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Abstract 

This aims to study how spending per student in primaryschool differs between all the 290 

Swedish municipalities. Furthermore, it examines what factors effect how much is spent per 

student and what implications this has from an equality standpoint. 

 

The report used a cross-sectional data from 2016 and analysed the results using the OLS 

method. A number of variables were chosen based on earlier research. The results show that 

main variables that affect spending are tax, population, number of students per teacher, 

percentage children in the municipality and population density. The changes in spending 

results in that some students are allocated more resources than others and this could have 

consequences from an equality standpoint. However, overall the spending per student seems 

to be based more on factors that the municipality can’t control and less on individuals 

preferences. 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Enligt den svenska skollagen (SFS 2010:800) ska skolan vara likvärdig och alla elever har rätt 

till en högkvalitativ utbildning oavsett var i landet de bor. Skolväsendet ska ta hänsyn till alla 

elevers olika behov och ge de förutsättningar eleverna behöver för att nå sin fulla potential. 

Skolverket (2018) identifierar likvärdigheten utifrån främst tre aspekter; lika tillgång till 

utbildning, lika kvalitet i utbildning samt utbildningskompensation utifrån elevernas 

förutsättningar. Dock innebär inte detta att skolgången ska vara identisk för varje enskild 

individ, utan ska snarare tolkas som att eleverna ska ha samma chans att nå skolans kunskaps- 

och värdegrundsmål (Sundén och Werin, 2016).  

 

Lever verkligen den svenska grundskolan upp till detta idag? Får alla elever samma möjligheter 

att uppnå sin fulla potential, oavsett var i landet de bor?  

 

Den allmänna folkskolan introducerades i Sverige år 1842. Den främsta anledningen till 

införandet var statens behov av att kunna disciplinera och kontrollera de lägre 

samhällsklasserna.  Den obligatoriska skolplikten introducerades först år 1882. Under den här 

tiden hade kyrkan ett stort inflytande över folkskolan vilket även resulterade i att 

skolundervisningen präglades av kristendomen. I och med industrialiseringen och 

demokratiseringen vid sekelskiftet minskade kyrkans inflytande, parallellt med att jämställdhet 

och demokratisering blev en mer central punkt i undervisningen. Under de kommande tre 

decennierna infördes det ett antal nya reformer och folkskolan blev en allt större del i det statliga 

välfärdsbygget. Mellan åren 1920 till 1940 ökade de statliga utgifterna för folkskolan från 46 

miljoner kronor till 150 miljoner kronor (Edgren, 2016). 

 

Efter andra världskriget ifrågasattes det svenska skolsystemet och dess organisation. Det restes 

krav om att skolsystemet måste reformeras och moderniseras för att kunna uppfostra 

demokratiska medborgare (Edgren, 2016). Eftersom det rådde oenighet kring hur den nya 

skolverksamheten skulle vara utformad beslutade Sveriges riksdag år 1950 endast om 

införandet av nio års skolplikt. Först år 1962 beslutade riksdagen om införandet av en ny 

enhetsskola, en obligatorisk nioårig grundskola som inte utgick från elevens socioekonomiska 

bakgrund, utan en skola för alla barn med samma läroplan (Nyberg, u.å.). 
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Staten började vid 1980-talet att delegera vissa ansvarsområden till kommunerna och detta 

gällde inte bara skolverksamheten utan all offentlig förvaltning. År 1989 ställde sig Sveriges 

riksdag positiva till Europarådets fördrag om kommunalt självstyre, vilket kan ses som ett 

startskott för decentraliseringen av den svenska skolan. Argumenten grundade sig dels i att 

makten skulle komma närmare medborgarna samt att skolan hade blivit allt för svåröverskådlig 

och omfattande för staten att kontrollera (SKL, 2018; Edgren, 2016).  

 

Kommunaliseringen av skolan skedde i två etapper. Kommunerna fick år 1991 ansvaret för all 

personal inom skolväsendet samt större möjlighet att fördela resurserna inom skolverksamheten  

(Statskontoret, 2013). I samband med detta avskaffades även de statliga länsskolnämnderna och 

Skolöverstyrelsen, som ersattes med Skolverket (Edgren, 2016). År 1993 infördes ett generellt 

statsbidrag vilket bidrog till att kommunerna fick utökad möjlighet att själva bestämma över 

hur mycket de ville fördela till skolverksamheterna gentemot andra kommunala 

ansvarsområden. Parallellt med kommunaliseringen av skolan skedde även ett antal reformer, 

däribland friskolereformen och det fria skolvalet, som innebar att elever och föräldrar fick 

möjlighet att välja vilken grundskola de själv ville (Statskontoret, 2013). 

 

Under mitten av 2000-talet ville regeringen införa en ny fristående myndighet som saknade 

koppling till Skolverket. Detta för att skärpa den statliga kontrollen och upprätthålla kvalitén 

och resultaten inom landets kommuner och skolor. År 2008 inrättades Statens Skolinspektion 

för att granska och säkerställa att skolorna i landet håller jämngod kvalité (Skolinspektionen, 

2015). 

 

Edgren (2016) menar att inom vissa kommuner har kommunaliseringen fungerat bra men att 

inom andra har det fungerat sämre. Detta påvisas genom att elever uppvisar sämre resultat och 

att många elever går ut grundskolan utan fullständiga betyg. En orsak som han lägger fram är 

krav om besparingar som har lett till att några kommuner har avsevärt större klasser, samtidigt 

som stort fokus ska finnas på en individanpassad undervisningen där elevernas enskilda behov 

ska bemötas. Politikerna delar samma uppfattning om att likvärdigheten och kvalitén i skolan 

måste förbättras men hur detta ska genomföras råder det dock skilda meningar (Heimersson, 

2018). Liberalerna (2018), Vänsterpartiet (2018) och Sverigedemokraterna (2018) är de enda 

riksdagspartierna som aktivt förespråkar för att förstatliga skolan igen. Argumenten grundar sig 
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på en enklare och mer rättvis fördelning av resurser. Därmed också ett sätt kompensera för 

skolor som har det svårare att nå upp till de krav som ställs.  

 

SCB (2017) rapporterar om att kostnaden per i elev i grundskolan mellan åren 2012 till 2016 

ökade med 14 procent. I genomsnitt lägger kommunerna nästan hälften av sin budget på 

skolväsendet och tillhörande pedagogisk verksamhet, vilket gör att skolan är den enskilda och 

största utgiftsposten för kommunerna. Detta finansieras med hjälp av den kommunala skatten 

som utgör nästan 70 procent av kommunernas intäkter. Utöver den kommunala skatten består 

cirka 14 procent av kommunernas intäkter av generella statsbidrag genom det 

kommunalekonomiska utjämningssystemet. 5 procent av kommunernas intäkter består av 

riktade statsbidrag vilket är ett hjälpmedel för kommuner som inte kan ta del av olika satsningar 

eftersom det innebär en merkostnad (Fridell och Kallstenius, u.å.). Generella bidrag är något 

kommunerna själva fördelar och är inte specificerade till någon verksamhet, medan de riktade 

statsbidragen däremot beträffar specifika verksamheter (Fridell och Kallstenius, 2018). 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

En likvärdig och högkvalitativ skola är av stor betydelse både för den enskilda individen men 

också för den svenska välfärden. Det är betydelsefullt för den svenska demokratin och 

jämlikheten då barn med olika förutsättningar ges en chans till en kvalitativ utbildning och 

således ett sätt på att utjämna livschanser (Holmlund et al., 2014). Detta innebär också att 

skolväsendet på lång sikt kan bidra till ökad samhällsekonomisk effektivitet. Om befolkningen 

får en jämn fördelning av humankapital kan det resultera i en jämnare inkomstfördelning, 

eftersom utfallet då ger olika grupper i samhället ett minskat framtidsbehov av omfördelning 

genom skatter och transfereringar (Böhlmark och Holmlund, 2011).  

 

Hur kommunerna väljer att fördela sina resurser till grundskolan kan komma att påverka 

elevernas förutsättningar för en likvärdig skolgång. Mängden pengar som spenderas per elev 

kan därför anses som ett grundläggande mått på kvalitet i skolgången och variationer i detta 

mellan kommuner kan tolkas som skillnader i förutsättningar och möjligheter. Det är därmed 

intressant att undersöka vilka faktorer som påverkar utgifterna då detta ger insikt i vad som styr 

kommunernas beslut att investera resurser i skolan och hur stora dessa är. Det blir även ett 

indirekt sätt att mäta jämlikheten i svenska skolsystemet genom att undersöka de 
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bakomliggande orsakerna till varierande utgifter i grundskolan och se hur olika kommuners 

varierande förutsättningar påverkar skolutgifterna. 

 

Syftet med denna studie är därmed att närmare undersöka om utgifterna för grundskolan skiljer 

sig åt mellan kommunerna och vilka faktorer som påverkar, samt få indikationer om hur 

likvärdig den svenska grundskolan är i form av ekonomiska förutsättningar. Denna studie 

kommer med detta försöka besvara följande frågeställningar: 

 

• Förekommer det substantiella skillnader mellan kommunernas utgifter för 

grundskolan per elev? 

• Vilka faktorer ligger till grund för dessa eventuella skillnader? 

• Vilken påverkan kan dessa eventuella skillnader ha för grundskolans likvärdighet? 

 

2. Tidigare forskning 

Skolverket (2012) rapporterar att det påverkar en elevs resultat vilken skola eleven väljer att gå 

på. De menar på att skolmiljön kommer påverka det slutgiltiga betygsresultatet och det kan 

förklaras dels genom kamrateffekten och dels genom lärarens förväntningar. Rapporten 

bedömer att likvärdigheten inom skolväsenden har minskat. Det förklaras genom att 

spridningen av skolors genomsnittliga resultat har ökat samt att elevsammansättningen har fått 

en större betydelse för elevernas resultat. Dock betonas det att decentraliseringsreformerna inte 

enskilt kan förklara detta utan att det kan vara andra faktorer som påverkar. 

 

Skolverket (2018) analyserar elevers resultat i förhållande till deras socioekonomiska bakgrund 

samt om det finns skillnader mellan skolor när det kommer till resultat och elevsammansättning. 

Resultatet visar att när det kommer till elevernas betygsresultat är deras socioekonomiska 

bakgrund av större vikt än tidigare. Den bakgrundsfaktor som visar sig vara av störst betydelse 

för elevernas betygsresultat, är föräldrarnas utbildningsnivå. Däremot har inte betydelsen av 

utbildningsnivån ökat över tid utan istället har föräldrarnas inkomst blivit allt mer central för 

att förklara skillnader i socioekonomiska bakgrunder. Diskussionen kring betydelsen av 

familjebakgrund grundar sig i två orsaker; antingen att skolan inte lyckas kompensera och 

stödja elever med sämre förutsättningar på samma sätt som tidigare eller att elevernas 

familjebakgrund har blivit mer komplex vilket har gjort det svårare för skolan att kompensera.  
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Lärarnas Riksförbund (2015) rapporterar om att det finns skillnader både när det kommer till 

resultat och likvärdighet mellan olika kommuner men även att det finns skillnader mellan skolor 

inom samma kommun. Rapporten visar även på att det går bättre för elever i rika 

storstadskommuner i jämförelsevis med elever från mindre kommuner. Därtill finns det många 

kommuner som inte har en effektiv resursanvändning då kommunerna har gjort ofördelaktiga 

prioriteringar, som exempelvis höga administrativa kostnader. Dessutom rapporterar de om att 

vissa kommuner lägger för lite resurser på undervisning och inte kan tillgodose elever med 

studie- och yrkesvägledning. Resultatet visar också att det är skillnader mellan kommuner med 

liknande ekonomiska förutsättningar och befolkningsmängd vilket i förlängningen innebär att 

det är andra faktorer som påverkar.  

 

Böhlmark och Holmlund (2011) har också studerat likvärdigheten i skolan där de finner, till 

skillnad från Lärarnas Riksförbund (2015), att betydelsen av vilken kommun elever bor i är 

relativt liten. De menar på att den marginella ökningen av kommunens betydelse kan förklaras 

av förändringar i kommunernas socioekonomiska sammansättning. Däremot visar resultaten att 

vilken skola eleven väljer att gå på är av betydelse och att detta förklaras av skillnader i 

elevernas socioekonomiska bakgrunder. De finner att skillnaderna mellan skolorna fortfarande 

är relativt små och den verkliga spridningen i resultat finns mellan eleverna inom enskilda 

skolor.  Ett annat resultat av deras studie visar att elevens familjebakgrund har fått mindre 

betydelse för betygsresultatet men har däremot betydelse vid valet av skola. 

 

Malmberg et al. (2013) har studerat vilka effekter den växande boendesegregationen har på 

skillnader i betygsresultat. Resultatet stödjer inte att boendesegregationen påverkar 

betygsresultatet utan att det snarare är det fria skolvalet som är huvudorsaken till att 

skillnaderna i betygsresultatet har ökat. De framhåller att det fria skolvalet huvudsakligen 

gynnar priviligierade grupper. 

 

Det har gjorts ett antal studier i andra länder angående efterfrågan och hur den offentliga 

verksamheten väljer att fördela sin budget. Bland annat studerar Bergstrom och Goodman 

(1973) individers efterfråga av kommunala tjänster. Resultatet visar att en ökning i inkomst 

ökar efterfrågan på kommunala tjänster samt att en ökning i skatten minskar efterfrågan. 

Rubinfeld (1977) studerar efterfrågan på utbildning och finner att den styrs av individuella 

faktorer som antalet egna barn i kommunal skola och priset för utbildning. Lovell (1978) 

studerar vilka faktorer som påverkar hur stora resurser en kommun väljer att lägga på 
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utbildning. Resultatet visar på att en lägre skatt ökar efterfrågan på utbildning, vilket i sin tur 

leder till att utbildningsutgiften per elev ökar. Därmed att medianväljaren har en påverkan över 

hur mycket som läggs på utbildning. 

3. Teoretisk bakgrund 

3.1 Medianväljarteoremet 

Medianväljarteoremet är en väl etablerad teori inom såväl statsvetenskap och nationalekonomi, 

där det förekommer modellering om hur majoritetsval beslutas. Modellen bygger på att 

medianväljaren, vars preferenser ligger precis i mitten av alla andra väljares preferenser, blir 

den avgörande rösten i en majoritetsröstning. Detta givet att alla som röstar har enkeltoppiga 

preferenser, vilket betyder att nyttan faller monotont då de rör sig ifrån sitt förstahandsval 

(Rosen och Gayer, 2014). I teorin innebär detta att faktorer som medianväljarens ålder, 

bakgrund och inkomst kommer påverka vilka beslut som fattas (Congleton, 2004). 

 

Teoremet bygger bland annat på Hotelling (1929), Black (1948) och Downs (1957). Där 

Hotelling (1929) menar att aktörerna på en marknad kommer att börja tillverka allt mer lika 

produkter för att öka sina marknadsandelar. Black (1948) presenterar vikten av enkeltoppiga 

preferenser för att nå ett stabilt politiskt utfall. Dessa två länkas samman med Downs (1957) 

som utvecklar dessa teorier. Han menar på att politiska aktörer agerar utifrån egenintresse och 

kommer forma sina politiska idéer utifrån majoriteten av vad väljarna föredrar för att kunna 

vinna politiska poäng och därmed få makt. Detta innebär att de politiska aktörerna kommer att 

röra sig mer mot mitten för att kunna fånga upp fler väljare och på så sätt kommer 

medianväljaren att bli den avgörande rösten. 

 

3.2 Medianväljarmodellen  

Liksom alla modeller är denna modell en förenkling av verkligheten för att underlätta 

förståelsen bakom teorin. För att beräkna den representativa individens efterfråga på utbildning 

specificeras ett optimeringsproblem, där individen optimerar sin nytta givet sin 

budgetrestriktion. Den generella nyttofunktionen specificeras enligt följande: 

𝑈(𝑥, 𝑧) 

där U är nyttan, som beror av x och z. x är en korg av privata varor och 𝑧 är en korg kollektiva 

varor som tillhandahålls av kommunen, i denna studie specificeras utbildning. 

Budgetrestriktionen specificeras enligt följande: 
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𝑦𝑚 =  𝑝𝑥 +  𝑡𝑦𝑚 

där ym är medianväljarens inkomst, p är priset på vara 𝑥 och tym är den del av inkomsten som 

betalas i skatt. Funktionen för inbetald skatt specificeras enligt följande: 

𝑡𝑦𝑚  =  
1

𝑛
 ∙  𝛾 ∙  𝑧 

där n är antalet invånare och γ är kostnaden för den kollektiva varan. För att förenkla notationer 

låt  
1

𝑛
𝛾 =  𝜃. Innebär att uttrycket för inbetald skatt kan skrivas enligt följande: 

𝑡𝑦𝑚  =  
𝛾

𝑛
 ∙  𝑧 =  𝜃 ∙  𝑧 

vilket innebär att medianväljarens budgetrestriktion kan skrivas enligt följande: 

𝑦𝑚  =  𝑝𝑥 +  𝜃𝑧 

utöver den representativa individen bör kommunens kostnad för att tillhandahålla den 

kollektiva varan också tas i beaktning. Därför specificeras kommunens budgetrestriktion enligt 

följande: 

𝑧 =  𝑇 +  𝐺 

𝑇 =  𝑛 ∙  𝑡𝑦𝑚 

där T är totala skatteintäkten och G är statsbidraget, för enkelhetens skull antas att G = 0. 

Kommunens budgetrestriktion kan därmed skrivas enligt följande: 

𝑧 = 𝑛 ∙  𝑡𝑦𝑚 

där z visar att utbudet är densamma som efterfrågan på den kollektiva varan. 

 

För att lösa optimeringsproblemet antas en Cobb-Douglas nyttofunktion, med konstant 

skalavkastning: 

𝑈 =  𝑥𝛼 ∙  𝑧1−𝛼 

eftersom en monoton transformering av en funktion representerar samma preferenser kan 

nyttofunktionen skrivas om enligt följande: 

𝑈 = 𝛼 ln 𝑥  +   (1 −   𝛼) ln 𝑧 

därmed kan det slutliga optimeringsproblemet ställas upp enligt följande: 

𝑈 = 𝛼 ln 𝑥  +   (1 −   𝛼) ln 𝑧 

𝑠𝑡.  𝑦𝑚 = 𝑝𝑥 +  𝜃𝑧 

lagrangefunktionen specificeras enligt följande: 

ℒ =  𝛼 ln 𝑥 +  (1 −  𝛼) ln 𝑧 +  𝜆 (𝑦𝑚 − 𝑝𝑥 −  𝜃𝑧) 

 



11 
 

första ordningens villkor: 

𝑑ℒ

𝑑𝑥
=  

𝛼

𝑥
−  𝜆𝑝 = 0 

𝑑ℒ

𝑑𝑥
=  

1 −  𝛼

𝑧
−  𝜆𝜃 = 0 

𝑑ℒ

𝑑𝜆
=  𝑦𝑚 − 𝑝𝑥 −  𝜃𝑧 = 0 

genom att kombinera förstaordningsvillkoren och korsmultiplicera: 

𝜆 =  
𝛼

𝑝𝑥
=  

1 −  𝛼

𝜃𝑧
 

𝛼 (𝜃𝑧) = (1 −  𝛼) 𝑝𝑥 

𝛼 (𝑝𝑥 +  𝜃𝑧) = 𝑝𝑥 

𝛼𝑦𝑚 = 𝑝𝑥 → vilket ger:  𝑥∗ =
𝛼𝑦𝑚

𝑝
 

genom att utnyttja den optimala lösningen för den privata varan kan efterfrågan för den 

kollektiva varan där med lösas enligt följande: 
 

𝑦𝑚 = 𝑝 (
𝛼𝑦𝑚

𝑝
) +  𝜃𝑧 

𝑦𝑚  =  𝛼𝑦𝑚 +  𝜃𝑧 

(1 −  𝛼)𝑦𝑚 = 𝜃𝑧  → vilket ger:  𝑧∗ =
(1−𝛼)𝑦𝑚

𝜃
  

vilket innebär att den generella efterfrågefunktionen för den privata samt den kollektiva varan 

kan specificeras enligt följande: 

𝑥 =  𝑓(𝛼, 𝑦𝑚, 𝑝) 

𝑧 = 𝑓(𝛼, 𝑦𝑚, 𝜃) 

där efterfrågan av den privata varan (ekvation 3.1) beror på medianväljarens värdering av varan, 

inkomsten samt priset. Ökar värderingen av den privata varan samt om inkomsten ökar, 

kommer efterfrågan av den privata varan att öka. Om priset ökar kommer efterfrågan av den 

privata varan att minska. Efterfrågan av den kollektiva varan (ekvation 3.2) beror på 

värderingen av den kollektiva varan, inkomsten samt den del som betalas in i skatt. Ökar 

värderingen av den kollektiva varan, kommer efterfrågan att öka. Ökar inkomsten kommer 

efterfrågan också att öka. Blir andelen skatt som betalas in större kommer efterfrågan på den 

kollektiva varan däremot att minska. 

 

(3.1) 

(3.2) 
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3.3 Förutsättningar 

Medianväljarteoremet har både fått kritik var det gäller den teoretiska som den empiriska delen. 

Romer och Rosenthal (1979) lyfter fram att utgifter för statliga verksamheter inte enbart beror 

på medianväljarens preferenser utan att strukturen inom de politiska institutionerna också 

påverkar. Mathis och Zech (1989) drar slutsatsen att medianväljarmodellen inte är tillräcklig på 

grund av dess endimensionella analysförmåga.  

 

Kommunerna måste erbjuda skolverksamhet och har regler och lagar kring hur de ska 

tillhandahålla denna tjänst till sina invånare. Kommuner med större geografiska avstånd och ett 

lägre elevunderlag kan möta andra utmaningar än vad storstadskommuner gör.  Svårigheter 

med att locka personal, högre kostnader för skolskjuts och dylikt är exempel på faktorer som 

ökar utgifterna per elev men kan anses stå utanför kommunens kontroll. Samtidigt kan 

storstadskommuner möta andra kostnader gällande exempelvis hyror och löner. Detta innebär 

i praktiken att medianväljarens preferenser inte fullt ut kan avgöra hur kommuner väljer att 

fördela sin budget. Kommunerna har olika förutsättningar att nå upp till mål som implementeras 

och därför handlar det kanske inte om vad kommunen vill lägga utan snarare om vad de måste 

lägga. 

4. Empirisk modell 

Den empiriska analysen kommer utföras med hjälp av minsta kvadratmetoden (OLS). Det 

innebär att analysen kan studera om det finns något samband mellan en beroende variabel och 

ett antal förklarande variabler. För att resultatet ska vara av relevans förutsätts det att fyra 

antagande är uppfyllda. För det första antas det att, givet de förklarande variablerna, ska 

feltermen ha ett medelvärde som är noll. Det andra antagandet är att feltermen ska vara 

oberoende, identiskt fördelad och slumpmässig. Det tredje är att stora outliers är osannolika och 

slutligen antas det att det inte finns någon perfekt multikollinearitet (Stock och Watson, 2015).  

 

Den generella linjära ekvationen specificeras enligt följande: 

𝑈𝐺𝑖 =  𝛽0 +  𝛽𝑗𝑥𝑖𝑗 + 𝛽𝑘𝐷𝑃𝑖 +  𝑢𝑖 

där i representerar varje kommun (i= 1, …, 290), 𝑗 representerar de förklarande variablerna 

(𝑗=1, …, 24), 𝑈𝐺 är kommunens utgifter för grundskola mätt i kronor per elev, 𝛽0 är 

axelintercept, 𝛽𝑗  är en vektor för parameterskattningarna, 𝑥𝑖𝑗 är en vektor för de förklarande 

variablerna som förklarar de karaktäristika dragen hos kommunerna, 𝐷𝑃𝑖 är en dummy-variabel 
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för politiskt styre samt att 𝑢𝑖 är en vektor för feltermerna. Feltermen inkluderar de faktorerna 

som de förklarande variablerna exkluderar.  

 

I syfte att därtill bredda analysen och då det är osäkert om det sanna förhållandet är linjärt eller 

inte, specificeras även en icke-linjär regressionsmodell med ett multiplikativt samband enligt 

följande: 

𝑈𝐺𝑖 =  𝑒𝛽0  ∙  𝑥𝑖𝑗
𝛽𝑗  ∙  𝑒𝑢𝑖 

genom att använda den naturligalogaritmen blir den multiplikativa formen linjär och additiv 

enligt följande: 

ln(𝑈𝐺)𝑖 =  𝛽0 +  𝛽𝑗 ∙ ln(𝑥)𝑖𝑗 + 𝑢𝑖 

detta möjliggör även att snedvridna variabler blir approximativ normalfördelade och 

förändringen i variablerna kan tolkas som procentuella förändringar. Eftersom 

logaritmtransformationen endast fungerar på positiva värden kan inte dummy-variablerna för 

politiskt styre transformeras och adderas därmed till modellen utan transformering. Denna typ 

av modell, med både logaritmerade variabler samt dummy-variabler, brukar kallas för semi-log 

form.  

 

Variablerna i analysen delas in i fyra kategorier; Ekonomiska faktorer, Politiska faktorer, 

Demografiska faktorer och Geografiska faktorer. Ekonomiska faktorer inkluderar variabler 

utifrån medianväljarteoremet, som medianinkomst, skatt, kostnadsutjämningsbidrag och 

antalet invånare. Politiska faktorer inkluderar variabler som politiskt styre, personal inom 

utbildningsverksamheten och fördelningen av kvinnor på maktpositioner. Demografiska 

faktorer inkluderar variabler som karakteriserar invånarna i kommunen som ålder, 

elevsammansättningen, betygsresultat, föräldrarnas utbildningsnivå, arbetslöshet samt 

inkomstspridningen. Geografiska faktorer inkluderar variabler som geografiska avstånd, 

bebyggelse samt in- och utflödet av invånare.   

 

De variabler som inkluderas i de ekonomiska faktorerna, förväntas ha både positiv och negativ 

effekt på utgifterna. Utbildning kan antas som en normal vara då efterfrågan ökar i samband 

med att inkomsten ökar, vilket gör att medianinkomsten förväntas ha en positiv effekt på 

utgifterna. Inkomsten påverkas också indirekt av skattesatsen. I en kommun med relativt många 

invånare fördelas kostnaden för den kollektiva varan på fler individer, vilket gör att andelen 

skatt som betalas in blir relativt lägre. Eftersom kostnaden för den kollektiva varan blir relativt 
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lägre kommer invånarna att efterfråga mer av den kollektiva varan (Bergstrom och Goodman, 

1973; Congleton, 2004). Därmed bör skatt ha en negativ påverkan på utgifterna. Dock råder det 

viss osäkerhet gällande dess påverkan då ett högre skattetryck bör leda till större skattebas och 

därmed ökad möjlighet att spendera mer på skolan. Antalet invånare förväntas enligt samma 

teori ha en positiv effekt på utgifterna. Kostnadsutjämningsbidraget förväntas ha en positiv 

påverkan då utjämningen syftar till att jämna ut skillnader mellan kommuner. 

 

Gällande de politiska faktorerna, kommer politiskt styre att undersökas för att se om det spelar 

någon roll beroende på om kommunen är en vänster-, blocköverskridande- eller alliansstyrd 

kommun. Alliansstyrda kommuner förväntas ha lägre utgifter för grundskola då det finns en 

allmän uppfattning om att högerorienterade partier i överlag verkar för lägre skatter och därmed 

lägre offentliga utgifter. Utifrån ett genusperspektiv kommer även andelen kvinnor i 

kommunfullmäktige och andelen kvinnor på ordförandeposter att undersökas. Dessa två 

variabler förväntas i denna studie ha en positiv effekt. Detta på grund av att kvinnor tenderar 

att arbeta mer inom utbildning, vård och omsorg än män och kan därmed antas vara mer 

benägna att fördela en större del av budgeten på utbildning (SOU 2007:108). För att inkludera 

ett mått på kvalité och hur individanpassad grundskolorna är kommer antal elever per lärare 

och specialpedagog inkluderas i studien. Antal elever per lärare och specialpedagog förväntas 

ha negativ effekt på utgifter per elev, då det innebär större mängd avlönad personal för 

kommunerna. 

 

Demografiska faktorer undersöks för att kontrollera vilken påverkan kommunernas 

befolkningssammansättning har på utgifterna per elev. Åldersstruktur inkluderas i modellen för 

att se om skillnader i åldersfördelningen mellan kommuner påverkar hur mycket kostnader 

kommunen har för skolverksamheten. Andelen pensionärer i kommunen förväntas påverka 

utgifterna negativt då utgifter kopplade till äldrevård och dylikt bör premieras och där med lägre 

efterfråga på utbildning. Mängden barn och vuxna förväntas däremot påverka positivt då en 

hög andel barn förväntas innebära större efterfrågan på skolgång samt att större andel vuxna 

bör i förlängningen innebära en större andel skattebetalare. Det råder dock viss osäkerhet även 

gällande dessa variabler, framförallt kopplat till mängden barn. Det kan argumenteras för att 

mängden barn i kommunen skulle kunna minska utgifterna per elev, då det kan leda till 

skalfördelar vilket saknas i t.ex. mindre byaskolor som således har högre utgifter per elev.  
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Variabler för elevsammansättningen kommer också inkluderas som andel flickor i grundskolan, 

andelen elever med utländsk bakgrund och andelen nyinvandrade elever. Hur mängden flickor 

i grundskolan påverkar utgifterna är osäkert och variabeln inkluderas för att bredda analysen 

till att även inkludera genusbaserade variabler. Elever med utländsk bakgrund och 

nyinvandrade elever förväntas öka utgifterna per elev då de eventuellt kräver mer resurser. 

Andel elever som är folkbokförda i kommunen men som går grundskola i en annan kommun 

inkluderas i studien för att kontrollera för eventuell spill-over effekt. Denna variabel förväntas 

kunna påverka både negativt och positivt. Detta beror i grund och botten på vilken påverkan 

skalfördelar förväntas ha på utgifterna per elev. Förväntas skalfördelarna vara stora kan således 

detta öka utgifterna per elev, medan om skalfördelarna uteblir bör detta minska utgifterna då 

kostnader för vissa elever faller på en annan kommun än deras hemkommun.  

 

För att inkludera två ytterligare mått på kvalitén har variablerna andel elever som uppnått 

kunskapskraven inom samtliga ämnen i årskurs 9 samt andel elever som erhåller godkänt i 

nationella proven i matematik valts att inkluderas i studien. Nationella proven kan ses som ett 

stöd för skolorna för att uppnå en likvärdig bedömning och således betygssättning för eleverna 

över hela landet (Skolverket, 2018). Varför matematik har valts att inkluderas i studien är för 

att ämnet kan anses vara lättare att jämföra internationellt samt att svenska elever generellt 

erhåller lägre resultat i matematik i jämförelsevis med svenska och engelska (Galte Shermer, 

2017). Dessa två variablers förväntade påverkan på utgifterna är osäkra, då det är ovisst åt vilket 

håll sambandet går mellan variablerna. Andelen elever vars föräldrar som har en eftergymnasial 

utbildning inkluderas i studien för att kontrollera elevers socioekonomiska bakgrund. Effekten 

förväntas vara positiv då högre andel högskoleutbildade i en kommun kan leda till en högre 

medianinkomst. Enligt medianväljarteoremet bör detta innebära en ökad efterfrågan på 

utbildning. Arbetslöshet inkluderas eftersom det kan ses som ett mått på hur välfungerande 

ekonomin är i en kommun. En lägre arbetslöshet innebär generellt högre skatteintäkter för 

kommunen. I och med detta förväntas andel arbetslösa ha negativ effekt, då det innebär färre 

individer som delar på skattebördan och priset för den kollektiva varan ökar. Därefter kommer 

även en ginikoefficient för hur jämlik invånarnas tillgångar i kommunen är att undersökas. 

 

De geografiska faktorerna som tätortsgrad och invånare per kvadratkilometer inkluderas i 

studien för att få ett mått på hur stor kommunen är, dels geografiskt men även för att se om 

andelen som bor i en tätort påverkar utfallet. Dessa två variabler förväntas sänka utgifterna. 

Eftersom större geografiska områden samt mer glesbebyggt innebär större administrativa 
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kostnader och färre möjligheter till skalfördelar. Andel inflyttade och utflyttade kommer 

studeras för att se om demografiska förändringar påverkar utfallet. Det råder dock tudelade 

förväntningar gällande dessa två variabler. Högre andel inflyttade skulle kunna innebära fler 

skattebetalare och eventuella skalfördelar, vilket skulle ge negativ effekt på den beroende 

variabeln. Det kan även ha motsatt effekt om skalfördelarna uteblir och stor inflyttning som 

innebär att resurser måste omfördelas till andra ändamål.  

5. Data 

Datamaterialet i denna analys är hämtat från Kommun- och Landstingsdatabasen Kolada och 

Skolverket. Materialet som analyseras är ett tvärsnittsdata från 2016 över Sveriges 290 

kommuner. Eftersom kommuners beteende troligtvis inte ändras drastiskt år från år är det 

rimligt att anta att resultatet av ett tvärsnittsdata kommer kunna förklara eventuella skillnader 

mellan kommuner. Studien analyserar skillnader mellan kommunernas utgifter gällande 

skolverksamhet i termer av kronor per elev för läsåret 2016/2017. Eftersom varken gymnasiet 

eller förskoleklass var obligatoriskt 2016 undersöks utgifterna för grundskola årskurs 1–9. För 

en kort beskrivning av både beroende och förklarande variabler se Tabell 1 nedan.  

 

Tabell 1. En kortfattad beskrivning av beroende och förklarande variabler.  
Beroende variabel Beskrivning  

Utgifter grundskola (UG)  Kommunens utgifter för grundskolan avser årskurs 1–9. Kostnad för 

skolskjuts inkluderad. Mätt i kronor per elev. Avser läsår. 

Förklarande variabel Beskrivning 

Medianinkomst (MY)  Medianinkomsten i kommunen. Avser inkomster från anställning, 

företagande, pension, sjukpenning och andra skattepliktiga transfereringar. 

Inkomst av kapital ingår ej. 

Skatt (S) Totala skattesatsen.  

Kostnadsutjämningbidrag (KUG) Kostnadsutjämning för skillnaden i standardkostnad per elev. 

Invånare totalt (IT) Totala antalet invånare i kommunen. 

Politiskt styre  

   Vänsterstyre (R) Vänsterstyre innebär S och/eller V. Miljöpartiet och övriga partier kan ingå i 

alla styren. 

   Blocköverskridande (BLO) Innebär ett eller flera borgliga partier samt S och/eller V. Miljöpartiet och 

övriga partier kan ingå i alla styren. 

   Alliansstyre (ALL) Ingår ett eller flera borgliga partier (C, L, M och Kd). Miljöpartiet och övriga 

partier kan ingå i alla styren. 

Kvinnor i kommunfullmäktige (KK) Andel kvinnliga ledamöter i kommunfullmäktige. 

Kvinnor på ordförandeposter (OK) Andel kvinnor som sitter på ordförandeposter i kommunen. 

Antal elever per lärare (EL) Antal elever per lärare i grundskola 1–9. Avser kommunala och fristående 

skolor belägna i kommunen. 

Pedagogisk personal (EP) Antal elever per pedagogisk personal i grundskola. Avser kommunala och 

fristående skolor belägna i kommunen. 

Ålder  

    Barn (B) Andel invånare i kommunen som är mellan 0–19 år. 

    Vuxna (V) Andel invånare i kommunen som är mellan 20–64 år. 

    Pensionärer (P) Andel invånare i kommunen som är 65 år eller äldre. 

Flickor i grundskola (FE) Andel flickor i grundskolan 1–9, belägna men ej folkbokförda i kommunen 
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Elever med utländsk bakgrund (UE) Andel elever i grundskola 1–9, med utländsk bakgrund, belägna men ej 

folkbokförda i kommunen. Eleven är född utomlands eller att båda 

föräldrarna är födda utomlands.   

Nyinvandrade elever (NE) Andel nyinvandrade grundskoleelever 1–9, folkbokförda i kommunen. Avser 

elever som kommit till Sverige under de senaste fyra åren och som varken 

bott eller har gått i svensk skola tidigare 

Uppnått kunskapskrav (KE) Andel elever i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen. Avser 

folkbokförda i kommunen oavsett var det går i skola. 

Nationella proven (NPG) Andel elever som fått godkänt i matematik, av dem som har genomfört 

provet. Om antalet elever med underkänt betyg är 1–4 visas andelen som 

approximativt 100 procent. Avser vårterminen 2017. 

Annan kommuns skola (AKE) Andel elever folkbokförda i kommunen som går förskoleklass och grundskola 

i en annan kommun. 

Utbildningsnivå föräldrar (UF) Andel elever 1–9 i kommunala skolor vars föräldrar har en eftergymnasial 

utbildning. 

Arbetslöshet (A) Andel arbetslösa av arbetskraften i kommunen. Avser åldern  

16–64 år.  

Ginikoefficient (GK) Index som mäter hur jämlikt kommuninvånarnas tillgångar är. 0 innebär total 

jämlikhet, 1 innebär total ojämlikhet. 

Invånare per kvadratkilometer (KKM) Antal invånare per kvadratkilometer. 

Tätortsgrad (TG) Andel av kommunens invånare som bor i tätort. Avser ort med minst 200 

invånare där avståndet mellan huset inte överstiger 200 meter. 

Inflyttade (AIF) Andel inflyttade till kommunen. Inrikes födda och immigranter. 

Utflyttade (AUTF) Andel utflyttade från kommunen. Inrikes födda och immigranter. 

 

Det finns skillnader i utgifter för skolverksamheten, där vissa kommuner lägger nästan dubbelt 

så mycket jämfört med andra kommuner.  I Pajala kommun, som är den kommun med högst 

utgifter, är kostnaden 174 050 kr per elev i jämförelse med Haparanda kommun, som är den 

kommun med lägst utgifter, där kostnaden är 88 725 kr per elev, se Tabell 2 nedan. Båda dessa 

kommuner ligger i Norrbottens län och majoriteten av de tio kommuner med högst kostnader 

ligger i norra Sverige. Kostnaderna för grundskolan är överlag högre i inlandskommunerna, se 

Appendix Bild A1.  

 

Tabell 2. Kommuner med högst/lägst utgifter för skolan 2016 (kr/elev) 

Högst utgifter kr/elev Lägst utgifter kr/elev 

Pajala 174 050 Haparanda 88 725 

Jokkmokk 152 512 Österåker 90 730 

Sorsele 155 007 Hallsberg 91 245 

Överkalix 150 988 Härryda 91 314 

Vindeln 146 747 Västerås 91 374 

Arvidsjaur 142 932 Karlskoga 92 502 

Orust 142 878 Skurup 92 848 

Heby 142 734 Sundbyberg 92 949 

Valdemarsvik 141 683 Täby 93 055 

Bräcke 141 359 Kävlinge 93 463 
    

 

I syfte att förenkla jämförelsen mellan de kommunerna med högst respektive lägst utgifter för 

grundskola, har ett genomsnitt för samtliga variabler tagits fram. Detta presenteras i Tabell 3, 
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4 och 5 längre ned. Utförligare statistik för kommun och variabel finns i Appendix, Tabell A2a 

och A2b.  

 

Medelvärdet för medianinkomsten är 301 800 kronor och den sträcker sig från 250 186 kronor 

hos den kommun med lägst till 408 351 kronor hos den kommun med högst medianinkomst, se 

Appendix Tabell A1. De tio kommuner som har högst utgifter har i genomsnitt en lägre 

medianinkomst, 293 347 kronor, i jämförelsevis med de tio kommuner med lägst utgifter, 

321 960 kronor, se Tabell 3 nedan. Kommuner med högst utgifter har i överlag en högre 

genomsnittlig kommunalskatt, se Tabell 3.  Medelvärdet för skattesatsen är 32,9 procent, se 

Appendix Tabell A1. 

 

För invånarantalet är medelvärdet 34 466 invånare, vilket innebär att invånarantalet är relativt 

lågt i kommuner med högst utgifter där genomsnittet ligger på 7213,2 invånare. Sorsele 

kommun har enskilt 2535 invånare medan Västerås kommun har 147 420 invånare, se 

Appendix Tabell A1, A2a och A2b.  

 

 

Politiskt styre har mätts genom att skapa en dummy-variabel med tre alternativ; vänsterstyrd, 

blocköverskridande styre och alliansstyrd. De tio kommuner med högst utgifter tenderar att i 

huvudsak ha vänster- och blocköverskridandestyren och de kommuner med lägst utgifter 

tenderar mer åt att ha blocköverskridande- och alliansstyren, se Tabell 3. Fem av tio kommuner 

med högst utgifter är vänsterstyrt och varav en kommun, Heby kommun, är alliansstyrd. Detta 

kan jämföras med kommunerna med lägst utgifter där fem av tio kommuner är alliansstyrda 

och tre kommuner har ett vänsterstyre, se Appendix Tabell A2a och A2b.  

 

Tabell 3. Genomsnitt för kommunerna med högst respektive lägst utgifter. 

 Medianinkomst Skatt Invånare Politiskt styre 

Högst utgifter 293 347 34,2 7213,8 0,6 

Lägst utgifter 321 960 31,0 44694,8 1,2 

 Kvinnor i 

kommunfullmäktige 

Kvinnor på 

ordförandepost 

Antal elever 

/lärare 

Antal elever 

/specialpedagog 

Högst utgifter 45,8 38,5 9,6 8,2 

Lägst utgifter 41,8 33,9 13,0 11,1 

För politiskt styre har ett medelvärde räknats ut, där 0 avser vänsterstyrd kommun, 1 avser 

blocköverskridande styre och 2 avser alliansstyrd kommun. 
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Andel kvinnor i kommunfullmäktige har ett medelvärde på 43,6 procent där spridningen skiljer 

sig från 29,3 procent till 58,1 procent, se Appendix Tabell A1. Genomsnitten mellan de tio 

kommuner med högst respektive lägst utgifter är 45,8 procent och 41,8 procent, se Tabell 3. 

Andelen kvinnor som sitter på ordförandeposter, som avser ordförande i kommunstyrelse och 

utskott i direkt anknytning till kommunfullmäktige, är medelvärdet 36 procent. Spridningen 

sträcker sig från 0 procent upp till 83,3 procent, se Appendix Tabell A1. De tio kommuner med 

högst utgifter har ett genomsnitt på 38,5 procent, se Tabell 3. Pajala kommun har 16,7 procent 

kvinnor på ordförandeposter och Orust kommun har 83,3 procent, se Appendix Tabell A2a. De 

tio kommuner med lägst utgifter har ett genomsnitt på 33,9 procent, se Tabell 3. Haparanda 

kommun har 10,7 procent medan Kävlinge kommun har 55,6 procent kvinnor på 

ordförandeposter, se Appendix Tabell A2b. 

 

Antal elever per lärare har ett medelvärde på 11,8 elever. Skillnaden mellan den kommun med 

lägst antal elever per lärare är 6,7 elever i jämförelsevis med 15,4 elever i den kommun med 

flest antal elever per lärare, se Appendix Tabell A1.  De tio kommuner med högst utgifter har i 

genomsnitt mindre klasser med 9,6 elever per lärare i jämförelsevis med de tio kommuner med 

lägst utgifter som i genomsnitt har 13 elever per lärare, se Tabell 3. Antal elever per 

specialpedagog har ett medelvärde på 10,1 elever per specialpedagog där 6,7 elever per 

specialpedagog är det lägsta antalet och 13,7 elever per specialpedagog är det högsta, se 

Appendix Tabell A1. Genomsnittet för de tio kommuner med högst utgifter är 8,2 elever per 

specialpedagog och de tio kommuner med lägst utgifter har ett genomsnitt på 11,1 elever per 

specialpedagog, se Tabell 3. 

 

 

Tabell 4. Genomsnitt för kommunerna med högst respektive lägst utgifter. 

 Barn Vuxna Pensionärer 

Högst utgifter 19,9 51,6 28,5 

Lägst utgifter 24,3 55,9 19,9 

 Flickor Utländsk bakgrund Nyinvandrade 

Högst utgifter 46,6 21,4 13,9 

Lägst utgifter 48,7 21,0 7,5 

 Uppnått kunskapskrav Nationella proven Annan kommun 

Högst utgifter 72,8 81,4 7,2 

Lägst utgifter 80,2 81,3 16,9 
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Befolkningssammansättningen utifrån åldersstrukturen, som andel barn, vuxna och 

pensionärer, finns det skillnader mellan kommunerna. Andelen pensionärer skiljer sig till 

exempel mer än dubbla mellan den med kommun med högst respektive lägst andel. Det gäller 

även för andelen barn där den kommun med lägst andel barn är 16,5 procent medan den med 

högst andel barn är 30,6 procent, se Appendix Tabell A1. Det är marginella skillnader i 

åldersstrukturen mellan de tio kommunerna med högst respektive lägst utgifter för grundskolan. 

Den enda anmärkningsvärda skillnaden är att det i genomsnitt är högre andel pensionärer i de 

kommuner med högst utgifter, se Tabell 4. För samtliga kommuner är medelvärdet för andelen 

pensionärer 23,3 procent, se Appendix Tabell A1.  

 

Andelen flickor i grundskolan varierar mellan 37 procent i den kommun med lägst andel och 

52 procent hos den kommun som har högst andel, medelvärdet är 47,9 procent, se Appendix 

Tabell A1. I jämförelse mellan de kommuner med högst respektive lägst utgifter är skillnaden 

relativt liten då kommuner med högst utgifter har ett genomsnitt på 46,6 procent medan 

kommuner med lägst utgifter har ett genomsnitt på 48,7 procent, se Tabell 4.  

 

Vidare gällande elevsammansättningen finns det skillnader mellan kommuner avseende elever 

med utländsk bakgrund och andelen nyinvandrade elever. Medelvärdet för andelen elever med 

utländsk bakgrund är 21,2 procent. Den kommunen med lägst andel är 7 procent och den 

kommun med högst andel är 51 procent, se Appendix Tabell A1. Vad det gäller andelen 

nyinvandrade elever är medelvärdet 10,1 procent men kommunen med lägst andel har 0,8 

procent och den med högst andel har 32,6 procent, se Appendix Tabell A1. I Tabell 4 är 

genomsnittet för kommuner med högst utgifter nästan har dubbelt så högt för andelen 

nyinvandrade elever, 13,9 procent i jämförelse med 7,5 procent. Däremot är det marginella 

skillnader i genomsnittet för andelen elever med utländsk bakgrund.  

 

Medelvärdet för andelen elever som klarade kunskapskraven i alla ämnen i årskurs 9 är 76,6 

procent. Kommunen med lägst andel elever som klarade kunskapskraven är 51,1 procent vilket 

innebär att nästan varannan elev går ut nian utan fullständiga betyg. Kommunen med högst 

andel elever som klarat kunskapskraven är 96,1 procent, se Appendix Tabell A1. Medelvärdet 

för andelen elever som fått godkänt på nationella provet inom matematik är 79,5 procent och 

kommunen med lägst andel elever som uppnått godkänt är 50,0 procent och den kommun med 

högst andel elever är approximativt 100 procent, se Appendix Tabell A1. I jämförelse mellan 
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de tio kommuner med högst respektive lägst utgifter är det marginella skillnader i genomsnittet 

för andelen elever som uppnått godkänt på nationella provet i matematik, se Tabell 3. 

 

Andelen elever som går i grundskola i en annan kommun har ett medelvärde på 8,3 procent. 

Där det finns en spridning från kommuner som har 0 procent till kommuner där andelen elever 

som går i grundskola i en annan kommun är 46 procent, se Appendix Tabell A1. Genomsnitten 

för andelen elever som går grundskola i en annan kommun skiljer sig åt mellan kommuner med 

höga respektive låga utgifter för grundskolan. De tio kommuner med högst utgifter har ett 

genomsnitt på 7,2 procent medan de kommunerna med lägst utgifter har ett genomsnitt på 16,9 

procent, se Tabell 4. Sex av tio kommuner med lägst utgifter, är kommuner som ligger i nära 

anknytning till storstadskommuner. Österåker, Täby och Sundbyberg kommun ligger alla tre i 

nära anknytning till Stockholm kommun, Härryda kommun gränsar till Göteborg kommun och 

Kävlinge kommun gränsar till Lund kommun. Täby och Österåker är två exempel på den 

påverkan en närliggande storstadskommun kan ha, då 36,8 respektive 31,9 procent elever går i 

en skola i en annan kommun i jämförelsevis med medelvärdet för samtliga kommuner som är 

8,3 procent, se Appendix Tabell A1 och A2a.  

 

 

Som nämnts i tidigare studier kan föräldrarnas utbildningsnivå vara en bidragande faktor för 

elevernas betygsresultat. Medelvärdet för andelen elever vars föräldrar har eftergymnasial 

utbildning är 47,3 procent. Där den kommun med lägst andel är 26 procent och den kommun 

med högst andel är 88 procent, se Appendix Tabell A1. De tio kommuner med högst utgifter är 

genomsnittet för andelen föräldrar med eftergymnasial utbildning 37,8 procent, vilket kan 

jämföras med de tio kommuner med lägst utgifter som har ett genomsnitt på 54,2 procent, se 

Tabell 5.  

 

Arbetslösheten i kommunerna har ett medelvärde på 8,7 procent. Den kommun med högst 

arbetslöshet har 18,5 procent och den med lägst arbetslöshet ligger på 2,2 procent , se Appendix 

Tabell 5. Genomsnitt för kommunerna med högst respektive lägst utgifter.  

 Föräldrar Arbetslöshet Ginikoefficient  

Högst utgifter 37,8 8,4 0,35  

Lägst utgifter 54,2 7,8 0,40  

 Invånare/km Tätortsgrad Inflyttade  Utflyttade 

Högst utgifter 6,9 57,6 6,7 5,9 

Lägst utgifter 745,0 89,5 7,4 6,1 
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Tabell A1. Genomsnitten mellan de tio kommuner med högst respektive lägst utgifter är 

arbetslösheten relativt lika, se Tabell 5. De tio kommuner med högst utgifter har de en spridning 

som sträcker sig från 4,0 procent i Orust kommun upp till 11,7 procent i Bräcke kommun, se 

Appendix Tabell A2a. De tio kommuner med lägst utgifter har i jämförelse en spridning som 

sträcker sig från 2,6 procent i Täby kommun upp till 17,4 procent i Haparanda kommun, se 

Appendix Tabell A2b.  

 

Ginikoefficienten visar hur jämlik kommuninvånarnas tillgångar är. Indexet kan anta ett värde 

mellan 0 och 1. Medelvärdet är 0.4 och sprider sig från 0,3 till 0,6, se Appendix Tabell A1. 

Genomsnittet för de tio kommuner med högst utgifter är 0,35 och för de tio kommuner med 

lägst utgifter är genomsnittet 0,4, se Tabell 5. De tio kommuner med högst utgifter har en 

spridning från 0,31 till 0,38 medan de tio kommuner med lägst utgifter har en spridning från 

0,36 till 0,46, se Appendix Tabell A2a och A2b. 

 

Medelvärdet för invånare per kvadratkilometer ligger på 151,1. Det sprider sig från 0,2 invånare 

upp till 5494,8 invånare per kvadratkilometer, se Appendix Tabell A1. Medelvärdet för andel 

som bor i tätort är 76,4 procent och sprider sig från 39 procent upp till 100 procent, se Appendix 

Tabell A1. Avstånden och andelen som bor i tätort är i genomsnitt större för kommuner med 

högst utgifter, se Tabell 5. Sorsele kommun har 0,3 invånare per kvadratkilometer och andelen 

som bor i en tätort är 47 procent i jämförelsevis med Sundbyberg kommun som har 5494,8 

invånare per kvadratkilometer och tätortsgrad på 100 procent, se Appendix Tabell A2a och 

A2b. 

 

Andel inflyttade har ett medelvärde på 6,9 procent, där den kommun med lägst andel 

inflyttningar har 3,4 procent och den med högst har 15 procent, se Appendix Tabell A1. De tio 

kommuner med högst utgifter har ett genomsnitt för andel inflyttningar på 6,7 procent och de 

tio med lägst utgifter har ett genomsnitt på 7,4 procent, se Tabell 5. Andel utflyttade har ett 

medelvärde på 5,6 procent och en spridning som sträcker sig från 3 procent upp till 15 procent, 

se Appendix Tabell A2. De tio kommuner med högst utgifter har ett något högre genomsnitt 

för andel utflyttade, se Tabell 5.  

6. Resultat 

Inledningsvis genomförs en kontroll av korrelationer för att säkerställa att inga 

korrelationsproblem existerar mellan de förklarande variablerna, se Appendix Tabell A3. I 
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huvudsak finns ingen nämnvärd korrelation förutom mellan åldersgruppsvariablerna och 

därmed inkluderas endast Barn och Pensionärer i regressionsanalysen.  

 

Modellen testas för hetroskedasticitet med hjälp av ett Breush-Pagan test, som bekräftar att 

detta bör tas i beaktning. Detta innebär att fördelningen av feltermen inte är normaldistribuerad 

samt att den beror av x (Stock & Watson, 2015). För att visuellt kontrollera skapas ett 

spridningsdiagram av residualerna, se Appendix Bild A2a. Bilden visar att spridningen av 

residualerna inte är konstant. Detta hanteras genom att använda robusta standardfel i Modell 1 

och genom att nyttja den naturliga logaritmen i Modell 2 minskar spridningen av residualerna, 

se Appendix Bild A2b. Eftersom datamaterialet innehåller 290 observationer kan residualerna 

antas vara approximativt normalfördelade, se Appendix Bild A3.  

 

Tabell 6. Regressionsanalys. Beroende variabel: Utgifter för grundskola, per elev. 

Förklarande variabler. Standardfel inom parantes. 

 

Förklarande variabler 

Modell 1.  

Linjär form 

 

Sig. 

Modell 2.  

Semi-log form. 

 

Sig. 

Intercept 113 587,300** 

(46 651,330) 

0,016 12,448*** 

(1,518) 

0,000 

Medianinkomst 0,065 

(0,041) 

0,112 0,113 

(0,106) 

0,284 

Skatt 2429,576*** 

(633,170) 

0,000 0,422** 

(0,181) 

0,021 

Kostnadsutjämningbidrag 2,770** 

(1,142) 

0,016 0,082* 

(0,048) 

0,092 

Invånare 0,036*** 

(0,007) 

0,000 -0,107*** 

(0,026) 

0,000 

Blocköverskridande -240,841 

(1237,545) 

0,846 -0,006 

(0,010) 

0,565 

Alliansstyre 390,366 

(1430,503) 

0,785 -0,002 

(0,011) 

0,843 

Kvinnor i kommunfullmäktige -5,417 

(106,238) 

0,959 -0,003 

(0,035) 

0,944 

Kvinnor på ordförandepost 48,237 

(33,888) 

0,156 0,011** 

(0,006) 

0,046 

Elever/lärare -2950,644*** 

(727,512) 

0,000 -0,275*** 

(0,071) 

0,000 

 Elever/pedagogisk personal -2284,302** 

(883,353) 

0,010 -0,186*** 

(0,066) 

0,005 

Barn -1746,960** 

(775,306) 

0,025 -0,452*** 

(0,144) 

0,002 

Pensionärer 640,708* 

(382,185) 

0,095 -0,064 

(0,065) 

0,329 

Flickor -602,311* 

(344,595) 

0,082 -0,184 

(0,131) 

0,161 

Utländsk bakgrund 133,943 

(122,614 

0,276 -0,007 

(0,025) 

0,784 
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Nyinvandrade elever -296,590 

(256,89) 

0,249 0,006 

(0,021) 

0,776 

Uppnått kunskapskrav 26,648 

(88,763) 

0,764 -0,010 

(0,054) 

0,847 

Nationella proven 60,445 

(82,543) 

0,465 0,028 

(0,043) 

0,516 

Annan kommun -50,587 

(68,954) 

0,464 -0,003 

(0,005) 

0,563 

Utbildningsnivå föräldrar -80,852 

(112,308) 

0,472 -0,007 

(0,039) 

0,851 

Arbetslöshet -138,114 

(282,042) 

0,625 -0,018 

(0,018) 

0,338 

Ginikoefficient 19 701,770 

(20595,390) 

0,340 0,115 

(0,074) 

0,122 

Invånare/km -0,774 

(1,116) 

0,489 -0,007 

(0,006) 

0,256 

Tätortsgrad -245,684*** 

(62,903) 

0,000 -0,135** 

(0,036) 

0,000 

Inflyttade 131 210,200* 

(79 661,970) 

0,059 0,054 

(0,042) 

0,200 

Utflyttade 120 192,300 

(7966,950) 

0,133 0,048 

(0,040) 

0,230 

     

N 290  290  

R-squared 0,683  0,685  

*** visar på statistiskt säkerställd på 1% signifikansnivå, ** visar på statistiskt säkerställd på 5% signifikansnivå och * 

visar på statistiskt säkerställd på 10% signifikansnivå. 

Dummy-variablerna för politiskt styre antar värdet 1 för det sanna alternativet och annars 0. 

För politiskt styre används Vänsterstyrd kommun som referenspunkt. För ålderskategorierna används Andel vuxna som 

referenspunkt. 

I Modell 2 har ett konstant värde adderats till de variabler med negativa värden; Kostnadsutjämningbidrag, Kvinnor i 

kommunfullmäktige och Annan kommun. 

 

 

Förklaringsgraden är relativt hög samt nästan densamma för båda modellerna, se Tabell 6 ovan. 

 

De ekonomiska faktorerna som inkluderar de variabler som enligt medianväljarteoremet bör 

påverka uppvisar skatt, kostnadsutjämningsbidraget och antalet invånare signifikanta värden, 

se Tabell 6. Variabeln skatt har en positiv effekt på den beroende variabeln i båda modellerna, 

på 99 respektive 95 procent signifikansnivå. Detta innebär att en större skattebas leder till ökade 

utgifter för grundskolan. Parameterskattningen för kostnadsutjämningsbidraget visar också 

positiv effekter i båda modellerna, 95 respektive 90 procent signifikansnivå. Estimationerna för 

totala antalet invånare visar sig ha positiv effekt i Modell 1 och negativ effekt i Modell 2, båda 

på 99 procent signifikansnivå.  

 

Inom ramen för de politiska faktorerna visar antal elever per lärare samt pedagogisk personal 

båda negativ effekt på utfallet. 99 procent signifikansnivå för antal elever per lärare och 95 

respektive 99 procent för antal elever per pedagogisk personal, beroende på modell. Andel 
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kvinnor på ordförandeposter uppvisar en positiv påverkan på utgifterna per elev på 95 procent 

signifikansnivå, men är dock endast signifikant i Modell 2. Modell 1 visar på samma samband 

men är statistiskt säkerställd på 80 procent. Variablerna för politiskt styre uppvisar inga 

signifikanta resultat. 

 

I resultatet för de demografiska faktorerna visar endast tre variabler signifikanta värden. Andel 

barn visar på negativ effekt i båda estimationerna, 95 respektive 99 procent signifikansnivå, se 

Tabell 6. Andelen pensionärer är endast signifikant i Modell 1. Den har där en positiv effekt på 

90 procent signifikansnivå. Andelen flickor visar på en negativ effekt för utgifter per elev i 

grundskolan och är statistiskt säkerställd på 90 procent signifikansnivå. Detta gäller dock endast 

för Modell 1. Modell 2 på samma samband men på 80 procent signifikansnivå.  

 

Resultatet för de geografiska faktorerna visar att tätortsgrad har en negativ effekt på utgifter för 

grundskolan per elev i båda modellerna och är signifikant säkerställd på 99 respektive 95 

procent. Slutligen uppvisar variabeln för inflyttade en positiv effekt, säkerställd på 90 procent 

signifikansnivå, dock endast i Modell 1. Modell 2 visar på samma samband men är statistiskt 

säkerställd på 80 procent signifikansnivå. 

 

Sammanfattningsvis visar resultaten, oavsett vilken av modellerna som studeras, att de faktorer 

som påverkar vad en kommun spenderar per elev i grundskolan är kostnadsutjämningsbidrag, 

skatt, invånare,  antal elever per lärare och pedagogisk personal, andel barn och tätortsgrad.  

 

Betygsresultat och utgifter 

Det är osäkert huruvida det är elevernas resultat som förklarar kommunens utgifter för 

grundskola eller om det är kommunernas utgifter som förklarar elevernas betygsresultat. I 

Tabell 7 nedan presenteras en korrelationsmatris för sambandet mellan utgifter för grundskolan 

och betygsresultaten. 

 

Tabell 7. Korrelationsmatris för Utgifter för grundskola per elev, Elever som uppnått 

kunskapskraven och Andel elever som uppnått godkänt i nationella proven i matematik. 

 UG KE NPG 

UG 1,0000   

KE -0,2116 1,0000  

NPG -0,0164 0,4263 1,0000 
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Enligt tabellen visar det inga tydliga tecken på korrelation mellan den beroende variabeln och 

betygsresultaten. Notera dock att analysen bygger på ett tvärsnittsdata för 2016 och 

betygsresultaten från nationella proven är från vårterminen 2017. 

7. Diskussion 

I kontrast till tidigare forskning (Bergstrom och Goodman, 1973; Rubinfield, 1977; Lovell, 

1978) visar resultaten i den här studien att de ekonomiska faktorerna inte har samma påverkan. 

Medianinkomsten har inte någon signifikant påverkan på utgifter per elev i grundskolan. Detta 

är anmärkningsvärt då tidigare studier visat att högre inkomst leder till en ökad efterfrågan på 

kommunala tjänster och sedermera bör priset för varan öka. Resultatet i denna studie kan 

snarare tolkas som att det inte finns något tydligt samband där kommuner med högre 

medianinkomst har högre utgifter för grundskolan eller vice versa. Detta pekar på att kommuner 

med en högre andel höginkomsttagare inte satsar mer på skolan vilket kan tolkas positivt utifrån 

ett likvärdighetsperspektiv.  

 

Skatt visar sig ha en positiv påverkan på utgifterna per elev i grundskolan, något som också står 

i kontrast till den tidigare forskningen. Enligt teorin bör högre skatt innebära ett högre pris för 

utbildning och därmed sänka efterfrågan på den kollektiva varan men resultatet av denna studie 

visar ett omvänt förhållande. Detta kan tolkas som att kommuner med lägre skatt inte satsar 

mer på skolan, utan att skatten snarare bestäms utefter kommunernas förutsättningar för att 

kunna finansiera utbildning. En eventuell anledning till varför resultaten står i kontrast till den 

tidigare forskningen kan bero på att dessa studier har genomförts i USA. Detta innebär då ett 

annat datamaterial samt ett annat skolsystem, som är uppbyggt och organiserat annorlunda än i 

Sverige. 

 

Det totala antalet invånare i kommunen har tvetydiga resultat där Modell 1 visar på en positiv 

påverkan medan Modell 2 visar på en negativ påverkan, båda statistiskt säkerställda. Att fler 

invånare leder till högre kostnader per elev kan vara en naturlig följd av en högre efterfrågan 

av den kollektiva varan. En negativ påverkan kan förklaras med att kommuner med lägre 

invånarantal inte drar samma nytta av skalfördelar och generellt sett är geografiskt större och 

mer glesbygd. Konsekvensen av en positiv påverkan av antal invånare innebär att kommuner 

med större antal invånare satsar mer pengar på skolan. Detta kan ses som negativt utifrån ett 

likvärdighetsperspektiv, då elever i mindre kommuner inte tilldelas samma resurser som de i 

större. Däremot kan det samtidigt tyda på att kommuner med en större befolkning kan tänkas 
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möta högre hyror samt högre löner till sina anställda vilket resulterar i högre utgifter. Vilken av 

dessa estimationer som är den sanna är dock omöjligt att säga. 

 

Vad det gäller de politiska faktorerna, visar politiskt styre inte ha någon statistiskt säkerställd 

effekt på hur stora utgifter per elev är. Detta tyder på det inte spelar någon roll vilket parti eller 

färg som styr kommunen. Något som kan anses vara en viktig beståndsdel då barn och 

ungdomar inte kan påverka vilket styre en kommun har och därför ges samma förutsättningar. 

Resultaten pekar också på att det inte spelar någon roll om fördelningen mellan män och 

kvinnor i kommunfullmäktige. Däremot visar andel kvinnor på ordförandeposter ha en positiv 

effekt på den beroende variabeln, vilket styrker hypotesen om att kvinnor är mer benägna att 

allokera pengar till utbildning. Detta skulle även innebära att elever som bor i kommuner där 

det är en större andel kvinnor på ordförandeposter tilldelas mer resurser. 

 

Antal elever per lärare och pedagogisk personal visar båda signifikanta resultat i bägge 

modellerna. Eftersom alla fyra parameterskattningar visar på en negativ effekt indikerar detta 

på att större klasser resulterar i lägre utgifter. Detta kan anses naturligt då detta i förlängningen 

innebär färre anställda för kommunen. Genomsnitten för de tio kommuner med högst respektive 

lägst utgifter, visar på att de tio kommuner med högst utgifter generellt har mindre klasser. 

Detta skulle dock kunna förklaras av att de har ett mindre elevunderlag, se Tabell 3.  

 

Gällande de demografiska faktorerna visar andel barn en signifikant negativ påverkan på 

utgifter per elev, vilket skulle kunna tyda på att skalfördelar existerar. Det kan även 

argumenteras för att detta talar emot medianväljarteoremet. Rent teoretiskt bör detta innebära 

större chans att medianväljaren är en förälder och därmed bör värdera och prioritera utbildning 

högre. Resultatet tyder på att kommuner med högre kostnader för utbildning kompenserar för 

ett lägre elevunderlag, där skalfördelar uteblivit. Andelen pensionärer är endast signifikant i en 

av estimationerna men uppvisar där en positiv påverkan på utgifter per elev. Detta förhållande 

överensstämmer inte med vad variabeln förväntades ha. Det är dock svårt att dra några direkta 

slutsatser om medianväljarens preferenser, då en person som är över 65 år inte kan antas 

prioritera utbildning mindre. I praktiken går det inte att anta att preferenser helt och hållet styrs 

av ens ålder och sådant som direkt påverkar dig som individ. 

 

Andelen flickor visar på en negativ effekt på utgifter per elev och detta kan indikera på att 

pojkar i grundskolan är mer resurskrävande. Följden av att kommuner satsar mer pengar på 
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pojkar kan innebära en ojämn resursfördelning mellan könen och resultera i en ojämlik 

skolgång. Det kan däremot vara en naturlig följd av pojkar behöver mer stöd för att klara 

grundskolan. Därmed kan det vara en nödvändig omfördelning av resurser för att uppnå 

likvärdiga skolresultat. Anmärkningsvärt är att andel elever med utländsk bakgrund och 

andelen nyinvandrade elever inte påverkar utgifterna per elev. Huruvida detta är jämlikt eller 

inte är svårt att konstatera utan ytterligare forskning. Det kan innebära en jämlik fördelning då 

dessa elever inte får mer resurser än andra. Emellertid kan det indikera på en mer ojämlik 

skolgång eftersom dessa elevgrupper kan tänkas behöva mer hjälp och stöd av skolan, som de 

inte får. 

 

Resultatet visar också på att det inte finns något samband där högre andel som klarat 

kunskapskraven eller uppnått godkänt på nationella proven skulle leda till varken högre eller 

lägre utgifter för grundskolan. Att kommunerna inte satsar vare sig mer eller mindre kan anses 

likvärdigt. Däremot kan det samtidigt anses ojämlikt där kommuner med en låg andel som 

klarar målen kanske skulle behöva mer resurser. Det är dock svårt att dra några slutsatser för 

en hel kommun. Detta skulle snarare behöva undersökas på skolnivå, samt över en längre 

period. 

 

Vidare till de geografiska faktorerna, där tätortsgrad visar på en negativ påverkan på utgifter 

per elev. Detta innebär att desto större andel av invånarna som bor i tätort desto lägre utgifter. 

Detta indikerar också på skalfördelar i befolkningstätare kommuner samt att små kommuner är 

tvungna att kompensera för längre avstånd och mindre elevunderlag.  

 

Eftersom likvärdig skola är ett väldigt omfattande ämne med flera infallsvinklar, behövs det 

mer djupgående forskning. Bland annat skulle det kunna vara relevant att genomföra en 

liknande studie men med ett paneldataset. Detta för att kontrollera om kommuner som allokerar 

mer pengar åt utbildning får effekt på betygsresultaten längre fram i tiden. Dessutom skulle det 

vara relevant att undersöka om lägre betygsresultat gör att kommunen behöver satsa mer 

pengar. Dessa två kräver dock att ett datamaterial över en längre tidsperiod. Det skulle även 

kunna vara intressant att jämföra kommuner eller skolor med liknande förutsättningar för att se 

om medianväljarens preferenser kan förklara eventuella skillnader. Denna studie hade även 

kunnat breddats med att inkludera medelinkomst samt ett mått på hur många barn en förälder 

har i grundskolan. Detta hade eventuellt gett en tydligare bild hur inkomsten påverkar 
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efterfrågan på utbildning och om föräldrar värderar utbildning mer ju fler barn de har i skolan. 

Dessa två faktorer skulle möjligen kunna inkluderas i en framtida forskning.  

 

Sammanfattningsvis visar studien att det förekommer ekonomiska skillnader mellan 

kommunerna. De huvudsakliga faktorerna som styr utgifterna per elev i grundskolan är skatt, 

antal invånare, andel barn, mängden lärare och tätortsgrad. Det är dock viktigt att ta i beaktning 

att det är skillnad på dessa skillnader för likvärdigheten, då alla dessa faktorer påverkar 

utgifterna men på olika sätt och olika mycket. Det tyder på att medianväljarens preferenser är 

sekundär till andra variabler som kommunen ofta inte styr över. Hur stora utgifterna är tyder på 

en fråga om vad kommunen måste spendera och inte vad invånare i kommunen vill spendera. 

Medianväljaren har därmed mindre att säga till om än vad teorin säger. Detta tyder även på att 

utifrån de förutsättningar kommunerna ställs inför är grundskolans utgifter relativt likvärdiga. 

Skulle skolan åter förstatligas skulle staten fortfarande behöva möta samma typ av utgifter. Det 

är dock viktigt att poängtera att det krävs ytterligare studier för att konstatera hur likvärdig den 

svenska grundskolan är.  
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Appendix 
 

Tabell A1. Deskriptiv statistik.   

Variabel  Medelvärde Std.Dv. Min Max 

Utgifter grundskola (UG) 111 068 13 238 88 725 174 050 

Medianinkomst (MY) 301 800 23 937 250 186 408 351 

Skatt (S) 32,9 1,2 29,2 35,1 

Kostnadsutjämning (KUG) 234 1257 -3564 4984 

Invånare totalt (IT) 34 466 71 179 2454 935 619 

Politiskt styre (PS) 1,0 0,8 0 2 

Kvinnor i kommunfullmäktige (KK) 43,6 5,1 29,3 58,1 

Kvinnor på ordförandeposter (OK) 36,0 16,7 0 83,3 

Elev/lärare (EL) 11,8 1,2 8,3 15,4 

Elev/specialpedagog (EP) 10,1 1,0 6,7 13,7 

Ålder     

   Barn (B) 22,5 2,4 16,5 30,6 

   Vuxna (V) 54,2 2,6 47,8 66,0 

   Pensionärer (P) 23,3 4,1 12,8 33,2 

Flickor i grundskola (FE) 47,9 1,5 37,0 52,0 

Elever med utländsk bakgrund (UE) 21,2 8,8 7,0 51,0 

Nyinvandrade elever (NE) 10,1 6,1 0,8 32,6 

Elever som uppnått kunskapskraven (KE)  76,6 7,9 51,1 96,1 

Nationella proven (NPG) 79,5 8,5 50,0 100,0 

Elever i annan kommun (AKE) 8,3 8,3 0 46,0 

Utbildningsnivå föräldrar (UF) 47,3 11,3 26,0 88,0 

Arbetslöshet (A) 8,7 3,7 2,2 18,5 

Ginikoefficient (GK) 0,4 0,04 0,3 0,6 

Invånare per kvadratkilometer (KKM) 151,1 546,9 0,2 5494,8 

Tätortsgrad (TG) 76,4 13,9 39,0 100,0 

Inflyttning (AIF) 6,9 1,8 3,4 15,0 

Utflyttning (AUTF) 5,6 1,5 3,0 13,5 

     

För andel elever som klarat kunskapskraven i alla ämnen saknade Arjeplog och Grästorp kommun data för 2016 och därför 

räknades ett medelvärde ut från resultatet året tidigare samt året därpå. 

Statistiken för nationella proven avser andelen av de som genomfört provet samt att om antalet elever med underkänt betyg 

är en till fyra, visas andelen som approximativt 100 procent. 
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Tabell A2a. Variabler för kommunerna med högsta utgifterna 2016.  

Kommun Medianinkomst Skatt Bidrag Invånare   

Pajala 296 070 34,84 186 6116   

Jokkmokk 298 329 34,29 -1263 5105   

Sorsele 293 630 33,95 935 2535   

Överkalix 297 853 34,14 -1685 3378   

Vindeln 295 865 34,45 19 5413   

Arvidsjaur 308 077 34,14 -310 6442   

Orust 309 776 34,19 -500 15 093   

Heby 285 411 34,21 -201 13 755   

Valdemarsvik 273 806 33,18 -1089 7809   

Bräcke 274 657 34,59 1270 6492   

 

 

Kommun 

 

 

Politiskt styre 

Kvinnor i 

kommunfull-

mäktige 

 

Kvinnor på 

Ordförandeposter 

 

Elever 

/lärare 

Elever 

/special-

pedagog 

 

Pajala R 48,5 16,7 9,8 7,9  

Jokkmokk R 48,4 50,0 8,9 6,7  

Sorsele BLO 47,6 20,0 8,5 8,5  

Överkalix BLO 41,9 42,9 8,5 8,3  

Vindeln R 48,4 28,6 10,0 7,8  

Arvidsjaur R 44,8 33,3 9,3 8,2  

Orust BLO 46,3 83,3 10,4 9,5  

Heby ALL 46,3 30,0 10,6 8,8  

Valdemarsvik R 37,1 40,0 9,2 8,0  

Bräcke BLO 48,7 40,0 11,0 8,7  

 

Kommun 

 

Barn 

 

Vuxna 

 

Pensionärer 

 

Flickor 

Utländsk 

bakgrund 

 

Nyinvandrade 

Pajala 19,2 47,8 33,0 48 21 15 

Jokkmokk 18,8 54,8 26,4 46 29 19 

Sorsele 21,5 51,4 27,1 45 28 19 

Överkalix 16,5 50,6 32,9 37 29 21 

Vindeln 21,6 50,3 28,1 51 22 15 

Arvidsjaur 20,0 53,2 26,7 47 12 6 

Orust 19,6 52,0 28,4 50 12 6 

Heby 22,0 53,8 24,2 48 15 7 

Valdemarsvik 18,9 50,5 30,6 47 22 16 

Bräcke 20,4 52,0 27,6 47 24 16 
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Kommun 

Uppnått 

kunskapskrav 

Nationella 

proven 

 

Annan kommun 

 

Föräldrar 

 

Arbetslöshet 

 

Ginikoefficient 

Pajala 72,9 78,8 6,9 34 10,0 0,34 

Jokkmokk 78,0 80,6 14,4 43 8,6 0,36 

Sorsele 59,5 100,0 0,0 31 5,8 0,34 

Överkalix 78,8 100,0 22,6 29 10,7 0,32 

Vindeln 65,8 60,0 2,6 45 6,2 0,32 

Arvidsjaur 75,3 79,6 0,0 43 9,6 0,31 

Orust 81,0 91,8 12,4 49 4,0 0,36 

Heby 77,1 67,3 3,7 37 5,7 0,36 

Valdemarsvik 64,4 75,5 8,7 32 11,3 0,38 

Bräcke 76,0 80,0 1,0 35 11,7 0,38 

Kommun Invånare/km Tätortsgrad Inflyttning Utflyttning   

Pajala 0,8 51 6,3 6,6   

Jokkmokk 0,3 73 7,1 5,8   

Sorsele 0,3 47 6,5 5,2   

Överkalix 1,2 53 5,8 5,8   

Vindeln 2,1 59 5,9 5,1   

Arvidsjaur 1,1 76 4,9 4,8   

Orust 39,1 45 6,5 5,6   

Heby 11,8 61 6,7 5,5   

Valdemarsvik 10,6 62 8,8 7,6   

Bräcke 1,9 49 8,1 7,0   

Tabell A2b. Variabler för kommunerna med lägsta utgifterna 2016.  

Kommun Medianinkomst Skatt Bidrag Invånare   

Haparanda 273 025 33,84 -445 9864   

Österåker 338 482 30,25 2797 43 293   

Hallsberg 297 628 33,10 84 15 649   

Härryda 355 484 32,10 2855 37 108   

Västerås 309 357 31,24 -33 147 420   

Karlskoga 299 613 33,55 -405 30 538   

Skurup 294 998 30,71 1270 15 408   

Sundbyberg 322 301 30,98 -1970 47 750   

Täby 392 872 29,73 2511 69 386   

Kävlinge 335 839 29,20 2751 30 532   
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Kommun 

 

 

Politiskt styre 

Kvinnor i 

kommunfull-

mäktige 

 

Kvinnor på 

Ordförandeposter 

 

Elever 

/lärare 

Elever 

/special-

pedagog 

 

Haparanda R 48,6 10,7 11,2 10,1  

Österåker ALL 37,3 45,5 14,1 11,7  

Hallsberg R 46,7 22,2 13,2 11,4  

Härryda ALL 31,4 30,0 13,7 12,0  

Västerås BLO 44,3 45,5 13,1 11,4  

Karlskoga BLO 44,7 45,5 11,5 9,9  

Skurup R 36,6 25,0 12,0 10,0  

Sundbyberg ALL 43,6 33,3 15,4 12,0  

Täby ALL 44,3 25,0 13,8 11,5  

Kävlinge ALL 40,8 55,6 12,4 11,0  

 

Kommun 

 

Barn 

 

Vuxna 

 

Pensionärer 

 

Flickor 

Utländsk 

bakgrund 

 

Nyinvandrade 

Haparanda 20,9 52,2 26,9 49 43 25,5 

Österåker 26,5 55,3 18,2 48 14 3,4 

Hallsberg 22,5 54,7 22,8 46 18 6,2 

Härryda 28,5 55,6 15,9 48 9 1,8 

Västerås 23,0 57,3 19,7 49 28 7,0 

Karlskoga 21,8 54,2 24,0 49 24 12,0 

Skurup 23,9 55,8 20,3 50 15 4,7 

Sundbyberg 21,4 65,9 12,8 52 36 8,7 

Täby 26,9 53,9 19,3 48 14 3,4 

Kävlinge 27,2 54,1 18,7 48 9 2,5 

 

Kommun 

Uppnått 

kunskapskrav 

Nationella 

proven 

 

Annan kommun 

 

Föräldrar 

 

Arbetslöshet 

 

Ginikoefficient 

Haparanda 74,4 69,0 7,10 30 17,4 0,38 

Österåker 85,8 89,8 31,9 59 3,6 0,41 

Hallsberg 76,1 61,4 3,5 39 8,5 0,36 

Härryda 88,6 90,3 11,9 68 3,7 0,38 

Västerås 72,8 76,2 24,5 56 9,6 0,41 

Karlskoga 64,6 81,8 2,3 46 11,2 0,39 

Skurup 85,4 78,5 4,6 44 8,6 0,38 

Sundbyberg 77,8 88,6 31,1 54 7,5 0,40 

Täby 92,2 94,6 36,8 81 2,6 0,46 

Kävlinge 84,2 82,4 15,5 65 5,1 0,38 
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Tabell A3. Korrelationsmatris för samtliga variabler. 

Kommun Invånare/km Tätortsgrad Inflyttning Utflyttning   

Haparanda 10,7 78 6,2 5,4   

Österåker 138,6 93 7,4 5,0   

Hallsberg 24,6 79 7,4 6,4   

Härryda 139,1 91 6,2 5,4   

Västerås 153,7 94 5,1 3,9   

Karlskoga 65,2 92 5,6 4,4   

Skurup 79,6 76 7,8 6,2   

Sundbyberg 5494,8 100 14,9 12,5   

Täby 1143,3 100 7,8 6,4   

Kävlinge 200,2 92 5,7 4,8   
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Bild A1. Kostnad för grundskola årskurs 1–9 hemkommun. 2016. Höga värden röda. Låga 

värden mörkgröna. Källa: Kolada. 

 

 

 
 
 

Bild A2a. Spridningsdiagram för 

residualerna. 

Bild A2b. Spridningsdiagram för 

residualerna, med de logaritmerade 

variablerna. 
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Bild A3. Histogram över residualernas 

fördelning. 


