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Rapporten grundar sig på det statistiska material som lämnats till det nationella upp
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Förord

Sedan 1992 har Skolverket publicerat rapporten Beskrivande data. Från och 
med i år utgör Beskrivande data den första delen av Lägesbedömningens två 
 del rapporter. De båda delrapporterna ska komplettera varandra och ge en 
 samlad bild av situationen och utvecklingen inom förskoleverksamhet, skola 
och vuxen utbildning. Den första delen ger en beskrivning med hjälp av statistik 
medan den andra delen, Bedömningar och slutsatser, återger Skolverkets ställ
ningstaganden och synteser. 

Beskrivande data kan beskrivas som Skolverkets ”statistiska årsbok”. Den ger 
en aktuell och övergripande beskrivning av svensk förskoleverksamhet, skol
barnsomsorg, skola och vuxenutbildning. Rapporten beskriver organisationen, 
kostnader och resultat i varje verksamhetsform för sig. Skillnader mellan olika 
huvudmän och utbildningsanordnare samt viktiga förändringar jämfört med 
tidigare år redovisas också. Dessutom innehåller rapporten ett avsnitt som be
skriver hur Sverige klarar sig vid internationella jämförelser. I rapporten ingår 
även ett fördjupningskapitel som i år fokuserar på verksamhet i enskild regi och 
fristående skolor. 

De statistiska uppgifterna är till största delen hämtade från det nationella 
uppföljningssystemet för skolsektorn och bygger på uppgifter som rapporterats 
in av skolhuvudmännen till Statistiska centralbyrån (SCB). 

Mer detaljerad statistik på riks och kommunnivå finns i Skolverkets 
 rapport serier Sveriges officiella statistik och Jämförelsetal. Dessa finns tillgängliga 
på www.skolverket.se/statistik & analys. På Skolverkets webbplats finns även 
 databasen SIRIS som bland annat innehåller uppgifter på skolnivå om betyg 
och  utbildningsresultat för elever som avslutat grundskolan och gymnasie
skolan. Databasen för jämförelsetal, som också finns på webbplatsen, innehåller 
statistik på kommunnivå. 

Även Lägesbedömningens andra del, Bedömningar och slutsatser, finns på 
 Skolverkets webbplats www.skolverket.se.

Beskrivande data har utarbetats av en projektgrupp inom enheten för 
 utbildningsstatistik på Skolverket.

 
Stockholm i november 2010
 
 
Christina Sandström  Åsa Nordström
Enhetschef   Undervisningsråd
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Diagram 1 
verksamhets- och 
 skolformer inom  skolverkets 
ansvarsområde – antal 
barn/elever samt huvudmän 
15 oktober 2009

Vuxenutbildning

Grundskola
891 700 elever
– kommun
– stat (sameskolan)
– fristående

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg

Utbildning för barn och ungdom

Förskoleklass
100 300 elever
– kommun
– enskild
– fristående

Specialskola
500 elever
– stat

Obligatorisk särskola
12 700 elever
– kommun
– landsting
– fristående

Komvux
187 300 elever1)

– kommun
– landsting

Särvux
4 900 elever
– kommun

Sfi2)

84 300 elever1)

– kommun

Gymnasieskola
394 800 elever
– kommun
– landsting
– fristående

Gymnasiesärskola
9 400 elever
– kommun
– landsting
– fristående

Utlandsskolor
1 400 elever
– enskild

Kompletterande
utbildningar
5 400 elever3)

– fristående 

1) Avser kalenderåret 2009
2) Svenskundervisning för invandrare
3) Avser hösten 2009

Förskoleverksamhet
466 500 inskrivna barn
– kommun
– enskild 

Skolbarnsomsorg
359 300 inskrivna barn
– kommun
– enskild
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15. fristående huvudmän  
och elevers skolbyten 

många barn och elever går i dag i enskild verksamhet eller fristående skolor. det 
 gäller framför allt i och kring storstäderna. det är över lag små skillnader mellan olika 
grupper av elever, när det gäller i vilken omfattning de går i fristående eller kommunal 
skola. bakgrundsfaktorerna svensk/utländsk bakgrund och kön har liten betydelse vid 
valet av skola. föräldrarnas utbildningsnivå spelar dock en viss roll. utbildningsnivån 
hos elevernas föräldrar är något högre i fristående skolor än i kommunala skolor. 

av alla byten i grundskolan sker de flesta mellan skolor med samma huvudman. en 
förklaring till det är att skolor har olika årskursindelningar och att elever därför måste 
byta skola. i samband med ett sådant nödvändigt byte kan det bli aktuellt att även 
byta huvudman. det är inför årskurs 6 som flest grundskoleelever byter till fristående 
skola.

elever som avslutar årskurs 9 i en fristående grundskola fortsätter oftare än andra 
elever i en fristående gymnasieskola. industriutbildningen är den utbildning hos 
 fristående huvudmän som har högst andel elever från fristående grundskolor.

under gymnasietiden är det vanligare att elever i en fristående skola byter till en skola 
med kommunal huvudman än vice versa. andelen som byter från en fristående till en 
 kommunal gymnasieskola är alltså högre än andelen som byter från en kommunal  
till en fristående.

Utvecklingen	i	hela	skolväsendet

I dag går många barn och elever i enskild verksamhet eller fristående skolor. 
Dessa verksamheter blir allt fler. Det gäller i alla verksamhetsformer, såväl 
 förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola som vuxenutbildning. 

 

sammanfattning	

Diagram	15.1
andel (%) barn/elever 
i  enskild/fristående 
 verksamhet, av alla  
barn/elever i verksamheten 
hösten 2009

1) avser kursdeltagare hos externa anordnare läsåret 2008/09.
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I förskolan var 19 procent av barnen inskrivna i en enskild förskola hösten 
2009. Jämfört med andra verksamhetsformer har förskolan länge haft en stor 
andel barn i enskild verksamhet. Ökningstakten var som störst på 1990talet. 
Andelen ökar fortfarande men numera i långsammare takt. Det är inte lika 
vanligt att gå i ett enskilt fritidshem. Hösten 2009 gick knappt 10 procent av 
fritidshemsbarnen i ett enskilt fritidshem. 

Cirka 11 procent av grundskolans elever gick i fristående skolor läsåret 
2009/10. I början av 1990talet var den andelen cirka 1 procent och har sedan 
dess ökat stadigt varje år. En relativt liten andel av den obligatoriska särskolans 
elever går en i en fristående särskola, cirka 4 procent. Den andelen har ökat 
långsamt. 

Knappt 22 procent av alla elever i gymnasieskolan fick sin utbildning i fri
stående gymnasieskolor 2009. Gymnasieskolan är den skolform där ökningen 
av fristående skolor har varit störst. Ökningen verkar inte heller ha mattats av. 
I dag finns det nästan lika många fristående gymnasieskolor, 458 stycken, som 
kommunala, 497 stycken. 

Enskild	verksamhet	och	fristående	skolor

parallellt med det offentliga skolväsendet i sverige finns det fristående skolor. Känne-
tecknande för dessa skolor är att de har en annan huvudman (ägare) än kommun eller 
landsting. för att bedriva en fristående skola måste ägaren ha tillstånd av skolinspektio-
nen. alla fristående skolor är riksrekryterande och finansieras genom kommunala bidrag 
från elevernas hemkommuner. fristående skolor får inte ta ut elevavgifter. 

alla utbildningar som anordnas av andra än kommun eller landsting räknas inte som 
 fristående skolor. exempelvis är vuxenutbildningar som kommunen upphandlar av 
 externa utbildningsanordnare inte fristående skolor, eftersom kommunen fortfarande är 
huvudman för verksamheten. 

förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg kan bedrivas som enskild verksamhet. 
 exempelvis kan enskilda förskolor drivas som föräldra- eller personalkooperativ eller vara 
bolagsdrivna. för att bedriva en enskild verksamhet måste huvudmannen ha godkännan-
de från den kommun där verksamheten är belägen. det är kommunen som har tillsyns-
ansvar för den enskilda verksamheten.

Procent
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Diagram	15.2
andel (%) barn/elever i en-
skilda förskolor, fristående 
grundskolor och gymnasie-
skolor av samtliga barn/
elever i förskolan, grund-
skolan och gymnasie skolan 
1993/94–2009/10
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För kommunal vuxenutbildning och SFI (svenskundervisning för invandrare) 
kan  kommunerna upphandla utbildningsplatser av andra utbildningsanordnare, 
t.ex. studieförbund, folkhögskolor och privata utbildningsföretag. Kalenderåret 
2009 var det en tredjedel av kursdeltagarna i komvux respektive SFI som gick 
en kurs som anordnades av en annan anordnare. 

stor	geografisk	variation

Enskild verksamhet och fristående skolor finns i många, men inte alla kom
muner. I drygt 80 procent av Sveriges kommuner finns enskilt drivna förskolor. 
Fristående grundskolor finns i drygt 60 procent av kommunerna och fristående 
gymnasieskolor i 40 procent av kommunerna. Fristående särskolor finns endast i 
11 procent av kommunerna. 

Andelen elever i enskild verksamhet och fristående skolor varierar mycket 
mellan kommunerna. Gemensamt för alla verksamhetsformer är att enskild 
verksamhet och fristående skolor är vanligast i och omkring storstäderna. Det är 
i dessa områden som verksamhet med fristående huvudman förekommer mest 
och därför är också andelen barn och elever i dessa verksamheter störst där.

antal	kommuner	med
andel	(%)	av	samtliga		

kommuner	med

verksamhet

fristående/
enskilda

verksamheter verksamhet

fristående/
enskilda

verksamheterVerksamhetsform

förskola 290 234 100 81

pedagogisk omsorg 264 60 91 21

fritidshem 290 182 100 63

förskoleklass 290 164 100 57

grundskola 290 185 100 64

obligatorisk särskola 285 31 98 11

gymnasieskola 277 114 96 39

gymnasiesärskola 178 21 61 7

Komvux1) 265 114 91 39

sfi1) 257 23 89 8
1) avser kursdeltagare med externa anordnare läsåret 2008/09.

Elevernas	skolbyten	i	grundskolan

Hösten 2009 gick 892 000 elever i grundskolans årskurs 1–9. De flesta gick i en 
grundskola i sin hemkommun. Många elever går i samma skola från första klass 
och genom hela grundskolan. Men eftersom skolor har olika årskursindelningar 
blir det ibland nödvändigt för eleverna att byta skola. En tredjedel av alla elever 
gick i en skola med årskurs 1–9. I samband med ett nödvändigt byte av skola, 
kan det bli aktuellt att byta huvudman. 

Det var ungefär 637 000 elever1 som fortsatte i samma skola hösten 2009 
som de gick i läsåret innan. Ungefär 113 000 elever bytte skola men inte 

1 Individdata är inte insamlade för elever i sameskolor eller i fristående skolor med konfessionell inriktning, 
vilket innebär att dessa elevgrupper ej ingår i sammanställningen av elevflöden i grundskolan. 

tabell	15.1
antal och andel (%) 
 kommuner med verksam-
hetsformen  respektive 
 enskild/fristående 
 verksamhet hösten 2009
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 huvud man.2 Knappt 20 000 elever bytte till en skola med en annan huvudman 
än skolan de gick i året innan. Av dem som bytte huvudman, bytte tre av fyra 
elever från kommunal till fristående huvudman. Majoriteten av eleverna som 
bytte skola alternativt huvudman bytte inom samma kommun som de var folk
bokförda i eller gick i skola sedan tidigare. Det var bara en liten andel som bytte 
till en annan kommun. 

Byten av skola och huvudman sker i alla årskurser. Det är vanligast att byta 
 huvudman i de högre årskurserna och flertalet byten sker inför årskurs 6 eller 7. 
De flesta byten som görs från kommunal till fristående skola, görs till årskurs 6. 
Byten från fristående till kommunal skola görs däremot oftast till årskurs 7.

Bytt	skola

inför	årskurs inom	samma	typ	av	huvduman till	fristående till	kommunal

2 6 4 7

3 7 4 6

4 11 10 12

5 7 7 7

6 22 38 14

7 38 23 28

8 5 9 16

9 4 5 9

totalt 100 100 100

antal elever 113 000 14 000 5 000

Övergången	från	grundskolan	till	gymnasieskolan

När eleverna väljer inför sina gymnasiestudier har de att välja mellan 17 
 nationella program, specialutformade utbildningar samt fristående skolors ut
bildningar.3 Det tillgängliga utbudet och möjligheterna att söka till en skola 
som är belägen utanför hemkommunen har ökat de senaste åren. De ökade 
valmöjligheterna beror dels på ett större utbud av specialutformade program hos 
kommunala skolor och expansionen av fristående skolor, dels på ändrade regler 
vad gäller elevers sökmöjligheter och antagning till kommunala gymnasieskolor 
utanför hemkommunen.4

I Skolverkets attitydundersökning 2009 ställdes en fråga om hur viktigt 
 programmet/utbildningen respektive skolan var för gymnasievalet. Drygt två av 
tre svarade att programmet/utbildningen var mycket viktigt och drygt en av tre 
att skolan var mycket viktig.5 Även om frågan inte direkt handlar om skolans 
huvudmannaskap, visar undersökningen att skolan som sådan kan ligga till 
grund för elevens val.

2 I framställningen av byte av huvudman ingår byten av skola från fristående huvudman till skola med kom
munal huvudman och vice versa. Byte av skola med kommunal respektive fristående huvudman till skola 
med annan kommunal respektive fristående huvudman ingår i byte av skola, utan att byta huvudman. 

3 Gymnasieskolans utbud kommer att förändras från och med hösten 2011 i och med införandet av ”GY2011”. 
4 Från och med 2006 gäller så kallat ”frisök” till gymnasieskolan vilket innebär att eleverna har rätt att söka 

till alla kommunala utbildningar utanför hemkommunen. Kommunala huvudmän tar dock i första hand 
emot elever som är folkbokförda i kommunen, elever som bor i kommuner där den nationella inriktningen 
inte finns, och elever som bor i kommuner som utbildningskommunen har samverkansavtal med. Fristå
ende gymnasieskolor är riksrekryterande.

5 Skolverket (2010) Attityder till skolan 2009, Skolverkets rapport nr 344.

tabell	15.2
andel (%) grundskoleelever 
som har bytt grundskola in-
för hösten 2009 per årskurs
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Frågan om en elev i högre grad söker sig till en fristående gymnasieskola om 
hon eller han har gått i en fristående grundskola är alltså inte enkel att besvara, 
då många faktorer kan ligga bakom elevens beslut. Det kan vara skolan, huvud
mannen, programmet/utbildningen, geografiskt läge och kommunikationer 
samt andra faktorer som avgör elevens gymnasieval. 

från fristående grundskola till fristående gymnasieskola

Läsåret 2009/10 började omkring 117 000 elever gymnasieskolans första år 
direkt efter årskurs 9. Av dessa kom 89 procent från en kommunal grundskola 
och 11 procent från en fristående grundskola. 

De elever som hade avslutat en fristående grundskola återfanns i högre grad 
på en fristående gymnasieskola, jämfört med elever som hade gått i en kommu
nal grundskola. Av eleverna från kommunala grundskolor studerade 21 procent 
på en fristående gymnasieskola nästkommande läsår, medan så många som 37 
procent av eleverna från fristående grundskolor studerade på en fristående gym
nasieskola följande läsår.6 Majoriteten av eleverna från både kommunala och fri
stående grundskolor fortsätter alltså sina studier på en kommunal gymnasieskola.

Ungefär var fjärde elev, som gjorde en direktövergång till gymnasieskolans 
årskurs 1, fick sin utbildning hos en fristående huvudman. Det är på medie, 
el och hantverksutbildningar som högst andel elever går sin utbildning i en 
 fristående skola.7  

nybörjarelever	i	
	gymnasieskolan

Elever	från	fri-
stående	grundskolor

Elever	från		kommunala	
grundskolor

gymnasieskolan	totalt 23 37 21

därav per utbildningsinnehåll2

barn- och fritid (bf) 7 17 7
bygg (bp) 13 17 13
el (ec) 45 60 44
energi (en) 37 53 36
estetiska (es) 26 37 25
fordon (fp) 16 24 16
handels- o. adm. (hp) 28 47 27
hantverk (hv) 38 38 38
hotell- o. rest. (hr) 17 25 17
industri (ip) 31 68 29
livsmedel (lp) 10 19 9
medie (mp) 49 63 47
naturbruk (np) 36 53 34
naturvetenskap (nv) 19 36 16
omvårdnad (op) 28 37 27
samhällsvetenskap (sp) 26 41 23
teknik (te) 10 15 9
int. baccalaureate (samtl.ib) 6 15 0

1 i tabellen redovisas ej andelarna för Waldorf, individuella program, individuella program med invandrarintroduktion, 
 specialutformade program utan specifik inriktning samt riksrekryterande specialutformade program.

2 antalet elever varierar stort mellan de olika utbildningarna och antalet elever från fristående grundskolor är mycket färre 
än antalet elever från kommunala grundskolor. 

6 Eleverna som avslutat grundskolan våren 2009 hos en fristående huvudman och går årskurs 1 i en 
 fri stående gymnasieskola hösten därpå är 4 660 stycken, vilket endast motsvarar fyra procent av den 
 undersökta populationen om 117 014.

7 Förutom Waldorfutbildningar som endast anordnas av fristående huvudmän.

tabell	15.3
andel (%) gymnasieelever 
som går sin utbildning hos 
fristående huvudman per 
program/utbildning.1 ny-
börjare i gymnasieskolan 
hösten 2009 som har gjort 
en direktövergång från 
grundskolan till gymnasie-
skolans årskurs 1
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Elever	med	kommunal	huvudman	läsåret	2006/07 Elever	med	fristående	huvudman	läsåret	2006/07

därav,	andel	(%)	läsåret	2007/08 därav,	andel	(%)	läsåret	2007/08

Ej	bytt
typ	av

huvudman

Bytt	till	
fristående
huvudman

avbrott/
studie-

uppehåll total

Ej	bytt
typ	av

huvudman

Bytt	till	
kommunal
huvudman

avbrott/
studie-

uppehåll total

gymnasieskolan	totalt 96 2 2 100 91 7 2 100

därav per utbildningsinnehåll
barn- och fritid (bf) 97 2 1 100 92 6 2 100

bygg (bp) 99 1 1 100 94 4 2 100

el (ec) 97 2 1 100 90 9 1 100

energi (en) 98 2 1 100 91 8 1 100

estetiska (es) 96 3 1 100 91 6 2 100

fordon (fp) 97 2 1 100 90 7 3 100

handels- o. adm. (hp) 96 3 1 100 91 8 1 100

hantverk (hv) 97 2 1 100 91 6 2 100

hotell- o. rest. (hr) 96 2 2 100 93 6 1 100

industri (ip) 97 1 1 100 93 6 1 100

livsmedel (lp) 97 2 1 100 100 100

medie (mp) 97 2 1 100 89 9 2 100

naturbruk (np) 97 2 1 100 90 9 1 100

naturvetenskap (nv) 96 2 2 100 92 5 3 100

omvårdnad (op) 97 1 2 100 93 6 1 100

samhällsvetenskap (sp) 94 3 2 100 91 7 3 100

teknik (te) 97 2 1 100 89 9 2 100

int. baccalaureate (samtl.ib) 88 4 8 100 62 3 35 100
1 i tabellen redovisas ej andelarna för Waldorf, individuella program, individuella program med invandrarintroduktion, specialutformade program utan specifik inriktning samt 

riksrekryterande specialutformade program.

Industriutbildningen är den gymnasieutbildning hos fristående huvudmän 
som har högst andel elever från fristående grundskolor. Av dem som har gått 
i en fristående grundskola och går industriutbildningen, går 68 procent hos 
en fristående huvudman. Näst efter industriutbildningen är det i handel och 
 administration, naturvetenskaplig och naturbruksutbildningar som eleverna 
från fristående grundskolor i högre grad går sin  gymnasieutbildning hos en 
 fristående huvudman.

Byten	av	huvudman	i	gymnasieskolan

Under gymnasietiden sker flest byten av huvudman mellan det första och det 
andra året.8 Det är vanligare att gymnasieelever från fristående skolor byter till en 
kommunal skola än vice versa. Mellan det första och det andra året har 7 procent 
av eleverna på en fristående skola bytt huvudman, jämfört med 2 procent på en 
kommunal skola.9 Detta gäller elever som började gymnasieskolan hösten 2006.

Även mellan det andra och det tredje läsåret10 är det en högre andel elever 
från fristående skolor än kommunala skolor som byter huvudman, 3 procent 
mot 1 procent. Andelen avbrott eller studieuppehåll är ungefär samma för 
 kommunala och fristående huvudmän, runt 3 procent. 

Bland de elever som var inskrivna hos en kommunal huvudman under det 
första läsåret är det vanligast att elever på byggprogrammet också stannar kvar

8 Det som här mäts är byte av huvudman, vilket innebär att om en skola har ombildats från kommunal till 
fristående huvudman eller vice versa så räknas även det som att eleven har bytt huvudman.

9 I redovisningen finns inte elever som går individuellt program medräknade. Syftet med det individuella 
programmet är att förbereda eleven inför att börja en annan utbildning varför det kan vara svårt att jämföra 
IVelever med elever från övriga utbildningar.

10 Här mäter vi antalet år i gymnasieskolan och inte vilken årskurs eleven befinner sig i.

tabell	15.4
andel (%) gymnasieelever 
som bytt huvudman från 
läsåret 2006/07 till läsåret 
2007/08 (endast nybörjare 
i gymnasieskolan hösten 
2006)1
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hos den kommunala huvudmannen nästföljande läsår, 99 procent. Även för 
 fristående utbildningar ligger byggelever högt bland dem som väljer att vara 
kvar hos fristående huvudman nästa läsår, 94 procent. 

fristående gymnasieskolor lockar allt fler i storstäderna
De fristående huvudmännen lockar allt fler gymnasieelever och förändringen de 
två senaste åren är stor i de tre storstäderna. I figur 15.1 redovisas antalet elever 
som kommer från andra kommuner än storstäderna11 för att gå sin gymnasie
utbildning i någon av dessa städer. Figuren åskådliggör även antalet elever som 
lämnar storstäderna för att gå sin gymnasieutbildning i en annan kommun. 

Kommunala gymnasieskolor i storstäder ”tappade” 2 300 elever mellan åren 
2007 och 2009, vilket motsvarar en minskning på 6 procent på två år. Samti
digt ökade fristående skolor i storstäder med 7 400 elever, vilket motsvarar en 
ökning på 29 procent. Elevströmmen har ökat både via en omfördelning inom 
storstäderna från kommunala till fristående skolor, och via en ökad inpendling 
till storstädernas fristående skolor från andra kommuner. Till antalet är ökning
en ungefär lika stor för dessa två elevströmmar.

Hösten 2009 stod de fristående skolorna i de tre storstäderna för 45 procent 
av gymnasieutbildningen. I Stockholm hade, för första gången, fristående skolor 
fler elever än kommunala skolor. En viktig förklaring till detta är inpendling till 
fristående skolor från andra kommuner. Hösten 2009 kom 14 600 elever till fri
stående skolor belägna i storstäderna från omgivande kommuner. Detta motsva
rar nästan hälften av elevantalet i de fristående skolorna. Antalet gymnasieskolor 
i de tre storstäderna var 178 stycken läsåret 2009/10, vilket var 22 fler jämfört 
med läsåret innan. Två kommunala skolor har upphört och 24 nya fristående 
skolor har startats.

11 Uppgifterna är inledningsvis framtagna för respektive storstad (Stockholm, Göteborg och Malmö), och 
 därefter summerade. Om en elev är folkbokförd i Stockholm och går i en gymnasieskola i Göteborg 
 beskrivs och räknas den därmed som ett elevflöde från storstad och som ett elevflöde in till storstad. 

Kommunala	huvudmän	(lila) fristående	huvumän	(grått)

inflöde	av	elever	till	storstäder1 2009/10:	8	935	elever
vs 2007/08: +238 elever

2009/10:	14	596	elever
vs 2007/08: +3 568 elever

Elever	utbildade	i	storstäder 2009/10:	39	055	elever
vs 2007/08: -2 329 elever

2009/10:	32	282	elever
vs 2007/08: +7 372 elever

Boende	i		storstäder

2009/10: 54 463 elever  folkbokförda i storstäder – vs 2007/08: +965 elever

Utflöde	av	elever2 2009/10:	4	737	elever
vs 2007/08: + 150

2009/10:	1	920	elever
vs 2007/08: -422 elever

1 elever som bor utanför de tre kommuner men utbildas i dessa.
2 elever som bor i de tre kommunerna men utbildas utanför dessa.

2009/10:	17	686	elever
vs 2007/08: +3 804 elever

figur	15.1
utbildningskarta för 
 gymnasieutbildning i 
 storstäderna  stockholm, 
 göteborg och malmö, 
 läsåret 2009/10 jämfört 
med  läsåret 2007/08

2009/10:	30	120	elever
vs 2007/08: -2 567 elever

kommunal	huvudman fristående	huvudman
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tabell	15.5
antal elever samt fördelning 
av elevers härkomst och 
 föräldrars utbildningsnivå  
för grundskolan och 
 gymnasieskolan 2009/10

antal andel	(%)

totalt

född	i	sverige		
med	minst	en	

svenskfödd	förälder

född	i	sverige	
med	två	utlands-
födda	föräldrar

född	
	utomlands

förgymnasial	
utbildning

gymnasial	
utbildning

Eftergymnasial	
utbildnining

grundskolan 884	000 82 10 8 5 44 51

därav
kommunal 796 000 83 10 8 5 45 50
fristående 88 000 80 13 7 3 32 65

gymnasieskolan 395	000 83 8 9 6 46 46

därav
kommunal 309 000 83 7 11 6 47 45
fristående 86 000 85 9 6 5 45 49

Bakgrundsfaktorer	har	liten	betydelse

Det är över lag små skillnader mellan olika grupper av elever när det gäller i 
vilken omfattning de finns i fristående eller i kommunal skola. Bakgrunds
faktorerna kön, svensk och utländsk bakgrund samt föräldrarnas utbildnings
nivå har i de flesta fall en relativt liten betydelse. 

tabell	15.6
andel (%) grundskoleelever 
bland dem som har bytt 
skola eller huvudman mellan 
hösten 2008 och hösten 
2009 med avseende på 
föräldrars utbildningsnivå, 
härkomst och kön 

föräldrarnas utbildningsnivå

Föräldrar till grundskoleelever i fristående skolor har något högre utbildning 
än föräldrar till elever i kommunala skolor. Hälften av eleverna i kommunala 
grundskolor har minst en förälder med eftergymnasial utbildning och i fri
stående grundskolor är andelen 65 procent. 

När det gäller övergången från grundskola till gymnasieskola återfinns elever
na från en fristående grundskola i högre grad i en fristående gymnasieskola utan 
större variation med avseende på föräldrarnas utbildningsnivå. 

I gymnasieskolan har föräldrarnas utbildningsnivå liten betydelse för i vilken 
utsträckning eleverna går hos kommunal eller fristående huvudman.

Bakgrund

Bytt	skola

inom	samma	typ	
av	huvduman till	fristående till	kommunal

samtliga	som	
har	bytt

förgymnasial  utbildning 90 7 3 100

gymnasial utbildning 88 9 3 100

eftergymnasial utbildnining 82 13 4 100

svensk bakgrund1 85 11 4 100

född i sverige med två 
utlandsfödda föräldrar

83 12 5 100

född utomlands 87 9 3 100

flickor 85 11 4 100

pojkar 86 10 4 100

totalt 85 11 4 100
1 med svensk bakgrund menas född i sverige med minst en svenskfödd förälder.
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utländsk bakgrund

Två av fem elever i grundskolan respektive gymnasieskolan har utländsk 
 bakgrund. I fristående grundskolor är andelen elever med utländsk bak
grund  något högre än i kommunala grundskolor. I gymnasieskolan gäller det 
om vända, dvs. andelen med utländsk bakgrund är något lägre i fristående 
 gymnasieskolor än i  kommunala gymnasieskolor. 

Eleverna i grundskolan byter skola eller huvudman i samma utsträckning, 
oavsett om de har svensk eller utländsk bakgrund. Detsamma gäller i gymnasie
skolan.

Övergången till fristående gymnasieskolor är i stort sett likadan för 
elever oberoende av om eleven, eller elevens föräldrar, är född i Sverige eller 
 utomlands.

nybörjarelever	i	
	gymnasieskolan

Elever	från	
	fristående

grundskolor

Elever	från	
	kommunala
grundskolor

gymnasieskolan	totalt 23 37 21

Kön
man  23 38 21
Kvinna  23 36 22

Utländsk	bakgrund

född i sverige  23 37 22

född i sverige med 
 föräldrar födda utomlands

 25 39 22

född utomlands  19 35 17

föräldrarnas	högsta	utbildningsnivå

förgymnasial  20 39 18
gymnasial  22 36 21
eftergymnasial  24 37 22

Könsskillnader

Det är marginella skillnader mellan flickor och pojkar, när det gäller andelen 
som finns i verksamhet med fristående huvudman. Det är i de flesta verksam
hetsformer en ytterst liten övervikt av flickor i enskild verksamhet och fristående 
skolor. 

Även vid övergången från grundskola till gymnasieskola är skillnaderna mel
lan könen små när det gäller val av huvudman. Både pojkar och flickor återfinns 
i högre grad i en fristående gymnasieskola om de har slutat grundskolan hos 
en fristående huvudman. 21 procent av pojkarna som avslutade en kommunal 
grundskola fortsatte sina studier hösten därpå hos en fristående gymnasieskola. 
Bland pojkarna från fristående grundskolor var det 38 procent som gjorde 
 samma sak. Motsvarande siffror för flickor är 22 respektive 36 procent.

Både i grundskolan och i gymnasieskolan byter flickor och pojkar huvudman 
i lika stor utsträckning. 

tabell	15.7
andel (%) gymnasieelever 
som går sin utbildning hos 
fristående huvudman per 
kön, utländsk bakgrund, 
 föräldrarnas utbildningsnivå.
nybörjare i  gymnasieskolan 
hösten 2009 som har gjort 
en direktövergång från 
grundskolan till gymnasie-
skolans årskurs 1.
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Elever	med	kommunal	huvudman	läsåret	2006/07 Elever	med	fristående	huvudman	läsåret	2006/07

därav,	andel	(%)	läsåret	2007/08 därav,	andel	(%)	läsåret	2007/08

Ej	bytt
typ	av

huvudman

Bytt	till	
fristående
huvudman

avbrott/
studie-

uppehåll total

Ej	bytt
typ	av

huvudman

Bytt	till	
kommunal
huvudman

avbrott/
studie-

uppehåll total

föräldrarnas	högsta		utbildningsnivå

förgymnasial 91 3 7 100 84 7 10 100

gymnasial 97 2 1 100 90 8 1 100

eftergymnasial 96 3 2 100 92 6 2 100

Utländsk	bakgrund

född i sverige 96 2 2 100 91 7 2 100

född i sverige med   
föräldrar födda utomlands

96 3 1 100 91 7 2 100

född utomlands 95 2 3 100 89 7 4 100

Kön

man 96 2 1 100 91 7 2 100
Kvinna 96 2 2 100 91 7 2 100

1 exklusive individuellt program. 

tabell	15.8
andel (%) gymnasieelever som bytt huvudman från läsåret 2006/07 till 
läsåret 2007/08 (endast nybörjare i gymnasieskolan hösten 2006)1
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