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Sammanfattning 

 
Välfärdstjänster i Sverige har liksom många andra länder genomgått stora förändringar, vilka 

började växa fram redan i början på 1980-talet. Idéerna kring dessa förändringar uppkom 

bland annat på grund av ökade krav på den offentliga sektorns effektivitet. Många ansåg att 

denna effektivitet skulle kunna uppnås genom att konkurrensutsätta delar av den offentliga 

sektorn och dess välfärdstjänster. Vad gäller exempelvis skolan, har dessa förändringar 

resulterat i många privatiseringar av skolor. Skolan är avsedd att ge alla medborgare likvärdig 

och lika tillgång till utbildning, men tidigare forskning inom området visar att privatiseringen 

av skolan ökar skillnaderna i dessa avseenden. Dessa samhällsförändringar är relativt nya, och 

därför krävs fler undersökningar inom området. Denna undersökning avser därför att göra en 

kartläggning av relevanta delar i fristående och kommunala grundskolor i Falun och 

Borlänge. Avsikten med detta är att jämföra huruvida det finns skillnader beroende på 

huvudmannaskap. Undersökningen kartlägger grundskolornas tillgång till kuratorer, 

skolsköterskor, antal lärare, antal behöriga lärare, antal behöriga lärare i ämnet, 

specialpedagoger, speciallärare, studie-och yrkesvägledare och skolbibliotekarier. 

 

Även om eleverna i vissa fristående grundskolor har större tillgång än eleverna i de 

kommunala grundskolorna till några av de resurser som har studerats, så visar den totala 

jämförelsen att eleverna i de kommunala grundskolorna har större tillgång till de viktiga 

resurser som undersökningen har kartlagt. I och med detta är undersökningens resultat att man 

kan se skillnad vad gäller tillgång till dessa resurser, beroende skolans form av 

huvudmannaskap.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Nyckelord: Konkurrensutsättning, samhällseffektivisering, privatisering, huvudmannaskap, 

vinstincitament, jämlikhet, skolans organisering.  
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1. Inledning och bakgrund 

Sverige genomgår idag stora förändringar vad gäller välfärdsorganisering, förändringar som 

började växa fram redan på 1980-talet. I samband med framväxten av dessa förändringar 

uppstod en stor debatt angående principer om decentralisering i organisering och 

styrningsmodeller. Efter 1980-talets debatterande så fick under 1990-talet decentralisering och 

målstyrning fäste i olika organisations- och styrningsmodeller. Dessa förändringar samlades 

under begreppet: ”New Public Management” (Almqvist 2006:10). Idéerna kring New Public 

Management (vidare förkortat NPM) uppkom på grund av ett ökat krav på den offentliga 

sektorns effektivitet, och visionen var därefter att åstadkomma denna samhällseffektivisering 

(Almqvist 2006:15). Idén var att skapa konkurrens och göra den offentliga sektorn till en 

marknad. Syftet som förespråkarna för detta tillvägagångssätt hade, var att skapa förändringar i 

de verksamheter som fått sin form från en djupt traditionsbunden professionalisering
1

. 

Samhällseffektiviseringen, vilken de ansåg som nödvändig, skulle uppnås genom att 

åstadkomma förbättringar av managementliknande styrmodeller vilka präglas av och utvecklas 

efter organisationens vision, strategi och målformulerande. Detta skiljer sig mycket från det 

traditionsbundna förhållningssättet, vilket styr en verksamhet efter centrala regelverk, 

professionella omdömen och normer (Almqvist 2006:18). Förespråkarna för NPM hävdade 

med andra ord att införande av konkurrensutsättning inom den offentliga sektorn, resulterar i ett 

effektivare och mer produktivt samhälle. De menade att detta tillvägagångssätt kan leda till 

kostnadsreduceringar utan att behöva dra ner på resurser och effektivitet, medan kritikerna till 

konkurrensutsättning hävdade att det säkerligen skulle leda till att kostnader reduceras, men 

dessa reduceringar skulle resultera i att kvaliteten i en verksamhet också försämrades (Almqvist 

2006: 39ff). Oenigheter mellan förespråkarnas och kritikernas argumentationer om 

konkurrensutsättning i skolan har varit, och är än idag mycket omdebatterad, och 

konkurrensutsättningens tillvägagångssätt genomsyrar flera områden i offentlig sektor. Den 

logiska följden av konkurrensutsättning har blivit att de privata aktörerna bland olika typer av 

välfärdstjänster har blivit fler, då den offentliga sektorn har fått en allt mindre roll i det svenska 

välfärdssamhället (Hartman 2011:9).  När det gäller skola som välfärdstjänst, så har 

förändringarna resulterat i en friskolereform, vilken trädde i kraft 1992. Denna reform var tänkt 

att vidga den pedagogiska mångfalden och anpassa skolan efter lokala förhållanden. De tidigare 

offentligt drivna skolorna behövde inte följa de behov och önskemål som familjer krävde, då 

                                                        
1
 Professionalisering är ”den process som leder till att en yrkesgrupp tillägnar sig de kännetecken som är 

utmärkande för en profession”. Yrkesgruppen erhåller vanligtvis en legitimation vilken följer uppsatta 

regler, för hur man ska utöva sitt yrke (Brante, Fasth 1982: 85).  
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konkurrensen tidigare inte existerat och utgjort ett ”hot” mot skolan (Hartman 2011: 66). 

Samtidigt som friskolereformen genomfördes, så infördes även det fria skolvalet, vilket gav 

elever möjligheten att välja skola. Antalet huvudmän i skolor har i och med dessa förändringar 

ökat då konkurrensutsättningen tagit fäste i den offentliga sektorn, och år 2011 hade antalet 

ökat då mer än var femte gymnasieelev i en fristående skola
2
 (Hartman 2011:7). Att antalet 

huvudmän i skolor har ökat kan man se genom att se på statistik, där de fristående skolorna har 

ökat vad gäller exempelvis elevantal. År 2012 hade de fristående gymnasieskolorna i Sverige 

32775 elever. En siffra som år 2016 har ökat drastiskt till 83754 elever. Vad gäller 

grundskolorna så har antalet elever ökat från 10146 år 2012 till 12259 år 2016 (Skolverket 

SIRIS, 2016).  

Det framkommer att utvecklingen som skett i och med att NPM tagit fäste genom att 

skapa konkurrens, har nått olika räckvidder inom olika välfärdstjänster, men utgångspunkten 

inom samtliga tjänster är densamma och även likadan som den varit innan förändringarnas 

framväxt, nämligen att jämlikhet och likvärdighet ska hållas i beaktning. En individs 

ekonomiska förutsättningar, ska med andra ord inte kunna påverka huruvida han/hon garanteras 

tillgång till välfärdstjänsterna eller inte (Hartman 2011: 10).   

Den nya skolreformen som utformades i och med dessa förändringar hade som mål att 

framväxten av olika skolor, som tillfredsställer de lokala förhållandena, skulle ge en 

pedagogisk mångfald som de offentligt drivna skolorna tidigare inte kunnat ge. Syftet var att 

den ökade konkurrensen skulle öka skolornas inre drivkrafter vad gäller att höja verksamhetens 

kvalitet samt kostnadseffektivitet. Denna reform var även menad att resultera i förbättringar av 

skolsystemet som helhet. Argumenten som denna reform vilar på kan tyckas låta övertygande, 

men faktum är att det är inte okomplicerat att konkurrensutsätta skolväsendet. Det finns 

aspekter som har orsakat tvivel och delade meningar om konkurrensutsättandet som någonting 

positivt. Bland annat risken för betygsinflation, segregation och argumentet att starka krafter 

getts möjlighet att tjäna pengar på skolan (Hartman 2011: 66).  

Givet den förändring som vi har sett, så tillåts nya incitament i skolverksamheterna.  

Tidigare har skolan enbart varit till för att förbereda individen inför vuxenlivet och rusta 

samhället inför framtida behov. Men på senare tid har även många skolor haft som syfte att gå 

med vinst. Huruvida konkurrensutsättningen och det vinstdrivande syftet har ansetts som 

positivt för skolan har det debatterats kring, och det finns många perspektiv som man skulle 

                                                        
2
  En fristående skola kan ha ett bolag, stiftelse eller en förening som huvudman. Liksom kommunala 

skolor, så inspekteras och godkänns en fristående skola av skolinspektionen. De fristående skolorna ska 

motsvara likvärdig undervisning som ges i de kommunala skolorna och vara öppna för alla (Skolverket 

2016). 
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kunna undersöka i och med förändringarna i skolreformen. Exempelvis skulle man kunna 

studera segregering eller pedagogiska skillnader. Denna undersökning ska dock inte studera 

dessa perspektiv, utan avser snarare att kartlägga och jämföra kommunala och fristående 

grundskolor i Falun och Borlänge, för att se hur olika typer av ägande- och drivsformer 

påverkar andra relevanta delar i skolan. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att se hur det fria skolvalet, som numera innefattas av skolor med 

olika typer av ägande- och drivsformer, påverkar grundskolornas organisering av resurser.  

 

1. Hur ser det ut vad gäller grundskolors tillgång till olika personal- och stödresurser?  

 

2. Vilka skillnader mellan skolor med olika huvudmannaskap är möjliga att identifiera? 
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2. Skolans ramverk 
 

Detta kapitel ska redogöra för den svenska skolans organisering och ramverk. Syftet med detta 

är att ge en grundläggande översikt över hur skolans verksamhet regleras. Det är av vikt att få 

en överblick av hur olika typer av huvudmannaskap regleras, för att se om de olika 

organisationsformerna som undersöks följer uppsatta reglerna. 

2.1 Lika tillgång till utbildning och likvärdig utbildning 

Det första kapitlet i den svenska skollagen anger att skolväsendet omfattar både kommunala 

och fristående skolformer. Både fristående och kommunala grundskolor går med andra ord 

under skollagens bestämmelser. 

Skollagens första kapitel innefattar bland annat ”lika tillgång till utbildning” och ”likvärdig 

utbildning”:  

 

8 § Alla ska, oberoende av geografisk hemvist och sociala och ekonomiska förhållanden, 

ha lika tillgång till utbildning i skolväsendet om inte annat följer av särskilda 

bestämmelser i denna lag (Skollag 2010:800). 

 

9 § Utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform och inom 

fritidshemmet oavsett var i landet den anordnas (Skollag 2010:800). 

 

Med andra ord, så får inte en skola vara ”bättre” än en annan.  

 

Varje skola i Sverige, oavsett om den är kommunal eller fristående ska följa en läroplan vilken 

utgår från den svenska skollagen:  

 

11 § För varje skolform och för fritidshemmet ska gälla en läroplan som utgår från 

bestämmelserna i denna lag. Läroplanen ska ange utbildningens värdegrund och uppdrag. 

Den ska också ange mål och riktlinjer för utbildningen (Skollag 2010:800). 

 

Skollagens andra kapitel tar bland annat upp kommuners resursfördelning. Detta är ett redskap 

som används i strävan att uppnå jämlikhet mellan elever. De ska alla ha tillgång till en 

utbildning av likvärdighet och bra kvalitet, oavsett vilken kommun eleven tillhör. För att uppnå 

dessa mål, krävs en resursfördelning som är lämpad efter individers olika förutsättningar och 

behov. Faktum är att kommunerna i landet har olika ekonomier och därmed olika 

förutsättningar. Detta leder naturligt till att resursfördelningen ser olika ut, beroende på var i 

landet man befinner sig. Man har i Sverige inte funnit en modell för resursfördelning som 
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fungerar i alla kommuner, men principen är att den enskilde kommunens budget ska vara 

grunden för beräkning av hur mycket bidrag som skolorna ska tilldelas. Detta bidrag innefattar 

ett grundbelopp och ett tilläggsbelopp. Resursfördelning betyder att varje huvudman erhåller en 

summa pengar avsedd för varje elevs skolgång. Summan beräknas och baseras på antalet elever 

för varje form av skola. Det står även att varje elev, oberoende av huvudman, ska erbjudas 

modersmålsundervisning. I resursfördelningsmodellen tas även tilläggsbelopp upp. Detta ska 

gälla för elever som är i behov av särskilt stöd (skolverket 2013). Skolpengen som de fristående 

skolorna får ska vara konkurrensneutral. Kommunal och fristående verksamhet måste med 

andra ord ha likvärdiga ekonomiska villkor att bedriva verksamhet (www.skl.se). 

2.2 Huvudmän inom skolväsendet 

Det finns olika typer av huvudmannaskap. Skolors huvudmän kan antingen vara kommun, 

landsting, stat eller så kallade enskilda huvudmän. Bestämmelserna i skollagen är till 

övervägande del likartad för offentliga som fristående skolor, såvida inget annat anges. 

Skillnaden är inte stor, de flesta skolformer kan exempelvis drivas av enskilda huvudmän, och 

alla måste följa de nationella läroplanerna. De som tillåter enskilda huvudmän att starta en 

fristående grundskola och som även har tillsyn över dessa, är den statliga skolinspektionen. 

Kommunerna är det högsta beslutande organet enligt kommunallagen, och är huvudman 

inom skolväsendet. Vad som menas med detta är att en kommun och dess fullmäktige har den 

främsta skyldigheten för den kommunala skolan att se till att de krav och nationella mål som 

skollagstiftningen har, uppfylls.  

Även landsting och stat kan vara huvudmän för skolor. Sameskolan och specialskolan har 

staten som huvudman. 

De fristående skolorna har så kallat enskilt huvudmannaskap och kan antingen vara 

kooperativ, stiftelser, företag eller organisationer. Dessa han kan ha egna handlingar som 

komplettering i utbildningen, såvida de inte strider mot den nationella läroplanen (skolverket 

2015). Antingen är en fristående skola vinstdrivande eller icke vinstdrivande, och deras 

inriktningar varierar. Det vanligaste i Sverige är dock att skolorna drivs av privata aktiebolag 

(Hartman 2011: 78).  

Oavsett om skolan är kommunal, fristående eller tillhör landstinget, så är det kommunen 

som fördelar resurser till utbildningen: 

 

8 a § Kommuner ska fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter barnens och 

elevernas olika förutsättningar och behov. Lag (2014:458). 
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Det är även kommunens ansvar att se till att varje elev går i skolan och fullgör den skolplikten 

som Sverige har (Skolverket 2012).  

2.3 Skolans grundläggande värdegrund  

Grundskolans läroplan (2011) omfattar tre delar. Den första delen omfattar skolans värdegrund 

och uppdrag, den andra omfattar övergripande mål och riktlinjer för utbildningen och den 

tredje omfattar kursplaner som kompletteras med kunskapskrav. Att ta upp kursplanerna är för 

detta arbete inte relevant, utan jag kommer nedan framföra en överblick över den värdegrund 

som grundskolorna vilar på, samt vilka övergripande mål och riktlinjer som skolans läroplan 

innefattar. De övriga delarna i läroplanen är inte relevanta att ta upp i och med denna 

undersöknings syfte.  

Sveriges demokratiska principer ligger till grund för och utformar hela skolväsendet. 

Grundläggande för skolans utbildning är att den ska förmedla och sammanbindas med de 

mänskliga rättigheterna, och lärande om dess värden och respekt för dessa står i fokus 

tillsammans med de svenska demokratiska värderingarna. Skolan ska förmedla alla människors 

lika värde, jämställdhet mellan män och kvinnor, individens integritet och frihet och till sist 

solidaritet med samhällets utsatta och svaga. Även i skolans värdegrund framförs betydelsen av 

likvärdig utbildning (Skolverket 2015). 

Skollagen (2010:800) fastställer att skolväsendets utbildning avser leda till att alla elever 

ska få tillgång till ett främjande av lust till utveckling i sitt lärande. 

2.4 Elevhälsa 

Den svenska skollagen omfattas av en samling krav på elevhälsa som införts, vilka kräver 

tillgång till skolsköterska, skolläkare, psykolog, kurator och personal med kompetens i 

specialpedagogik. 

 

25 § För eleverna i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, 

specialskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska det finnas elevhälsa. 

Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska 

insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas 

utveckling mot utbildningens mål ska stödjas. För medicinska, psykologiska och 

psykosociala insatser ska det finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och 

kurator. Vidare ska det finnas tillgång till personal med sådan kompetens att elevernas 

behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses (2010:800). 
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2.5 Specialpedagog vs speciallärare 

Lagen angående specialpedagog och speciallärare ingår i den svenska skollagen (2010) 

angående elevhälsa (se punkt 2.4). Lagen säger att en skola måste kunna erbjuda 

specialpedagogiska insatser. Det är skillnad mellan vad en specialpedagog och speciallärare 

gör. Specialpedagogen har särskilt en handledande roll och fungerar som rådgivare i 

pedagogiska frågor, som tillsammans med skolans övriga personal ska medverka till den 

pedagogiska utvecklingen. Specialpedagogen ingår med andra ord i ledningen, medan 

specialläraren arbetar närmare eleven, med fokus att förebygga och åtgärda exempelvis språk-, 

skriv- och läsutveckling (Umeå Universitet 2014). 

2.6 Studie-och yrkesvägledare 

Vad gäller studie-och yrkesvägledning så ska enligt skollagen: 

 
29 § Elever i alla skolformer utom förskolan och förskoleklassen ska ha tillgång till personal 

med sådan kompetens att deras behov av vägledning inför val av framtida utbildnings- och 

yrkesverksamhet kan tillgodoses. Även den som avser att påbörja en utbildning ska ha 

tillgång till vägledning (2010:800). 

 

2.7  Lärarlegitimation 

De fristående skolornas med särskild pedagogisk inriktning 
3
 lärare har inte samma krav som 

kommunala skolor gällande lärarlegitimation:  

 

13 § Endast den som har legitimation som lärare eller förskollärare och är behörig för viss 

undervisning får bedriva undervisningen. Lag (2013:823). 

 

17 § Lärare som inte uppfyller kraven i 13 § får trots det bedriva: 

3 Undervisning i fristående skolor och fristående fritidshem med särskild pedagogisk 

inriktning.  

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får 

meddela föreskrifter om vilka särskilda pedagogiska inriktningar som avses i första stycket 

3 och andra stycket. Lag (2014:458). 

 

                                                        
3 Som komplement till den nationella läroplanen kan en fristående skola ha egna dokument, så länge 

innehållet inte strider mot den nationella läroplanen. Waldorfskolan är ett exempel på en skola med 

särskild pedagogisk inriktning, då den innefattar en särskild kursplan, kallad ”En väg till frihet” 

(Skolverket 2015).  
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2.8 Skolmiljö 

 
3 § Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö 

som präglas av trygghet och studiero. 

 

Arbetsmiljölagen beslutas av riksdagen, och den statliga myndigheten Arbetsmiljöverket  

fungerar som en tillsynsmyndighet, för att se till att regler efterföljs i olika arbetsmiljöer. 

Skolan är en av de största arbetsmiljöerna som finns, om man räknar till både elever och 

personal. Skolans rektor eller huvudman har ansvar för att dessa regler följs, och att en 

fullvärdig arbetsmiljö i skolan finns. Arbetsmiljöverket har som uppgift att göra inspektioner på 

skolor och deras skolgårdar, för att se att dess arbetsmiljö uppfyller de säkerhetskrav som är 

uppsatta (Rimsten 2008: 153).  Eleven och arbetstagaren får inte utsättas för fysiska eller 

psykiska belastningar i skolan som kan leda till olycksfall eller ohälsa. Därför måste skolmiljö 

med dess arbetsinnehåll utformas så att man förebygger denna osäkerhet (Rimsten 2008: 150).   

2.9 Samverkan 

Grundskolans läroplan 2011 tar upp riktlinjer för vilka samarbetsformer förskoleklass, skola 

och fritidshem ska följa. Dessa riktlinjer finns till för att den ska berika, utveckla och stödja den 

enskilda eleven i sitt lärande och sin utveckling. För att fullfölja dessa nationella mål och 

riktlinjer på ett fullgott sätt krävs också ett samarbete mellan förskola/skola och fritidshem. 

Läraren ska i sitt arbete utveckla samverkan mellan skolan och fritidshemmet. Läraren 

ska även utbyta erfarenhet och kunskap med personal i de nämnda skolformerna samt 

uppmärksamma de elever behöver särskilt stöd (Skolverket 2015: 16). 

 

2.10 Skolbibliotek 

I skollagens andra kapitel står det att:  

 

36 § Eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan 

och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek. 

 

Lagen omfattar även de fristående skolorna. 

2.11 Sammanfattning 

Detta kapitel har sammanställt kraven som den svenska skollagen ställer på grundskolan 

(enbart krav angående variablerna jag avsett undersöka).  
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Generellt så gäller samma krav för fristående och kommunala skolorna i undersökningens 

variabler, med undantag för lärarlegitimation i fristående skolor med särskild pedagogisk 

inriktning. Undersökningen innefattas dock inte av någon fristående skola med särskild 

pedagogisk inriktning, varpå detta inte blir relevant i denna undersökning. Skolan är enligt lag 

avsedd att ge lika tillgång till lika utbildning, och där av blir det intressant att vidare undersöka 

huruvida skollag överensstämmer med de kommunala och fristående skolorna. 

I denna undersökning kommer jag inte titta på skolmiljö och samverkan. Detta på grund av att 

dessa variabler är för problematiska att mäta, för att få en rättvis jämförelse. 

 

3. Kunskapsöversikt 

Detta kapitel redogör för tidigare forskning inom nämnt område. Vilka uppenbara 

konsekvenser har tydligt åskådliggjorts i tidigare forskning, och vilka eventuella risker har 

kunnat pekas ut i och med skolverksamhetens konkurrensutsättning? En redogörelse av dessa 

punkter förenklar och är till hjälp vid insamling av data och fungerar som en referensram i 

analysen av resultat.  

3.1 Friskolereformens konsekvenser 

Johan Vlachos har gjort en studie med syfte att undersöka hur välfärdstjänsterna i Sverige har 

påverkats efter samhällets omvandling i och med den offentliga sektorns minskade roll 

(Hartman 2011: 9). Vlachos undersökningsresultat tyder på att friskolesektorn är kluven och 

har utvecklats åt två olika håll. Utvecklingen av friskolor har i många fall visat sig bidra till den 

sociala segregeringen parallellt som riskerna för försämring av utbildningens kvalité ökat. En 

anledning till denna förändring är att en del friskolor är vinstdrivande. Den ersättning som 

friskolorna erhåller, måste i de vinstdrivande skolorna leda till vinst, och därför försöker de 

hålla kostnaderna nere per elev (Hartman 2011: 104). Resultatet visar även att friskolorna 

främst verkar fokusera på att utveckla arbetssätt och organisationsformer snarare än att erbjuda 

pedagogisk mångfald (Hartman 2011: 81). Friskolereformen har även haft positiva 

konsekvenser. Ett exempel är att de individuella önskningarna lättare har kunnat tillfredsställas, 

vilket nästan är en omöjlighet i ett system som är strikt centraliserat. På grund av hur den 

svenska skolmarknaden ser ut idag och hur den har förändrats, drar Vlachos slutsatsen att 

skolans regelverk angående friskolorna är otillräckliga och måste granskas och anpassas till 

förändringarna (Hartman 2011: 69). 

Även den nya skollagen understryker allt mer vikten av att både kommunala och fristående 

skolor ska falla under samma regelverk (Hartman 2011: 104). Förutom att skolans regelverk 
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behöver ytterligare skärpta kontroller så behövs även nya resurser och möjlighet till sanktion. 

Om en aktör inte kan leva upp till uppsatta krav på kvalitet, så ska dessa bli utsatta för viten 

eller tvångsförvaltning. Detta är något som den nya skollagen har öppnat upp för (Hartman 

2011: 105). Tillståndsgivandet till fristående skolor och dess regelverk måste även granskas. Då 

det har visat sig finnas oseriösa aktörer som utnyttjar föräldrar och elever med sitt 

informationsövertag, är det av stor vikt att hejda dessa aktörer starta upp en skolverksamhet 

(Hartman 2011: 106).  

Östh, Andersson och Malmberg (2013) har med sin undersökning haft huvudsyftet att 

undersöka hur de strukturella förändringarna av skolsystemet i Sverige påverkar variationen 

mellan skolor. Resultatet visar att konkurrensutsättning och den ökade valfriheten mellan 

skolorna har resulterat i en skillnad i kvalitet mellan dem. De ökade klyftorna mellan skolor 

bedömdes inte i denna studie bero på boendesegregationen, utan drivkraften bakom de växande 

skillnaderna ligger i den snabba strukturomvandling som det svenska skolsystemet utsatts för, i 

och med införandet av fria skolval och konkurrensutsättning. Det svenska skolsystemet har 

med andra ord inte hängt med i den snabbt eskalerade utvecklingen.   

 Även Blomqvist (2016) redogör för skillnader mellan skolor. Syftet med hennes 

undersökning har varit att se hur NPM:s reformer har påverkat principen om universalism
4
 i 

den svenska välfärdsstaten. Resultatet visar att principen om universalism har urholkats i den 

svenska välfärdssektorn och att jämlikheten i Sverige i internationell jämförelse har minskat lite 

grann. I skolan tydliggörs detta faktum då skolvalet har ökat segregationen och de bäst 

presterande eleverna hamnar på särskilda skolor, och mindre bra presterande på andra skolor. 

Vidare har det även visat sig att de olika skolorna har variationer, i exempelvis ämnesinriktning 

och pedagogik. Skillnaderna mellan skolorna är små, men faktum är att så länge de går att 

mäta, så är det även svårt att hundraprocentigt säkerhetsställa att skolorna är jämlika i alla 

avseenden. 

Sandbergs (2014) syfte med sin undersökning har varit att ge en väsentlig policyöversikt 

över främst skola, vård och omsorg för att se hur dessa välfärdstjänster styrs och vilka 

styrformer som brukas. Vad gäller skolan så utgår han bland annat från en tabell från artikeln 

Det fria valets och marknadsstyrningens effekter på skolans likvärdighet av Sten Svensson 

(2010). Tabellen uppvisar skillnader som finns mellan kommunala och fristående skolor. Vad 

som framkommer är att de kommunala skolorna jämfört med de fristående är bättre inom de 

flesta områden, exempelvis: andel behöriga lärare, antal lärare per elev, lokalytor, studie-och 

                                                        
4
 Universalism innebär att man ska behandla alla likvärdigt, oavsett vilken ställning i samhället 

individen har (Brante, Fasth 1982: 73). 
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yrkesvägledare, skolbibliotek, specialsalar, elevvård. De fristående skolorna har visat sig vara 

bättre gällande satsning på skolmat och läromedel. 

Det är i den kommunala skolan en självklarhet att specialsalar såsom exempelvis 

gymnastik- slöjd- och kemisalar ska finnas tillhands. Men detta har visat sig vara exempel på 

resurser vilka vissa fristående skolor väljer att frångå. De sparar helt enkelt in på de faktorer 

som de inte anser är nödvändiga, vilket resulterar i en kvalitetssänkning hos dessa skolor 

(Sandberg 2014: 79).  

Nyhléns (2011) undersöker hur olika kommuner hanterat möjligheter till valfrihet inom 

skolan. Han redovisar biverkningarna av kommuners nya styrningsstrategier (samverkan, 

kontroll och konkurrens) och hur resursernas fördelning i kommunerna sett ut när de följt dessa 

styrningsstrategier. Det är kommunerna själva som har ansvaret för hur mycket pengar som 

satsas skolan, och det är också kommunernas uppgift att fördela dessa resurser (till både 

kommunala och privata skolor). Styrningsstrategin om samverkan kom till för att säkerställa att 

kommunerna följer den svenska lagstiftningen om skolor. Syftet med detta var att genom dialog 

och samverkan med de fristående skolorna få kontinuerlig insyn och information och 

verksamheten som friskolorna driver.  

Syftet med styrningsstrategin om kontroll var att även de fristående skolorna skulle ingå i 

det kvalitetutvärderingssystem som kommuner hade. Detta medförde att de fristående skolorna 

fick lov att skicka kvalitetsredovisningar till kommunen. Detta innebar att en rangordning av 

skolornas förhållande sinsemellan kunde göras.  

Den sista styrningsstrategin handlar om konkurrens mellan de fristående och de 

kommunala skolorna. Det visade sig att flera kommuner lade stora resurser på marknadsföring, 

dock enbart på de kommunala skolorna. De uteslöt de fristående skolorna med syfte att locka 

till sig elever enbart till de kommunala skolorna. Vissa kommuner visade sig exempelvis 

anställa endast behöriga lärare i den kommunala skolan. Dessa kommuner hade inte detta krav 

på de fristående skolorna, vilket de gjorde medvetet för locka till sig elever genom att påvisa en 

högre kompetens än de fristående skolorna.  

Olika kommuner hanterar konkurrens på olika sätt, vilket är ytterligare ett tecken på att 

den ökade valfriheten kan ge olika konsekvenser beroende på typ av huvudmannaskap och 

vilken kommun skolan tillhör. Den ökade valfriheten av skolor har gett tydliga avtryck i 

skolverksamheternas kvalitet (Jarl & Rönnberg 2010).   

Skolverket kom år 2012 med en rapport, som framförde en undersökning av kommuners 

resursfördelning till grundskolor. Även denna undersökning visade att det förekommer 

betydande variationer gällande tilldelning av resurser i olika kommuners skolor (Skolverket 

2012).  
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3.2 Friskolereformens risker 

Ovan nämnda artiklar har klarlagt olika faktiska konsekvenser av konkurrensutsättningen av 

skolan. Undersökningarna i dessa artiklar har även belyst möjliga risker som finns i och med 

förändringarna i skolreformerna, vilka jag avser framföra nedan:  

3.2.1 Risker för samhället 

En logisk följd i och med skolans konkurrensutsättning, är att de vinstdrivande aktörerna tar till 

åtgärder som skall eliminera risken till att deras marknadsandelar går förlorade. För de 

kommunala skolorna är åtgärder orsakade av konkurrens dock inte en logisk följd. Det finns 

svårigheter med att förutspå hur hantering av konkurrens sker i de kommunala skolorna 

(Hartman 2011: 67).  

Ytterligare kritik som uppstått på grund av konkurrensutsättningen, är att man lägger för 

stort fokus på de mätbara perspektiven (t.ex. betyg och de nationella proven) istället för att se 

till en helhet. Det har visat sig att risken med att enbart ha det mätbara i fokus, enbart fångar en 

del av det uppdrag som skolan har. Självfallet är dessa resultat viktiga, men det finns 

erfarenheter från andra länder som visar risken att det mätbara kan manipuleras
5
, vilket 

komplicerar jämförelserna mellan skolornas kvalitéer (Hartman 2011: 70ff). Risken med det 

mätbara perspektivet är med andra ord att de inte är hundraprocentigt tillförlitliga i dessa 

avseenden.  

Restriktionerna i Sverige kring vem som kan starta en friskola är små. Det finns till 

exempel inga krav på utbildning, bakgrund eller erfarenhet i att undervisa för få att driva och 

etablera en skolverksamhet, och det görs ingen granskning av huruvida huvudmannen i en 

skolverksamhet är lämplig. Det finns heller inte restriktioner som reglerar den enskilde 

huvudmannens vinstmöjlighet som den har och kan ta ut genom sitt bolag. Och faktum är att 

majoriteten av friskolorna i Sverige idag drivs av aktiebolag (Hartman 2011: 74).  

Sten Svensson (2010) tar upp en särskild risk som finns med den nya skolreformen. Den 

nya skollagen reglerar nämligen inte frågor som har att göra med besparingar som reducering 

av en skolas resurser av exempelvis lärartäthet och lokaler. En möjlig risk med denna typ av 

kvalitetssänkningsorganisering, är att förfaringssättet även kan spridas till de kommunala 

skolorna.  

                                                        
5 Manipulation återfinns i studier som gjorts på flertal amerikanska skolor vilka på olika vis manipulerar resultat 

av elevernas prov (Figlio och Loeb, 2010). Denna manipulation har benägenhet att expandera i samband med 

belöningar och sanktioner som är bundna till provresultatet.  
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3.2.2 Risker för elever  

Konkurrensen medför en risk som har med beaktande av vad som efterfrågas att göra. Det finns 

exempelvis familjer som väljer skola på grundval av icke akademiska faktorer, utan fokuserar 

på skolans generositet i betygsättning eller hur den sociala sammanhållningen ser ut. Detta 

skiljer sig markant från de föräldrar som väljer skola på grundval av att titta på hur elevernas 

kunskapsutveckling ser ut. I det senare fallet kommer detta antagligen även leda till bättre 

resultat. Sammantaget innebär detta att det kan finnas markanta skillnader mellan skolor, men 

problematiken ligger i den svårighet som det innebär att väga eller mäta dessa skillnader mot 

varandra, vilket ökar en risk för målkonflikter mellan myndigheter och familjer (Hartman 2011: 

69ff). 

Vlachos finner i sin undersökning en möjlig risk, nämligen att friskolor drar nytta av 

föräldrars och elevers kunskapsunderläge. Den svenska skolpengen har regler, som bland annat 

innebär att det är otillåtet att ta mer betalt för en skola med tjänster av hög kvalitet än en skola 

med låg kvalitet. I ett sådant system finns det risk att vinstdrivande aktörer utnyttjar detta och 

riktar sig till föräldrar som har låg värdering av utbildningens kvalitet eller som inte har 

kapacitet till att avgöra kvaliteten av skolan. Med andra ord är det inte katastrof om en skola 

förlorar elever som värdesätter hög kvalitet och därför söker sig till andra skolor. De 

vinstdrivande aktörerna kan nämligen genom att hålla kvaliteten nere göra kostnadsbesparingar 

på det. Det finns dock erfarenheter som tyder på att de flesta offentliga huvudmän inte är villiga 

att låta högkvalitativa skolor expandera på bekostnad av lågkvalitativa skolor. Men att den 

luckan finns gör det viktigt att ändå ha detta i åtanke, då faktum är att det faktiskt finns 

huvudmän som kan tänka sig tjäna pengar på detta sätt.   

 

3.3 Sammanfattning  

Detta kapitel har redogjort för viss tidigare forskning gällande skolans utveckling efter 

konkurrensutsättningens reformer i skolpolicyn. Första delen har belyst konsekvenser av 

skolreformen, och andra delen har belyst risker för samhället och enskilda elever som finns 

med skolreformen. 

Tidigare forskning belyser att det existerar vissa, om tämligen små skillnader mellan 

fristående och kommunala skolor efter att en ökad valfrihet och konkurrensutsättning mellan 

skolor har införts.  

Det finns inga tydliga mått för att mäta skolornas kvalitet och det finns inte heller tydliga 

restriktioner för friskolor att förhålla sig till. Riskerna med skolreformerna har resulterat i två 
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analysbegrepp, vilka jag kommer ha i beaktning i min analysdel. Analysbegreppen som har 

resulterats av detta kapitel är: Kostnadsbesparingar och bristande reglering i skollagen. 

Kostnadsbesparingar för att tidigare forskning framhäver vissa fristående skolor gör 

kostnadsbesparingar för att gå i vinst, samt bristande reglering i skollagen på grund av att 

tidigare forskning har sett uppkomna problem som de fristående skolorna har med den svenska 

skollagen.  

 

4 Metod och material  

Syftet med denna studie är att se hur det fria skolvalet, som numera innefattas av skolor med 

olika typer av ägande- och drivsformer, påverkar grundskolornas organisering av resurser.  

I följande kapitel redogör jag för undersökningens tillvägagångssätt, vad gäller val av metod, 

material, urval, avgränsning samt hur jag ska gå till väga vid uträkning och analys av insamlad 

data.   

4.1 Forskningsdesign 

Denna undersökning har en tvärsnittsdesign (jfr surveyundersökning). Detta tillvägagångssätt 

avser att finna variation, vilket man kan få genom att studera fler än ett fall (Bryman 2008: 64). 

Undersökningen baseras på sex fristående skolor samt sex kommunala skolor, vilket gör det 

möjligt att tillämpa tvärsnittsdesign vid insamling och analysering av data. Syftet med detta 

tillvägagångssätt, är att man med hjälp av ett antal variabler gör en strukturerad insamling av 

data, vilka sedan mäts och analyseras för att se om man kan finna variationer dem emellan 

(Bryman 2008: 64). Med detta tillvägagångssätt avser jag göra en kartläggning och jämförelse 

mellan undersökningens variabler. De teoretiska utgångspunkterna har utvecklats med 

beaktande till de risker man sett i och med förändringarna i skolreformen, och utgör en 

teoretisk referensram i undersökningen.  

Avgörande för denna kartläggning är att undersöka och samla in empirisk material från 

skolans väsentligaste delar, för att se huruvida påståenden i tidigare forskning (gällande att 

vissa huvudmän gör besparingar av vissa delar i skolan för att gå i vinst, samt att den svenska 

skollagen har bristande reglering) överensstämmer med skolor i Falun och Borlänge. 

4.2 Urval och avgränsning 

Arbetet avgränsar sig till att undersöka tolv grundskolor i Falun och Borlänge kommun och inte 

utomstående kommuner. Dessa kommuner har tillsammans relativt hög andel av olika 

huvudmannaskap inom skolor, och passade därför bra in med hänsyn till undersökningens 
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syfte. Tillvägagångssätt för urval av skolor utgick från de fristående skolorna, vilka har klasser 

till och med årskurs 9, och därefter valdes de kommunala skolorna som har årskurser till och 

med 9. Jag valde att avgränsa mig till dessa, då det skulle bli för problematiskt att blanda in 

skolor som enbart har låg och mellanstadium, då undersökningens alla variabler inte går att 

tillämpa på enbart låg- och mellanstadium. 

I samtliga skolor har skolans rektor eller administratör varit urval till respondenter för att 

besvara undersökningsenkätens frågor. Anledning till detta urval av respondenter är därför att 

”det är rektors uppgift och ansvar att få skolan som helhet att fungera väl” (Skolverket 2012). 

Med bakgrund av detta, så ansåg jag att det är rektorn, som innehar den information som jag 

efterfrågar. Även en skolas administratör ska kunna besvara undersökningens enkätfrågor, då 

de dagligen arbetar med frågor kring skolans administration, och har där av en helhetsöverblick 

på skolans organisering. Administratörens uppgift är även att leta reda på information, som 

utomstående efterfrågar. Anledning till att även ta till administratör som respondent, är på 

grund av att det under arbetets gång visade sig vara svårt att få tag på rektorerna eller att de helt 

enkelt inte hade tid att besvara och leta reda på svar på alla frågor. De hänvisade mig i dessa 

fall till skolans administratör.  

Något att ha i beaktning med en rektor som respondent, är att rektorn enligt läroplanerna 

har ”det övergripande ansvaret för verksamheten” (Skolverket 2012), och vill antagligen därför 

ge ett sådant bra intryck som möjligt av skolan. Att en skolas rektor skulle manipulera dessa 

svar är dock osannolikt, då detta i slutändan skulle drabba dem ännu värre, om de inte talar 

sanning, då de finns myndigheter (exempelvis skolinspektion) som ser till att skolor följer de 

krav som finns. Men att risken ändå finns, gör det av vikt att ha detta i åtanke vid 

datainsamling. 

4.3 Datainsamling (källor) 

Innan datainsamlingen påbörjas, är det viktigt att ha en klar bild över vad som ska studeras och 

vilken problemformuleringen är. Då undersökningen avser att göra en kartläggning och 

jämförelse av skolorna, är det viktigt att göra exakta beräkningar som utgår från samma 

principer, för att beräkningen mellan dem ska bli rättvis.   

Utgångspunkten är att ta upp ett relativt stort antal mätbara variabler. Variablerna ska utgå från 

vad som anses nödvändigt i en skola enligt grundskolans läroplan och den svenska skollagen. 

Tillvägagångssättet för datainsamling sker med hjälp av en enkät (se bilaga), vilken tar 

reda på exakt samma variabler från skolorna och utgör mitt självrapporterade material. Första 

variabeln är att ange elevantal, så att resten av variablerna kan räknas utifrån vad enskild elev 

på respektive skola har vad gäller olika resurser och tillgångar. Insamlingen sker genom att jag 
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tar kontakt med respektive skolas rektor, alternativt skolans administratör, avsätter tid med 

dem, och låter dem besvara frågorna per mejl eller telefon.  

Då statistik från de fristående och kommunala skolornas lärare finns tillgänglig via 

skolverkets databas SIRIS, så utgår denna variabel från den befintliga statistiken.
6
  

4.4 Databearbetning och analys 

I detta stycke redogörs tillvägagångsättet för bearbetning av undersökningens insamlade 

datamaterial. Då kartläggningen avser göra en jämförelse mellan de kommunala och fristående 

skolorna delas undersökningens skolor in i fyra kategorier. Två kategorier för Faluns 

kommunala respektive fristående skolor (vidare förkortat FK och FF), samt två kategorier för 

Borlänges kommunala respektive fristående skolor (vidare förkortat KB, FB). Anledning till 

uppdelningen av huvudmän inom respektive kommun, är på grund av att kommuner har olika 

ekonomiska förutsättningar, vilket är viktigt och intressant för att kunna se de olika 

kommunernas resultat. Datainsamlingen har förts in i kalkylprogrammet Excel, med avsikt att 

utforma tabeller. Nedan redovisas tillvägagångssättet för beräkning av data:  

Till att börja med, så har jag räknat ut elevantalet i förhållande till varje variabel. Om en skola 

exempelvis har sammanlagt 1,5 heltidstjänster vad gäller kuratorer, så har jag dividerat skolans 

elevantal med antal tjänster, och därmed fått elevantalet i förhållande till variabeln. Vid 

uträkning där en skola har bortfall av någon variabel, räknas den skolans elevantal bort. När en 

skola istället svarar att de inte har tillgång till variabel i fråga, räknas dock elevantalet med vid 

uträkning. Dessa uträkningar har varit grunden till att vidare räkna ut varje huvudmannaskaps (i 

respektive kommuns) medelvärde i varje variabel. Till att börja med har uträkningarna varit 

uppdelade i de enskilda kommunerna. Vidare har jag räknat ut den procentuella skillnaden 

mellan huvudmannaskapen i enskilda kommuner, vilket har räknats ut genom att differensen 

mellan de fristående och kommunala skolorna har dividerats med den kommunala skolans 

resultat. Slutligen har en totaljämförelse genomförts, mellan de fristående och kommunala 

skolorna, oberoende av vilken kommun de tillhör. Den totala procentuella skillnaden har 

räknats ut genom att göra en sammanslagning av Falun och Borlänges jämförelsevärden. Dessa 

tabeller har såsom tidigare uträknade tabeller, räknats ut genom att ta det totala elevantalet 

dividerat med den totala summan av tillgång till en variabel (ex. 2947 elever/ 240 lärartjänster 

omräknat i heltid=12 elever per lärare). 

Slutligen vill jag även nämna att tabellerna har delats in i två kategorier. Den första 

kategorin avser skolornas lärare, den andra kategorin avser övriga stödresurser. 

                                                        
6  Statistiken från databasen SIRIS samlades in våren 2016. 
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4.5 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet innebär att forskningsresultaten bör ha replikerbarhet och tillförlitlighet för att vara 

giltiga. För att garantera och säkerhetsställa denna undersöknings reliabilitet så beskrivs 

tillvägagångssättet sakligt och detaljerat och undersökningen utgår från variabler i de tidigare 

undersökningarna inom området.  

Validiteten sammanvävs med vald metod och förknippas ofta med mätning (vilket är 

fokus i kvantitativ forskning). Validiteten handlar om huruvida undersökningen verkligen 

undersöker det som avses undersökas och om resultatet kan betraktas med tillförlitlighet. I mitt 

fall handlar det alltså om huruvida jag mäter det jag säger mig mäta (Bryman 2008: 161 ff). 

Dessa principer används för att säkra en undersöknings kvalitet. Den externa reliabiliteten blir 

verklig då undersökningen är möjlig att replikera (Bryman 2008: 352). Vad gäller denna 

undersökning blir replikering synligt, då den styrker tidigare studier inom område och 

validiteten i mitt material blir synlig då undersökning av nya skolor utförs, via information 

både från statistikprogram samt insamling från skolornas rektorer och administratörer.    

4.6 Metoddiskussion 

Det hade varit önskvärt att få studera ytterligare antal skolor, och i fler kommuner för att få ett 

bredare material att analysera och dra en slutsats ifrån. Men datainsamlingens process tog 

längre tid än vad jag väntat mig och det insamlade materialet var tillräckligt för att kunna dra 

en slutsats över hur det ser ut i Falu och Borlänge kommun. Att göra en kartläggning kräver 

mycket struktur och noggrannhet, vilket jag anser mig ha haft. Jag har genom en egen utarbetad 

enkät utgått från exakt samma frågor vid insamling av mitt material. Svårigheten vid min 

insamling av material, uppkom då ett par fristående skolor inte ville svara på några utav mina 

frågor. Detta var det problematiska i min undersökning, då jag under datainsamlingens gång, 

fick reda på att de fristående skolorna inte har samma skyldighet som de kommunala skolorna, 

att lämna ut handlingar. Jag kunde med andra ord från ett par fristående skolor inte kräva att få 

svar, och därför finns i mina tabeller några bortfall på ett par variabler. Men dessa bortfall, är 

enligt min mening dock inte så stora, att inte en slutsats ska kunna dras. Den valda metoden har 

varit bra, då den möjliggör att samla in relativt stort data på ett effektivt sätt, vilka man drar 

slutsatser ifrån. Svårigheten med denna metod, fann jag dock vara att göra uträkningarna på ett 

rättvist sätt. Det är lätt att siffror kan manipuleras vid uträkning, vilket jag har haft i åtanke då 

jag valt uträkningsmetod. 
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5. Resultat 
 

Detta arbete har undersökt sammanlagt tolv grundskolor i Falu och Borlänge kommun. 

Följande kapitel redovisar resultaten av insamlad data från samtliga skolor i form av tabeller. 

Men kapitlet inleds med att kort presentera respektive skola som har varit med i 

undersökningen, för att få en tydligare helhetsbild över det empiriskt insamlade materialets 

ursprung. Därefter redovisas respektive kommuns skolpeng, och slutligen analyseras empirin 

utifrån arbetets frågeställningar.  

5.1 Fristående skolor 

Erlaskolan ligger i centrala Falun, och är en grundskola med årskurserna 4-9. Skolan tillhör en 

av Sveriges största huvudmän när det gäller friskolor, nämligen Lärande i Sverige AB. 

(Erlaskolan, 2016). Detta aktiebolag ägs av två privatpersoner, som också är sysselsatta i 

företaget. Skolan säger sig växa på sina egna medel, och återinvesterar den vinst de gör 

(Lärande i Sverige AB, 2015). Friskolan Mosaik är centralt belägen i Falun och har årskurser 

F-9. Skolan utgår från en kristen värdegrund och dess huvudman är Friskolan Mosaik i 

ekonomisk förening. Skolan säger sig inte vara vinstdrivande, utan menar att all möjlig vinst 

återinvesteras i verksamheten (friskolanmosaik.se). Internationella Engelska skolan ligger i 

centrala Falun och har årskurser 4-9. Skolan har existerat 21 år, och är idag den största 

fristående skolan i Sverige när det gäller grundskolenivå och verkar i form av ett aktiebolag 

(engelska.se). Söderbaumska skolan ligger inom Falu tätort, har elever från 6-16 åringar, och är 

en fristående skola som tillhör pysslingen skolor. Pysslingen skolor är ett utbildningsföretag 

som är ett av Sveriges äldsta, då det funnits sedan 1980-talet, då företaget startade och 

utvecklade förskolor. Totalt ingår 54 skolor i pysslingen skolor och ägare är AcadeMedia AB, 

som är norra Europas största utbildningsföretag (academedia.se). Immanuelskolan är Borlänges 

första fristående skola med årskurser F-9 och har funnits i elva läsår. Skolan har en kristen 

värdegrund och huvudman för skolan är stiftelsen Immanuel, vilken är partipolitisk och 

samfundsobundet. Den sista friskolan som är med i undersökningen är Kunskapsskolan som 

har elever i årskurs 4-9 och ligger i Borlänge. Totalt finns i Sverige idag 29 grundskolor som 

tillhör kunskapsskolan. Huvudmän för skolan är till största del ägaren och grundaren Peje 

Emilsson med familj, men skolan ägs tillsammans med Investor AB. Kunskapsskolan 

Education är moderbolaget vilket avser skapa ett internationellt nätverk av skolor, som alla är 

menade att följa hela eller delar av arbetssättet som kunskapsskolan har 

(foretaget.kunskapsskolan.se) 
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5.2 Kommunala skolor 

Bjursåsskolan är en kommunal skola och ligger i Bjursås, ungefär 2 mil utanför Falun. Skolan 

är uppdelad i två delar. En del som består av årskurserna F-6 och den andra som består av åk 7-

9 (Falu Kommun 2015).  Montessoriskolan är en kommunal skola med elever i årskurs F-9 och 

ligger ett par kilometer utanför Falu stadskärna (Falu kommun 2015).  

Hälsinggårdsskolan har klasserna F-9, och ligger ungefär 3 km utanför Falu centrum.  

Domnarvets skola tillhör Borlänge och är en kommunal skola med årskurserna F-9.  

Med över sina 800 elever, så är Gylle skola en av Dalarnas största grundskolor med årskurserna 

F-9. Ornäs skola är en kommunal skola, och ligger mellan Falun och Borlänge, men tillhör 

Borlänge kommun. Skolan har elever i årskurs F-9 (Borlange Kommun). 

5.3 Skolpeng i Falun och Borlänge 

Skolpengen varierar från olika kommuner, då den enskilda kommunen beslutar skolpengens 

nivå. För att få reda på Falun och Borlänges skolpeng, kontaktade jag skolcheferna i respektive 

kommun, vilka hänvisade mig till skolförvaltningens ekonomer som gav informationen: 

 

Faluns kommunala skolor 

års 1-6= 75 280 kr/år 

års 7-9= 83 644 kr/år 

Faluns fristående skolor 

års 1-6= 77 482 kr/år 

års 7-9=86 091 kr/år 

 

Borlänges kommunala skolor  

års 1-9= 78 850 kr/år 

Borlänges fristående skolor 

års 1-9= 83 581 kr/år 

 

Beloppen gäller kronor per elev 
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5.4 Redovisning av empiriskt material 

Här kommer det insamlade empiriska materialet redovisas. Till att börja med ges en överblick 

av skolornas lärare, vidare över olika stödresurser, vilka innefattar skolornas kuratorer, 

skolsköterskor, studie-och yrkesvägledare (SYV), specialpedagoger, speciallärare och 

bibliotekarier. Efter denna överblick, presenteras de jämförande resultaten mellan 

huvudmannaskap inom de enskilda kommunerna och till sist redovisas en total procentuell 

jämförelse mellan enbart huvudmannaskap oberoende av vilken kommun skolorna tillhör.  

 

5.4.1 Redovisning av tabeller 

All data i tabellerna om lärare i skolorna (Tabell 1-4) är insamlad från skolverkets statistiska 

databas SIRIS (Skolverket SIRIS 2015/16). De fetmarkerade resultaten i summaspalten är mest 

relevanta att granska i tabellerna då dessa visar antal elever per enskild variabel. Ju lägre siffra, 

desto högre lärartäthet. 

 

Tabell 1. Lärare: Fristående skolor i Borlänge (FB) 

 

 

 

 

Skolor Kunskaps-

skolan 

Immanuel

-skolan 

Totalt 

Elevantal 406 85 491 

Lärartjänster omräknar i heltid 25 7 32 

Lärare, m. ped. Högskoleexamen 23 5 28 

Elever per lärare  16 12  15 

Elever/lärare m. ped. Högskoleexamen 17 16  18 

Heltidstjänster totalt  23 7 30 

Där av m. lärarleg. och behörig i ämnet 18,3 2,8 21 

Andel heltidstjänster m. lärarleg. och behörig 

i ämnet (%) 

 

79 % 

 

40 % 

 

Elever/heltidslärare med leg och behörig i 

ämnet  

 

22 

 

30 
 

    23  

Antal tjänstgörande lärare totalt 23 10 33 

Där av m. lärarleg. och behörig i ämnet 22 6 28 

Andel tjänstgörande lärare med lärarleg. och 

behörig i ämnet (%) 

 

96 % 

 

60 % 

 

 

Elever/totalt tjänstgörande lärare med 

lärarleg och behörig i ämnet 

 

18 

 

14 

  

18 
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Tabell 2. Lärare: Kommunala skolor i Borlänge (KB) 

Skolor Domnarvet Gylle Ornäs Totalt 

Elevantal 649 775 396 1820 

Lärare (tjänster omräknar i heltid) 48,1 60,4 30,8 139 

Lärare, m. ped. Högskoleexamen 40,4 48,9 25,6 115 

Elever per lärare  13 13 13 13 

Elever/lärare m. ped. 

Högskoleexamen 

 

15 

 

16 

 

15 

 

16 

Heltidstjänster totalt  40,8 59,4 30 130 

Där av m. lärarleg. och behörig i 

ämnet 

 

29,6 

 

43,8 

 

21,5 

 

95 

Elever/heltidslärare med leg och 

behörig i ämnet 

 

22 

 

18 

 

18 
 

19 

Antal tjänstgörande lärare totalt 44 71 36 151 

Där av m. lärarleg. och behörig i 

ämnet 

 

34 

 

57 

 

29 

 

120 

Elever/totalt tjänstgörande lärare 

med lärarleg. och behörig i ämnet 

 

19 

 

14 

 

14 
 

15 

Tabell 1 och 2 redovisar de fristående och kommunala skolorna i Borlänge kommun och 

respektives tillgång till behöriga lärare samt behöriga lärare i ämnet som de undervisar i. Som 

går att se, så har de kommunala skolorna sammantaget något högre lärartäthet.  

 

Tabell 3. Lärare: Fristående skolor i Falun (FF) 

Skolor Mosaik  Söder-

baumska 

Erla Engelska 

skolan 

Totalt 

Elevantal 223 488 137 332 1180 

Lärare (tjänster omräknar i heltid) 20,5 27,1 10 20 78 

Lärare, m. ped högskoleexamen   19,50 24 8,5 16 68 

Elever per lärare  11 18 14 17 15 

Elever/lärare m. ped 

högskoleexamen 

 

11 

 

20 

 

16 

 

21 
 

17 

Heltidstjänster totalt  18,6 25,6 10 . 54,2 

Där av m. lärarleg och behörig i 

ämnet 

 

13,4 

 

19,1 

 

6,2 
 

. 

 

38,7 

Andel heltidstjänster m. lärarleg. 

och behörig i ämnet (%) 

 

72,3% 

 

74,7% 

 

61,9% 
 

. 

 

Elever/heltidslärare med leg och 

behörig i ämnet 

 

17 

 

26 

 

22 
 

. 

 

22 

Antal tjänstgörande lärare totalt 30 29 15 . 74 

Där av med lärarleg och behörig i 

ämnet 

 

19 

 

24 

 

10 
 

. 

 

53 

Andel tjänstgörande lärare med 

lärarleg. och behörig i ämnet (%) 

 

63,3% 

 

82,8% 

 

66,7% 
 

. 

 

Elever/totalt tjänstgörande lärare 

med lärarleg och behörig i ämnet 

 

12 

 

20 

 

14 
 

. 

 

16 
. =Ingen uppgift 
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Tabell 4. Lärare: Kommunala skolor i Falun (KF) 

 

Tabell 3 och 4 redovisar de fristående och kommunala skolorna i Falu Kommun och deras 

tillgång till behöriga lärare samt behöriga lärare i ämnet som de undervisar i. Som i Borlänge 

(Tabell 1 och 2), så har även Faluns kommunala skolor högre lärartäthet.  

Sammantaget kan man genom tabellerna 1-4 se att de kommunala skolorna har högre 

lärartäthet. Granskar man dessa tabeller noggrannare kan man även se att de fristående skolorna 

har större variation skolorna sinsemellan. Mest märkbart blir det i tabell 3. Om vi granskar 

resultaten gällande elever per variabel, så kan man se att lärarresurser från skola till skola 

skiljer sig mycket åt i de fristående skolorna i Falun, till skillnad från de kommunala skolorna 

som är mer likvärdiga varandra då de inte har lika stor variation. 

 

 

 

 

 

 

Nedanstående tabeller (tabell 5-8) redovisar skolornas tillgång till olika stödresurser, vilka 

innefattar kuratorer, skolsköterskor, studie-och yrkesvägledare, specialpedagog, speciallärare 

och bibliotekarier. Dessa data är insamlad från respektive skolas rektorer samt administratörer.  

 

Skolor Hälsinggårds-

skolan 

Montessori Bjursås Totalt 

Elevantal 598 212 317 1127 

Lärare (tjänster omräknar i 

heltid) 

48,4 26,9 25,6 101 

Lärare, m. ped. högskoleexamen  36,9 22,3 23,09 82 

Elever per lärare  12 8 12 11 

Elever/lärare m. ped. 

Högskoleexamen 

16 10 14 14 

Heltidstjänster totalt  45,6 13,5 25,1 84 

Där av m. lärarleg. och behörig i 

ämnet 

34,5 12 21,7 68 

Elever/heltidslärare med leg och 

behörig i ämnet 

17 18 15 17 

Antal tjänstgörande lärare totalt 64 16 38 118 

Där av med lärarleg. och behörig i 

ämnet 

45 16 32 93 

Elever/totalt tjänstgörande lärare 

med lärarleg och behörig i ämnet 

13 13 10 12 
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Tabell 5. Stödresurser. Fristående Falun (FF) 

 
Mosaik 

Söder-

baumska 
Erla 

Engelska 

skolan 
Totalt 

Elevantal 223 488 137 332 1180 

Antal kuratorer omräknat i heltid 0,2 0,4 0,2 0,7 1,5 

Elever/Kurator  1115  1220  685  474 787  

Antal skolsköterskor omräknat i heltid 0,4 1 0,3 0,6 2,3 

Elever/Skolsköterska   558 488  457  453 513  

Antal SYV omräknat i heltid 0 0,2 0,2 0 0,4 

Elever/SYV -   2440  685 -  2950  

Antal specialpedagoger omräknat i 

heltid 
1 0 1 0 2 

Elever/Specialpedagog  223 -   137 -  590  

Antal speciallärare omräknat i heltid 0 2,6 0 0 2,6 

Elever/Speciallärare -   188 -  -  454  

Antal bibliotekarier omräknat i heltid 0 0,3 0 0,8 1,1 

Elever/Bibliotekarie - 1627 - 443  1073 

 

 

Tabell 6. Stödresurser. Kommunala Falun (KF) 

 Hälsinggårds-

skolan 
Montessori Bjursås Totalt 

Elevantal 598 212 317 1127 

Antal kuratorer omräknat i 

heltid 
1 0,3 1 2,3 

Elever/Kurator  598  707  317 490  

Antal skolsköterskor omräknat i 

heltid 
1,4 0,4 1 2,8 

Elever/Skolsköterska   427  530  317 403  

Antal SYV omräknat i heltid 1 0,2 0,5 1,7 

Elever/SYV  598 1060  634 663  

Antal specialpedagoger 

omräknat i heltid 
5 1 0 6 

Elever/Specialpedagog  120  212 -  188  

Antal speciallärare omräknat i 

heltid 
3,2 0 1 4,2 

Elever/Speciallärare  187 -   317 268  

Antal bibliotekarier omräknat i 

heltid 
0,9 0,3 0 6 

Elever/Bibliotekarie 765 707 - 188  

 

Tabell 5 och 6 visar de fristående och kommunala skolornas stödresurser (i Falun). Samtliga 

variabler visar att de kommunala skolorna har större tillgång till stödresurserna. Men vissa 

variabler uppvisar markanta skillnader. Vad gäller exempelvis kuratorer så kan man se en 

skillnad på nästan 300 elever per kurator. Och vad gäller Studie-och yrkesvägledare (SYV), har 
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de fristående skolorna ett medelvärde på 2950 elever per SYV medan de kommunala skolorna 

har ett medelvärde på 663 elever per SYV. Vad gäller elevers tillgång till specialpedagoger, 

speciallärare och bibliotekarier är även där skillnaderna markanta.  

 

 

 

 

Tabell 7 och 8 redovisar stödresurser inom Borlänge kommuns fristående och kommunala 

skolor. Vad gäller kurator och skolsköterska, har de fristående skolornas elever totalt sett större 

tillgång till dessa resurser, men viktigt är dock att ha i åtanke att variansen mellan dessa 

variabler i de fristående skolorna är stor. Exempelvis har Immanuelsskolan ingen kurator 

medan Kunskapsskolan har 271 elever per kurator. Gällande studie-och yrkesvägledare är 

skillnaderna mellan huvudmannaskap stor. FB har ett medelvärde på 4910 elever/SYV, medan 

de Kommunala i Borlänge har 910 elever/SYV. Även här är det viktigt att ha variationen 

mellan de fristående skolorna i åtanke, då Kunskapsskolan inte har en studie-och 

yrkesvägledare, vilket resulterar i ett hög total slutsumma.  

 

Tabell 7. Stödresurser. Fristående Borlänge (FB) 

 Kunskaps-

skolan 

Immanuels-

skolan 
Totalt 

Elevantal 406 85 491 

Antal kuratorer omräknat i heltid 1,5 0 1,5 

Elever/Kurator 271 -  327 

Antal skolsköterskor omräknat i 

heltid 
0,8 0,7 1,5 

Elever/Skolsköterska  508 121 327  

Antal SYV omräknat i heltid 0 0,1 0,1 

Elever/SYV - 850 4910  

Antal specialpedagoger omräknat i 

heltid 
1 Ingen uppgift 1  

Elever/Specialpedagog  406  - 406  

Antal speciallärare omräknat i heltid 1 Ingen uppgift  1 

Elever/Speciallärare  406  -  406 

Antal bibliotekarier omräknat i heltid 0 0 - 

Elever/Bibliotekarie - - - 
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Tabell 8. Stödresurser. Kommunala Borlänge (KB) 

 Domnarvet Gylle Ornäs Totalt 

Elevantal 649 775 396 1820 

Antal kuratorer omräknat i 

heltid 
0,8 1,5 0,8 3,1 

Elever/Kurator 811 517 495 587  

Antal skolsköterskor omräknat i 

heltid 
1 2 1 4 

Elever/Skolsköterska  649 388 396 455  

Antal SYV omräknat i heltid 0,6 1 0,4 2 

Elever/SYV 1082 775 990 910  

Antal specialpedagoger 

omräknat i heltid 
3 0,8 0,8 4,6 

Elever/Specialpedagog 216 969 495 396  

Antal speciallärare omräknat i 

heltid 
1 1 1 3 

Elever/Speciallärare 649 775 396 607  

Antal bibliotekarier omräknat i 

heltid 
0 0,8 0 0,8 

Elever/Bibliotekarie - 969 -  1464 
*Domnarvets bibliotek stängt på grund av utbyggnad, där av räknas den skolan elever bort vid 

uträkning. 

 

 

 

 

 

5.4.2 Jämförande resultat mellan huvudmannaskap i respektive kommun 

Då Falun och Borlänge har olika förutsättningar på grund av olika summor i skolpeng, så 

beräknats till att börja med, ett procentuellt jämförelsevärde inom de enskilda kommunerna, 

mellan olika huvudmän.  

Jämförelsevärdet har räknats ut genom att först ta reda på differensen mellan de kommunala 

och friståendes resultat, detta görs genom att ta de fristående skolornas resultat minus de 

kommunala skolornas resultat. Detta resultat har vidare dividerats med den kommunala skolans 

resultat, och man får därefter fram ett procentuellt jämförelsevärde mellan huvudmannaskap i 

respektive kommun.  

Procenttalet anger skillnaden i antalet elever per variabel. Ett positivt värde anger att de 

kommunala skolorna har högre lärartäthet (kuratortäthet osv) än de fristående skolorna. Ett 

negativt värde anger att de fristående skolorna har högre lärartäthet (kuratortäthet osv) än de 

kommunala skolorna. 
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Tabell 9. Lärare: Kommunala skolor och fristående skolor i Borlänge 

  Medel Medel Differens mellan KB 

och FB (FB-KB) 

Procentuellt 

jämförelsevärde 

(KB-FB)/KB 

Huvudman KB FB     

Elever per lärare  13 15 2 0,153= 15,3 % 

Elever/lärare m. ped. 

Högskoleexamen 

 

16 

 

18 

 

2 

 

0,125= 12,5 % 

Elever/heltidslärare med leg och 

behörig i ämnet  

 

19 

 

23 

 

4 

 

0,210= 21,0 % 

Elever/totalt tjänstgörande lärare 

med lärarleg och behörig i ämnet 

 

15 

 

18 

 

3 

 

0,20= 20 % 

 

Tabell 9 redovisar ett procentuellt jämförelsevärde av lärartätheten och visar att de kommunala 

skolorna i Borlänge har högre lärartäthet än de fristående skolorna i alla variabler. 

 

Tabell 10 visar att lärartätheten är högre hos de kommunala skolorna i Falun.  

 

Tabell 10. Lärare Kommunala och fristående skolor i Falun 

Skolor Medel Medel Differens mellan KF 

och FF (FF-KF) 

Jämförelsevärde 

(FF-KF)/KF 

Huvudman KF FF    

Elever per lärare  11 15 4 0,364= 36,4 % 

Elever/lärare m. ped. 

Högskoleexamen 

 

14 

 

17 

 

3 

 

0,214= 21,4 % 

Elever/heltidslärare med leg 

och behörig i ämnet  

 

17 

 

22 

 

5 

 

0,294= 29,4 % 

Elever/totalt tjänstgörande 

lärare med lärarleg. och 

behörig i ämnet 

 

 

12 

 

 

16 

 

 

4 

 

 

0,333= 33,3 % 

 

 
 

Tabell 11. Stödresurser i kommunala och fristående skolor Borlänge  

Huvudman KB FB Differens mellan KB 

och FB (FB-KB) 

Jämförelse(KB-FB)/KB  

Elever/Kurator 587 327 -260 -0,44= -44 % 

Elever/Skolsköterska  455 327 -128 -0,28= -28 % 

Elever/SYV 910 4910 4000 4,39= 439 % 

Elever/Specialpedagog 396 406 10 0,025= 2,5 % 

Elever/Speciallärare 607 406 -201 -0,33= -33 % 
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Tabell 11 jämför skolorna i Borlänge. De fristående skolorna har högre resurstäthet vad gäller 

kurator, skolsköterska och speciallärare. Gällande tillgång till Studie-och yrkesvägledare 

(SYV), så är skillnaden mellan de kommunala och fristående skolorna markant, då de 

kommunala skolorna har ett medelvärde på 910 elever per SYV medan de fristående skolorna 

har ett medelvärde på 4910 elever per SYV. Vad gäller elevers tillgång till specialpedagoger, så 

är skillnaden mellan huvudmannaskap föga märkbar. De kommunala har bara en elev färre per 

specialpedagog. Dock måste vi här ha i åtanke att den fristående skolans resultat i Borlänge, 

enbart grundar sig på kunskapsskolans resultat på grund av Immanuelsskolans bortfall i svar.  

 

 

 

Tabell 12. Stödresurser i kommunala och fristående skolor Falun 

Huvudman KF FF Differens mellan KF 

och FF (FF-KF) 

Jämförelse (FF-KF)/KF 

Elever/Kurator 490 787 297 0,60= 60 % 

Elever/Skolsköterska 403 513 110 0,27= 27 % 

Elever/SYV 663 2950 2287 3,44= 344 % 

Elever/Specialpedagog 188 590 402 2,14= 214 % 

Elever/Speciallärare 268 454 186 0,69= 69 % 

 

Tabell 12 jämför skolorna i Falun och de kommunala skolorna resulterar med ett högre 

jämförelsevärde i alla variabler. Dominerande skillnad kan man se vad gäller elevers tillgång 

till SYV och specialpedagog. 

 

 

 

 

 

5.4.3 Jämförande resultat mellan huvudmannaskap 

Ovan redovisas jämförelsevärden mellan de fristående och kommunala skolorna i respektive 

kommun. Nedan görs en sammanslagning av Falun och Borlänges jämförelsevärden, för att på 

så vis kunna göra en totaluträkning och redovisning av den procentuella skillnaden mellan 

fristående och kommunala skolor. Tabellerna är såsom tidigare uträknade genom att ta det 

totala elevantalet dividerat med den totala summan av tillgång till en variabel (ex. 2947 elever/ 

240 lärartjänster omräknat i heltid=12 elever per lärare). 
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Tabell 13. Jämförelse lärarresurser kommunala skolor 

 KF KB Totalt 

Elevantal 1127 1820 2947 

Lärartjänster omräknar i heltid 101 139 240 

Lärare, m. ped. högskoleexamen  82 115 197 

Elever per lärare  11 13 12 

Elever/lärare m. ped. Högskoleexamen 14 16 15 

Heltidstjänster totalt  84 130 214 

Där av m. lärarleg. och behörig i ämnet 68 95 163 

Elever/heltidslärare med leg och behörig i 

ämnet  

17 19 18 

Antal tjänstgörande lärare totalt 118 151 269 

Där av m. lärarleg. och behörig i ämnet 93 120 213 

Elever/totalt tjänstgörande lärare med lärarleg 

och behörig i ämnet 

12 15 14 

 

 

 

Tabell 14. Jämförelse lärarresurser fristående skolor 

 FF FB Totalt 

Elevantal 1180 491 1671 

Lärartjänster omräknar i heltid 78 32 110 

Lärare, m. ped. högskoleexamen  68 28 96 

Elever per lärare  15 15 15 

Elever/lärare m. ped. Högskoleexamen 17 18 17 

Heltidstjänster totalt  54 30 84 

Där av m. lärarleg. och behörig i ämnet 39 21 60 

Elever/heltidslärare med leg och behörig i 

ämnet  

22 23 22 

Antal tjänstgörande lärare totalt 74 33 107 

Där av m. lärarleg. och behörig i ämnet 53 28 81 

Elever/totalt tjänstgörande lärare med lärarleg 

och behörig i ämnet 

16 18 17 

 

Tabell 13 och 14 visar i alla variabler att de kommunala skolorna sammantaget har högre lärartäthet 

än de fristående skolorna 
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Tabell 15. Stödresurser i kommunala skolor 

  KF KB Totalt 

Elevantal 1127 1820 2947 

Antal kuratorer omräknat i heltid 2 3 5 

Elever/Kurator 490 587 589 

Antal skolsköterskor omräknat i heltid 3 4 7 

Elever/Skolsköterska  403 455 421 

Antal SYV omräknat i heltid 2 2 4 

Elever/SYV 663 910 737 

Antal specialpedagoger omräknat i heltid 6 5 11 

Elever/Specialpedagog 188 396 268 

Antal speciallärare omräknat i heltid 4 3 7 

Elever/Speciallärare 268 607 421 

Antal bibliotekarier omräknat i heltid 6 1 7 

Elever/Bibliotekarie 188 1464 421 

 

Tabell 16. Stödresurser i fristående skolor  

 FF  FB Totalt 

Elevantal 1180 491 1671 

Antal kuratorer omräknat i heltid 1,5 1,5 3 

Elever/Kurator 787 327 557 

Antal skolsköterskor omräknat i heltid 2,3 1,5 4 

Elever/Skolsköterska  513 327 440 

Antal SYV omräknat i heltid 0,4 0,1 1 

Elever/SYV 2950 4910 3342 

Antal specialpedagoger omräknat i heltid 2 1  3 

Elever/Specialpedagog 590 406 529 

Antal speciallärare omräknat i heltid 2,6  1 4 

Elever/Speciallärare 454 406 397 

Antal bibliotekarier omräknat i heltid 1,1 - 1 

Elever/Bibliotekarie 1073 - 1671 

 

Tabell 15 och 16 visar sammantaget att det inte är stor skillnad av tillgång till kurator, då de 

kommunala skolorna har 589 elever per kurator och de fristående skolorna har 557 elever per 

kurator. Gällande tillgång till skolsköterska är det inte heller någon märkbar skillnad. Granskar 

vi däremot elevers tillgång till SYV, så har de kommunala skolorna stor tillgång till SYV i 

jämförelse med de fristående skolorna. Elevers tillgång till specialpedagog och bibliotekarie är 

också betydligt större i de kommunala skolorna. 
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Tabell 17. Sluttabell: Total procentuell skillnad mellan typ av huvudmannaskap 

 

  Kommunala Fristående Procentuell skillnad (F-

K)/K 

Elever/lärare  12 15 24,3% 

Elever/lärare m. ped. 

Högskoleexamen 

15 17 16,1% 

Elever/heltidslärare med 

leg och behörig i ämnet  

18 22 23,9% 

Elever/totalt tjänstgörande 

lärare med lärarleg och 

behörig i ämnet 

 

 

14 

 

 

17 

 

 

19,5% 

Elever/Kurator 589 557 -5,4% 

Elever/Skolsköterska  421 440 4,5 % 

Elever/SYV 737 3342 353,5% 

Elever/Specialpedagog 268 529 97,4 % 

Elever/Speciallärare 421 397 5,7 % 

Elever/Bibliotekarie 421 1671 296 % 

 

Tabell 17 redovisar den totalt procentuella skillnaden mellan typ av huvudmannaskap. Denna 

tabell baseras på både Falun och Borlänges skolors resultat. Såsom tabellen visar, är det en 

relativt stor skillnad på tillgång till variablerna beroende på typ av huvudmannaskap. De största 

skillnaderna är vad gäller elevers tillgång till studie-och yrkesvägledare, bibliotekarie och 

specialpedagog, där de kommunala skolorna sammantaget har 320 % högre täthet gällande 

SYV och 350 % högre täthet gällande bibliotekarier och 97 % högre täthet gällande 

specialpedagoger än de fristående skolorna. 

Skolors tillgång till lärare och särskilt behöriga lärare är de variabler som väger tyngst i 

denna undersökning, då tillgång till lärare i en skola kan vara av stor vikt, för en skolas kvalité. 

Som sluttabellen visar så har de kommunala skolorna vad gäller alla variabler om lärare, högre 

lärartäthet än de fristående skolorna.  

Vad gäller elevers tillgång till kurator, så visar sluttabellen att de fristående skolorna har 

5,4 % högre kuratortäthet än de kommunala skolorna. Men skillnaden är inte stor, och man bör 

samtidigt ha i åtanke, att en fristående skola i denna undersökning överhuvudtaget inte ens har 

tillgång till kurator. Skillnaden vad gäller kuratorer motsvaras ungefär av skillnaden vad gäller 

skolsköterskor och speciallärare, men vad gäller dessa är tillgången till dem större i de 

kommunala skolorna.  
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6. Resultatdiskussion 
 

I detta kapitel analyseras och diskuteras det empiriska materialets resultat utifrån arbetets syfte 

och frågeställningar. 

6.1 Huvudresultat  

Syftet med denna studie är att se hur det fria skolvalet, som numera innefattas av skolor med 

olika typer av ägande- och drivsformer, påverkar grundskolornas organisering av resurser.  

Genom kartläggningen och uträkning av de olika skolornas tillgång till kuratorer, 

skolsköterskor, antal lärare, antal behöriga lärare, antal behöriga lärare i ämnet, 

specialpedagoger, speciallärare, studie-och yrkesvägledare och skolbibliotekarier, så har den 

totala slutjämförelsen redovisat att elever i kommunala skolor sammantaget verkar ha större 

tillgång till de resurser som denna undersökning avsett kartlägga. Elever i fristående skolor 

verkar sammantaget ha lägre tillgång till resurserna, än elever i kommunala skolor. Viktigt att 

komma ihåg är dock att det är större variation mellan de olika fristående skolorna om man 

jämför med de kommunalas resultat, vilka är mer likvärdiga varandra. Även om elever i vissa 

fristående skolor har större tillgång än eleverna i de kommunala skolorna till några variabler, så 

visar den totala jämförelsen att de kommunala skolorna har större tillgång till resurserna som 

undersökningen har kartlagt. I och med detta blir undersökningens slutsats, att man kan se 

skillnad gällande skolornas tillgång till dessa resurser, beroende skolans form av 

huvudmannaskap.  

6.2 Kostnadsbesparingar och bristande reglering i den svenska skollagen 

Som ovan nämnt visar denna undersökning att variationen av tillgång till personal- och 

stödresurser mellan de fristående skolorna skiljer sig relativt mycket åt, om man jämför med de 

kommunala skolorna, vilka är mer likvärdiga varandra när det gäller tillgång till personal- och 

stödresurser.  

Exempel på variationer kan man se i Tabell 1 som visar att Immanuelsskolan har högre 

lärartäthet än kunskapsskolan och att variationen mellan dessa två fristående skolor skiljer 

relativt mycket åt. Dock har Kunskapsskolan högre lärartäthet än Immanuelsskolan vad gäller 

elevers tillgång till heltidslärare med leg och behörig i ämnet, vilket egentligen väger tyngre än 

enbart hur många elever per lärare skolan har. Att lärarna är behöriga lärare och behöriga lärare 

i ämnet är de viktigaste faktorerna att granska. Granskar vi istället tabell 2, vilken redovisar 

tillgång till lärare i de kommunala skolorna, så tycks det däremot inte vara lika stor variation 

som det är mellan de fristående skolorna. Sammantaget kan man i och med undersökningen i 

Borlänge, se en skillnad gällande lärartäthet. Så är fallet även i Falu kommun. Där visar denna 
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undersökning att variationen mellan de fristående och kommunala skolornas lärare är ungefär 

likvärdigt Borlänges resultat. Dock är det en variabel där man genom denna kartläggning kan 

se en märkbar skillnad, och det är elevers tillgång till studie-och yrkesvägledare. Två fristående 

skolor i Falun har överhuvudtaget inte ens tillgång till studie-och yrkesvägledare.   

I Borlänge gällande stödresurserna är variationen mellan skolorna relativt likvärdiga 

varandra om man jämför de fristående med de kommunala skolorna. Anmärkningsvärt är dock 

att den ena fristående skolan inte har tillgång till studie-och yrkesvägledare, och att den andra 

fristående skolan inte har tillgång till kurator. Det verkar i Falun och Borlänge som att vissa 

fristående grundskolor inte tycks följa skollagen i särskilda avseenden. Det är sammantaget tre 

fristående grundskolor utav sex, som inte har tillgång till studie-och yrkesvägledare. Den 

svenska skollagen ställer krav på att en skola måste innefattas av studie-och yrkesvägledning. 

Ytterligare en skola av de sex fristående skolorna, frångår den svenska skollagen, då de inte har 

tillgång till kurator. Detta strider mot lagen om elevhälsa, som säger att en skola måste ha 

tillgång till det.  

Att skolan i Sverige ska vara likvärdiga varandra är vad som enligt lagen om ”lika 

tillgång till utbildning” och ”likvärdig utbildning” också bör eftersträvas. Dock antyder denna 

undersöknings sammantagna resultat, att ökningen av friskolorna verkar resultera i en ökad 

ojämlikhet mellan skolorna. Mönster på ojämlikhet blir i denna undersökning tydlig mellan 

kommunala och fristående skolor, men även tydlig om man mäter enbart de fristående skolorna 

mot varandra.  

Vi ser ojämlikheten tydligt, då de fristående skolorna inte bara har lägre tillgång till 

resurser på flertal variabler, utan att det också är stor variation dem sinsemellan.  

Den variabel, som i undersökningen väger tyngst, är variabeln angående lärare. Att skolan ska 

innefattas av kompetenta och behöriga lärare för att ge en god och pedagogisk 

kunskapsöverföring till elever, är av stor vikt då man ska undersöker en skolas kvalité. Vi kan i 

denna undersökning se att de kommunala skolorna sammantaget visar betydande högre 

lärartäthet. Undersökningen visar uppenbara mönster, vilket tydliggör vikten av att ytterligare 

studier är nödvändiga i området. Ska vi få en likvärdig skola, såsom den svenska skollagen 

strävar efter, så behövs fördjupade studier inom området, för att säkerhetsställa, åskådliggöra 

och finna lösningar i problemområdet.  

Denna undersöknings resultat gör det relevant att fundera över, hur det kommer sig att 

dessa skolor frångår att inneha så pass viktiga resurser?  

Undersökningens slutsats öppnar upp för ett möjligt svar på frågan, vilket leder tillbaka 

till teorin om att en del fristående skolor drar in på vissa resurser för att göra 

kostnadsbesparingar och gå i vinst. Undersökningens slutsats visar nämligen mönster, vilka 
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tyder på att fristående skolor drar in på vissa resurser. Att detta görs för att kunna göra 

kostnadsbesparingar verkar vara möjligt.  

Undersökningens resultat kan även stärka påståendet att det finns en bristande reglering i 

den svenska skollagen. Grundläggande för skollagen är vikten och lagen kring lika tillgång till 

utbildning och likvärdig utbildning. Undersökningen har visat att den grundläggande principen 

om likvärdig utbildning inte verkar följas, då man kan se en relativt stor variation och skillnad 

av kvalité mellan de fristående skolorna. Även reglerna kring elevhälsa och studie-och 

yrkesvägledare tycks inte heller följas av vissa fristående skolor, vilket redovisar att det finns 

bristande reglering i den svenska skollagen, då vissa skolor verkar kunna frångå dessa viktiga 

resurser. 

Den bristande regleringen i skollagen är komplext. Ytterligare exempel där man kan se 

bristande reglering, är då de fristående skolorna inte faller under samma lag vad gäller 

offentlighet- och sekretesslag. Detta blev för mig uppenbart, då en fristående skolas rektor i 

Borlänge valde att neka mig viss information (där av bortfall i kartläggningen). I kontakt med 

skolinspektionen och skolverket fick jag information om att de fristående skolorna inte har 

samma krav som de kommunala skolorna på att lämna ut allmänna handlingar. De fristående 

skolorna går nämligen inte under offentlighetsprincipen på samma sätt som de kommunala 

skolorna gör (29 kap skollag). Aspekter som dessa gällande friskolorna finns, vilket åter igen 

visar för att konkurrensutsättningen inom skolan är ett relativt nytt fenomen som kräver 

ytterligare granskning och undersökningar.  

6.3 Generaliserbarhet och tidigare forsknings stöd 

Denna undersökning har gjorts på sex fristående grundskolor samt sex kommunala 

grundskolor, vilka ger oss tydliga mönster för hur det ser ut i dessa två kommuner. Att 

undersökningen görs på två olika kommuner ökar dess generaliserbarhet. Generaliserbarheten 

ökar även då denna undersöknings resultat får stöd från tidigare forskning. 

Tidigare forskning redovisar resultat, som i vissa aspekter blir synliga även i denna 

undersökning. Vlachos åskådliggör i sin undersökning att den ersättning som friskolorna 

erhåller, i de vinstdrivande skolorna måste leda till vinst, och därför försöker de hålla 

kostnaderna nere per elev (Hartman 2011: 104). Om vi ser på helheten från resultaten utav min 

datainsamling, så är det mycket möjligt att detta påstående kan stärkas ytterligare, då man kan 

se mönster på att kostnadsbesparingar verkar göras inom vissa områden. Tydligast blir detta 

vad gäller de fristående grundskolornas tillgång till SYV, kurator och behöriga lärare. 

Osth, Andersson och Malmberg (2013) redovisade för oss att konkurrensutsättningen 

resulterat i en skillnad av kvalitet mellan skolor. Som tidigare sagt, så är skolväsendet i Sverige 
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gratis och avser att ge samma utbildningsnivå överallt, så det bör egentligen inte finnas några 

skillnader av kvalitet. Man kan dock i och med denna undersöknings resultat se att skillnader 

av kvalitet inte är en omöjlighet, då variation av skillnader av tillgång till resurser verkar vara 

större bland de fristående skolorna än de kommunala. 

Skillnaderna av variationer i denna undersökning är inte enorma, men ändå påtagliga. 

Och såsom Blomqvist (2016) hävdar, så tycker även jag att det är viktigt att ha i åtanke, att så 

länge skillnaderna är mätbara, så är det svårt att hundraprocentigt säkerhetsställa att skolorna är 

jämlika i alla avseenden. Det är därför av stor vikt, att göra vidare undersökningar och fortsätta 

granska skolor för att reducera risken att ojämlikheten i skolorna ökar. Detta är av ännu större 

vikt, då olika typer av huvudmannaskap är ett relativt nytt fenomen inom skolväsendet och 

restriktionerna kring vem som kan starta en friskola är små. Restriktioner som reglerar den 

enskilde huvudmannens vinstmöjlighet är också osynliga. Detta är en risk för både samhället 

och eleverna, och den hotar möjligheten för allmänheten att kunna ha insyn i skolans 

verksamhet.   

 

6.4 Slutdiskussion 

Jag vill avsluta denna uppsats med att ta upp ytterligare perspektiv som kan vara relevanta att 

ha i åtanke då man jämför fristående och kommunala skolor. Även fast det kan verka 

osannolikt, så är relevant att ha i åtanke, att det kan vara möjligt att en fristående skola kan 

hålla en acceptabel nivå, trots att den har lägre lärartäthet, lägre tillgång till stödresurser etc. 

Det är möjligt att fristående skolor kan påstå att de inte behöver fler lärare, för att deras 

undervisning är så pass effektiv.  När det gäller fristående skolor, så måste man ha i åtanke att 

de ofta har exempelvis ett större föräldraengagemang. För mig verkar det osannolikt att man 

kan hålla en likvärdig kvalitet då man har lägre tillgång till resurser, men att möjligheten finns, 

gör det relevant att ha i åtanke. Viktigt att ha i åtanke är även att de fristående skolorna kan 

visas hålla en acceptabel nivå, på grund av betygsinflation. Tidigare forskning konstaterar 

nämligen att fristående skolor är benägna att rätta de nationella proven mer generöst än de 

kommunala skolorna. Detta kan bero på att de fristående skolorna har större krav på sig av 

påtryckningar utifrån, vilket sätter press på de fristående skolornas lärare att leverera ett visst 

mått av resultat (Lärarnas tidning 2016). Men om det nu ändå är så att skolorna har lika hög 

kvalitet, är det vidare relevant att diskutera huruvida elevpengen istället bör delas upp så att de 

ges till de skolor som är i störst behov av dem istället för att uppdelningen sker på grund av 

vilket huvudmannaskap de tillhör. Vidare kan man ju även ställa sig frågan om det är rätt att 

man drar in på viktiga stödresurser såsom exempelvis lärare med behörighet, specialpedagoger 
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och kuratorer? Att föräldraengagemang och (såsom vissa fristående skolorna kan hävda) 

effektivare undervisning kan komplettera tillgång till behöriga lärare, specialpedagoger och 

kuratorer ser jag som problematiskt. Att ha behöriga lärare tror jag är enormt viktigt för just en 

skolas kvalitet. Och att vidare ha tillgång till kompetenta kuratorer vilka är utbildade att bemöta 

i olika frågor och problem vilka elever kan vända sig till, och att ha specialpedagoger som 

besitter kompetensen att förklara uppgifter på flertal olika sätt, kan enligt min mening varken 

föräldraengagemang eller effektivare undervisning komplettera, och därför låter dessa 

argument orimliga. Även om denna undersöknings slutsats får stöd från tidigare forskning, så 

behövs mer studier inom detta område, för att ytterligare öka dess generaliserbarhet. Ytterligare 

studier i flera delar av Sverige skulle behövas, för att kunna dra generella slutsatser över hur det 

ser ut i resten av landets skolor. Vidare skulle man även närmare, kunna undersöka orsakerna 

bakom resursindragningarna. En möjlig orsak till varför en skola inte har tillgång till 

exempelvis kurator eller studie- och yrkesvägledare, skulle nämligen kunna vara på grund av 

att det inte finns tillgång till dem på arbetsmarknaden. Även detta argument låter enligt mig 

orimligt, men är inte en omöjlighet, vilket gör vidare forskning inom skolans verksamhet 

relevant. 
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Bilaga 

Enkät 
 

Enkät för datainsamling från fristående och kommunala grundskolor i Falu och Borlänge kommun 

 

* Fråga 5 har inte besvarats av skolornas rektorer eller administratörer. Där har insamlat 

material hämtats från skolverkets databas SIRIS. 

1. Antal elever på skolan?  

2.  A) Har ni skolbibliotek 

B) Har ni skolbibliotekarie? 

  C) Hur många tjänster omräknat till heltid? 

 

3. A) Har ni kurator(er)? 

 

B) Hur många tjänster omräknat till heltid? 

 

 

4. A) Har ni Skolsköterska(or)? 

 

B) Hur många tjänster omräknat till heltid? 

 

 

5. A) Antal behöriga lärare:  

 

B) Antal tjänster omräknat till heltid: 

 

C) Antal obehöriga lärare  

 

D) Antal tjänster omräknat till heltid: 

 

E) Antal behöriga lärare i ämnet 

 

 

6.  A) Har ni specialpedagog(er)? 

 

B) Antal tjänster omräknat i heltid? 

 

 
 
 

7. A) Har ni speciallärare? 

B) Antal tjänster omräknat i heltid? 

 

8. A) Har ni studie-och yrkesvägledare? 

 

B) Antal tjänster omräknat i heltid? 

 

 
 
  


