

6,7 %

6,2 %

6,3%

7,1 %

5,5 %

Antal elever

36 453

37 832

39 692

Antal skolor

306

326

327

Anmärkning: Den beroende variabeln är genomsnittlig betygspoäng. Robusta standardfel i parenteserna.
Koefﬁcienter i fetstil indikerar signiﬁkans på åtminstone 5 % signiﬁkansnivå.
* innebär att variabeln är centrerad runt urvalets medelvärde.
ρ = andel variation mellan skolor.
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Tabell 5:2

Fristående gymnasieskola.
Elever som läst på studieförberedande utbildning.

Kohort

2001

2002

2003

Variabler
Intercept

16,05
(0,30)

16,81
(0,25))

15,94
(0,25)

16,75
(0,22)

15,91
(0,23)

16,53
(0,15)

Skolnivå
Meritvärde*

0,30E-2
(0,72E-2)

-0,48E-2
(0,46E-2)

-0,35E-2
(0,38E-2)

1:a gen inv*

1,85
(2,58)

1,05
(1,64)

0,47
(1,01)

2:a gen inv*

-0,11
(2,78)

1,64
(2,40)

-1,81
(1,48)

Moderns
utb.nivå*

0,81
(0,42)

0,46
(0,36)

0,52
(0,38)

Meritvärde*

0,05
(0,00)

0,05
(0,00)

0,05
(0,00)

Pojke

-0,06
(0,10)

0,07
(0,14)

-0,17
(0,09)

Moderns
utb. nivå*

0,15
(0,05)

0,19
(0,05)

0,32
(0,06)

Fristående
grundskola

-1,22
(1,43)

-1,31
(1,40)

-0,68
(0,99)

1:a gen inv

-0,36
(0,25)

-0,25
(0,22)

-0,29
(0,15)

2:a gen inv

-0,32
(0,26)

-0,09
(0,22)

-0,34
(0,14)

Meritvärdex
Fristående
grundskola*

0,35E-2
(0,49E-2)

0,43E-2
(0,48E-2)

0,15E-2
(0,35E-2)

Elevnivå

ρ

38 %

14,6 %

33 %

13,4 %

32 %

8,6 %

Antal elever

1 363

1 785

2 513

Antal skolor

31

42

53

Anmärkning: Den beroende variabeln är genomsnittlig betygspoäng. Robusta standardfel i parenteserna.
Koefﬁcienter i fetstil indikerar signiﬁkans på åtminstone 5 % signiﬁkansnivå.
* innebär att variabeln är centrerad runt urvalets medelvärde.
ρ = andel variation mellan skolor.
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Tabell 5:3

Kommunala gymnasieskolor.
Elever som läst på yrkesförberedande program.

Kohort

2001

2002

2003

Variabler
Intercept

12,68
(0,04)

12,96
(0,04)

12,69
(0,05)

13,03
(0,37)

12,72
(0,05)

13,19
(0,04)

Skolnivå
Meritvärde*

-0,01
(0,00)

-0,30E-2
(0,23E-2)

-0,01
(0,00)

1:a gen inv*

1,52
(0,60)

0,34
(0,57)

0,10
(0,58)

2:a gen inv*

0,10
(0,60)

0,42
(0,50)

0,47
(0,73)

Moderns
utb. Nivå*

0,03
(0,13)

0,09
(0,13)

0,19
(0,24)

Meritvärde*

0,05
(0,00)

0,04
(0,00)

0,04
(0,00)

Pojke

-0,42
(0,04)

-0,50
(0,04)

-0,62
(0,04)

Moderns
utb. Nivå*

0,12
(0,01)

0,10
(0,01)

0,20
(0,02)

Fristående
grundskola

1,11
(1,09)

0,28
(0,79)

0,28
(0,63)

1:a gen inv

-0,48
(0,09)

-0,57
(0,07)

-0,55
(0,06)

2:a gen inv

-0,53
(0,09)

-0,23
(0,09)

-0,45
(0,07)

Meritvärdex
Fristående
grundskola*

-0,70E-2
(0,47E-2)

-0,18E-2
(0,38E-2)

-0,22E-2
(0,31E-2)

Elevnivå

ρ

6,6 %

5,1 %

9,5 %

5,9 %

9,4 %

5,9 %

Antal elever

19 693

24 265

26 150

Antal skolor

381

389

381

Anmärkning: Den beroende variabeln är genomsnittlig betygspoäng. Robusta standardfel i parenteserna.
Koefﬁcienter i fetstil indikerar signiﬁkans på åtminstone 5 % signiﬁkansnivå.
* innebär att variabeln är centrerad runt urvalets medelvärde.
ρ = andel variation mellan skolor.
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Tabell 5:4

Fristående gymnasieskolor.
Elever som läst på yrkesförberedande program.

Kohort

2001

2002

2003

Variabler
Intercept

14,74
(0,38)

15,04
(0,27)

14,38
(0,34)

14,86
(0,15)

13,85
(0,26)

14,75
(0,14)

Skolnivå
Meritvärde*

0,68E-3
(0,85E-2)

-0,27E-2
(0,39E-2)

0,27E-2
(0,35E-2)

1:a gen*

-3,10
(3,42)

-0,26
(2,62)

0,38
(1,49)

2:a gen*

2,70
(1,92)

-0,47
(1,33)

1,33
(1,81)

Moderns utb.
nivå§

0,18
(0,51)

0,54
(0,34)

-0,29
(0,76)

Meritvärde*

0,05
(0,01)

0,04
(0,00)

0,04
(0,00)

Pojke

0,21
(0,19)

0,04
(0,15)

-0,20
(0,11)

Moderns utb.
nivå§

0,18
(0,04)

0,07
(0,06)

0,34
(0,08)

Fristående
grundskola

2,54
(3,94)

2,16
(1,97)

-3,35
(3,83)

1:a gen

-0,71
(0,40)

-0,51
(0,27)

-0,51
(0,28)

2:a gen

-0,75
(0,25)

-0,21
(0,15)

-0,40
(0,24)

Meritvärdex
Fristående
grundskola*

-0,01
(0,02)

-0,01
(0,01)

0,94E-2
(0,01)

Elevnivå

ρ

47 %

34,7 %

44,5 %

18,5 %

39 %

9%

Antal elever

857

1 275

1 719

Antal skolor

35

41

55

Anmärkning: Den beroende variabeln är genomsnittlig betygspoäng. Robusta standardfel i parenteserna.
Koefﬁcienter i fetstil indikerar signiﬁkans på åtminstone 5 % signiﬁkansnivå.
* innebär att variabeln är centrerad runt urvalets medelvärde.
ρ = andel variation mellan skolor.
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Tabell 5:5

Genomsnittliga skolresultat och avvikelser från detta,
studieförberedande program.

Variabler

2001

2002

2003

Skolornas genomsnittliga
betygspoäng

14,60
(1,03)

14,60
(1,15)

14,82
(1,19)

Skolornas genomsnittliga modellberäknade resultat

14,65

14,73

14,97

Skolornas genomsnittliga avvikelse mellan faktiskt
och modellberäknat värde

≈0
(0,53)

≈0
(0,52)

≈0
(0,44)

337

368

380

Skolornas genomsnittliga
resultat

16,00
(1,73)

15,80
(1,65)

15,91
(1,67)

Skolornas genomsnittliga modellberäknade resultat

14,65

14,73

14,97

Skolornas genomsnittliga avvikelse mellan faktiskt
och modellberäknat värde

0,38
(0,51)

0,30
(0,53)

0,24
(0,43)

31

42

53

Skolornas genomsnittliga
resultat

14,46
(0,81)

14,44
(0,97)

14,65
(0,99)

Skolornas genomsnittliga modellberäknade resultat

14,65

14,73

14,97

Skolornas genomsnittliga avvikelse mellan faktiskt
och modellberäknat värde

-0,04
(0,52)

-0,04
(0,50)

-0,04
(0,44)

Alla gymnasieskolor

Antal skolor
Fristående gymnasieskolor

Antal skolor
Kommunala gymnasieskolor

Antal skolor
Avvikelserna signiﬁkant skilda mellan huvudmännen

301

326

327

Ja***

Ja***

Ja***
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Tabell 5:6

Genomsnittliga skolresultat och avvikelser från detta,
yrkesförberedande program.

Variabler

2001

2002

2003

Skolornas genomsnittliga
resultat

12,87
(1,31)

12,88
(1,36)

12,83
(1,18)

Skolornas genomsnittliga modellberäknade resultat

12,80

12,83

12,90

Skolornas genomsnittliga avvikelse mellan faktiskt och
modellberäknat värde

≈0
(0,41)

≈0
(0,42)

≈0
(0,42)

416

430

436

Skolornas genomsnittliga
resultat

14,81
(2,19)

14,52
(2,15)

13,77
(1,89)

Skolornas genomsnittliga modellberäknade resultat

12,80

12,83

12,90

Skolornas genomsnittliga avvikelse mellan faktiskt och
modellberäknat värde

0,01
(0,65)

0,08
(0,47)

0,04
(0,39)

35

41

55

12,69
(1,03)

12,70
(1,12)

12,69
(0,97)

Alla gymnasieskolor

Antal skolor
Fristående gymnasieskolor

Antal skolor
Kommunala gymnasieskolor
Skolornas genomsnittliga
resultat
Skolornas genomsnittliga modellberäknade resultat

12,80

12,83

12,90

-1,29E-3
(0,39)

-0,01
(0,41)

-0,01
(0,43)

Antal skolor

381

389

381

Avvikelserna signiﬁkant skilda mellan huvudmännen

Nej

Nej

Nej

Skolornas genomsnittliga avvikelse mellan faktiskt och
modellberäknat värde
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