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Sammanfattning 
Syftet med denna studie var att undersöka hur skolkonkurrensen påverkar 

betygsinflationen i Sveriges grundskolor. Konkurrensutsättningen gör att aktörer 

försöker tillgodose kundernas önskemål, vilket kan ske genom kostnadsminskningar, 

kvalitetsförbättringar eller att aktörerna förändrar sin produkt för att bättre matcha 

efterfrågan. I Sverige konkurrerar olika skolor om den kommunala skolpengen och i 

förlängningen om eleverna som den är kopplad till. Betygen kan i detta fall vara ett 

marknadsföringsinstrument för skolorna. 

Betygsinflationen definierades i denna studie som skillnaden mellan ett objektivt och 

ett subjektivt resultatmått. Studien genomfördes med en regressionsanalys av OLS- 

modell där skillnaden mellan vad eleverna i en kommun presterade på de nationella 

proven i matematik, svenska och engelska och vad de fick i slutbetyg i samma ämne 

användes som beroende variabel. Förutom oberoende variabler, vilka ämnade fånga 

upp konkurrenssituationen, användes vissa kommunspecifika variabler. Konkurrens 

mättes i studien som andelen elever i friskola. Modellen visade att 

konkurrensutsättningen hade signifikant påverkan på betygsinflationen i alla tre 

ämnena. Påverkan var dock relativt liten, konkurrensutsättningen kan därför endast 

betraktas som en del i en förklaring till hur betygsinflation uppkommer. 
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1. Introduktion 

1.1 Inledning 

En elevs slutbetyg i grundskolan är av största vikt när denne senare ska söka 

gymnasieutbildning. Om elevernas förmåga inte matchar deras betyg riskerar det i 

framtiden att leda till problem med felmatchning i uttagningarna till vidare 

utbildning och arbete (Wikström och Wikström 2005 s. 310). Betygen har i huvudsak 

två uppgifter; Att visa att eleven har det kunnande som krävs för en viss utbildning 

och för att möjliggöra en jämförelse av elevers kunnande i de fall där det är fler 

sökande än det finns platser (Björklund m.fl. 2010 s. 19). Att betygen är rättvisa och 

jämförbara över tid såväl som mellan skolor är därför viktigt. 

Sverige satsar en stor andel pengar på utbildning. I OECD länderna spenderades 

under 2010 ungefär 6,2 procent av ländernas BNP på utbildning, medan det i Sverige 

under samma period spenderades 6,5 procent av BNP på detta (Ekonomifakta 2013). 

Utbildningen tycks alltså värderas relativt högt i Sverige jämfört med andra länder. 

Betygsresultaten i de svenska skolorna ser ut att förbättras. Elever i årskurs nio med 

det maximala meritvärdet 320 ökade med över 400 procent mellan 1998 och 2008 

(Vlachos 2009). Frågan är om denna ökning har skett på grund av att eleverna blivit 

så pass mycket bättre eller om det tyder på betygsinflation i de svenska skolorna. 

Studier har pekat på det senare, då svenska elever tappar i internationell jämförelse 

(Skolverket 2014:a). 

En förklaring till betygsinflationen skulle kunna vara den ökade 

konkurrenssituationen som svenska skolor har ställts inför. I Sverige är skolvalet 

fritt, vårdnadshavaren har rätt att välja valfri skola till sitt barn inom kommunen. 

Detta gäller oavsett om skolan drivs av kommunal eller fristående huvudman 

(Skolverket 2013:b). Eftersom pengarna följer eleverna så är det naturligt att 
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skolorna försöker matcha sin verksamhet i så hög grad som möjligt till elevernas 

önskemål (Hartman 2011). Valfriheten är en av marknadstänkandets grundplåtar, 

vilket flyttar beslutsmakten från staten till individerna. Skolorna konkurrerar om 

elever bland annat med hjälp av utbildningens kvalité och betygen. Istället för att 

vara en marknad som styrs av pengar så är det en marknad där betygssättningen har 

en central roll. Genom att sätta generösa betyg tillgodoses elevernas (kundernas) 

önskemål och skolan fortsätter på så vis att locka elever. En större konkurrens om 

eleverna kan därför tänkas leda till betygsinflation. 

I Sverige pågår en debatt om huruvida den ökade konkurrensen mellan skolorna är 

positiv eller negativ. Förespråkare av fri konkurrens menar att en ökad valbarhet för 

elever och en gynnsam konkurrenssituation hjälper skolorna att förbättras. Andra 

kritiserar reformerna med argumentet att vinstuttaget står i fokus istället för kvalitén 

(Barkeman 2014). 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien var att undersöka hur grundskolornas betygssättning har 

påverkats av att vara en del av en konkurrensutsatt marknad. Den huvudsakliga 

frågeställningen var: 

- Påverkar konkurrenssituationen från friskolor betygsinflationen i 

grundskolorna? 

1.3 Avgränsning 

Undersökningen skedde på kommunalnivå eftersom ansvaret för grundskolan i första 

hand är en kommunal angelägenhet. Utöver detta väljer de flesta elever en skola  

inom sin hemkommun vilket gör det naturligt att titta på skolan på kommunal nivå 

(Ahlin & Johansson 2000). Undersökningen innefattade enbart de kommuner där en 

andel av kommunens grundskoleelever gick i friskola. 
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2. Bakgrund 

2.1 Betyg och svenska skolresultat 

Enligt grundskoleförordningen ska betyg visa var en elev står i förhållande till de 

nationella kunskapsmålen. Betygens funktioner är att ge skolor, föräldrar och den 

enskilda eleven information om dennes kunskapsnivå. Betygen fungerar även som en 

motivationskälla för den enskilda eleven såväl som ett urvalsinstrument för vidare 

studier (Antemar och Antelius 2011). För att anses rättvisa bör betygen vara 

jämförbara mellan skolor såväl som tolkningsbara över tid för att visa på en elevs 

faktiska prestation. Betygen som används för urval till högre utbildningar måste vara 

objektiva för att kunna särskilja individerna på ett sätt som korrekt visar deras sanna 

kunskap. Betygen har i detta sammanhang två uppgifter, dels att visa att eleven har 

det kunnande som krävs för en viss utbildning och dels för att ha möjlighet att 

bedöma elevers kunnande i jämförelse med varandra i de fall då antalet sökande är 

fler än antalet platser (Björklund m.fl. 2010 s.19). 

I Sverige är betygssättningen decentraliserad, vilket innebär att skolorna själva sätter 

betygen. Det är således den berörda läraren som ansvarar för betygssättningen som 

baseras på vad eleverna presterar i klassrummet (Wikström och Wikström 2005 

s.310). 

Betygsinflation brukar beskrivas på ett sådant sätt att betygen blir allt högre utan att 

de har täckning genom att de faktiska kunskaperna har ökat. I Sverige har 

betygsutvecklingen för niondeklassare varit positiv sedan 1990-talet om man ser till 

meritvärdet1. 

 
 

 

1 Meritvärdet utgörs av summan av betygsvärdena för de 16 bästa betygen i elevens slutbetyg. Där varje 

ämne ger poäng, Godkänt ger 10 poäng, Väl Godkänt 15 och Mycket Väl Godkänt 20. Maximalt resultat 

är 320 poäng (SCB 2009). 
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Figur 1. Genomsnittligt meritvärde för niondeklassare 
 
 

 

 
Källa: Skolverket 
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OECD-projektet PISA (Programme for International Student Assessment) där 15- 
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Figur 2. Svenska PISA resultat 
 
 

 

 
Källa: Skolverket 
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denna period fick eleverna i Sverige betyg efter skalan 1-5, där 5 var det högsta och 3 

var medelvärdet. Kritiken mot detta system var att betygen fokuserade för mycket på 

hur eleverna presterade i förhållande till varandra och för lite på vad de faktiskt lärde 

sig. Detta ledde till en konkurrenssituation som ansågs negativ för eleverna 

(Wikström 2005 s.23-24). Lärarna ansågs i alldeles för hög utsträckning ta hänsyn  

till den fastställda nationella procentfördelningen av betyg i den egna 

betygssättningen (Björklund m.fl. 2010 s.20). Denna kritik ledde till att ett 

kriteriebaserat betygssystem infördes. I grundskolan fick eleverna ett tregradigt betyg 

från G-MVG. I ett sådant system är det lättare att se vad som behöver uppnås för ett 

visst betyg, samt lättare att se hur utvecklingen av en elevs kunnande fortskrider. 

Problemet med denna typ av betygssättning är att säkerställa att rätt betyg utdelas. 

Då det i många fall blir abstrakta kriterier som ska uppnås kan kunnandet hos en elev 

bedömas på olika sätt beroende på vem det är som sätter betyget (Wikström 2005 

s.16). Idag så sätts betygen genom en femgradig skala, från E-A, där A är det högsta 

betyget och betyget F kan sättas för icke godkända kunskaper. Systemet infördes för 

samtliga elever i grundskolan läsåret 2012/2013 (Skolverket 2012). 

2.3 Friskolereformen 

Friskolereformen infördes 1992 i Sverige. Den huvudsakliga förändringen var att 

friskolor likt de kommunala skolorna fick rätt till kommunalt bidrag för de elever som 

de utbildade. Innan dess hade fristående skolor framförallt finansierats med hjälp av 

elevavgifter, och i de fall friskolorna fick offentligt stöd så var det på grund av att de 

erbjöd en undervisning som det ordinarie skolsystemet ansågs sakna. På detta sätt  

var de fristående skolorna främst ett komplement till det ordinarie systemet och 

många av dem hade riksintag (Ekonomifakta 2014). Med den nya lagen är 

hemkommun skyldig att ge bidrag till huvudmannen för varje elev vid den aktuella 

skolenheten. Detta gäller oavsett om eleven väljer en kommunal eller en fristående 
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skola. Bidraget kallas ofta för skolpeng och består av ett huvudbelopp samt i vissa fall 

ett extra tilläggsbelopp. Huvudbeloppet ska täcka skolenhetens kostnader för bland 

annat undervisning, läromedel, måltider och lokalhyra. Skolorna får alltså resurser 

beroende på hur många elever som väljer att gå på skolan (Skollagen 2010:800). Den 

nya reformen ökade på detta sätt möjligheten att starta en fristående skola, något 

som utvecklingen av antalet friskolor tydligt pekar på. 

Figur 3. Andelen grundskolor i Sverige som är friskolor i procent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Källa: Skolverket 
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reglerar den. Exempel på marknadsmisslyckanden är förekomsten av asymmetrisk 

information, externa effekter samt marknader som är naturliga monopol. Den 

asymmetriska informationen grundar sig i att konsumenterna och företagen inte har 

tillgång till samma information, till exempel i sjukvården. Dessa 

marknadsmisslyckanden hanteras ofta med hjälp av regleringar. Dessa kan ske 

genom att staten tar över ägandet alternativt genom entreprenörslösningar där 

anbudsupphandling sker. Ett tredje alternativet är att skapa en konkurrensutsatt 

marknad där kundvalet står i fokus, vilket är fallet i skolvärlden. Den 

samhällsekonomiska effektiviteten vid en sådan lösning är svår att mäta, eftersom 

kostnader och vinster bara är en del av effektiviteten. Hur kvalitén utvecklas är även 

viktigt att studera men i många fall betydligt mer svårdefinierat. Det är dock tydligt 

att konkurrensutsättningen i de flesta fall leder till ökad ekonomisk effektivitet. 

Det är tydligt att antalet friskolor har ökat samtidigt som betygen har skenat i de 

svenska skolorna. Skolor som tidigare hade naturliga upptagningsområden blev i och 

med friskolereformen tvungna att konkurrera om eleverna och deras skolpeng. 

Konkurrensen mellan skolor kan leda till två olika konsekvenser. Om eleverna och 

deras föräldrar vid valet av skola prioriterar utbildningens kvalité och 

kunskapsutvecklingen eleverna tillgodoses av utbildningen kommer skolorna försöka 

höja kvalitén på utbildningen. Om istället eleverna och deras föräldrar väljer skola 

beroende på andra faktorer som generositet i betygssättning samt trivsel och 

sammansättningen av elever så kommer konkurrensen att leda till att skolorna 

fokuserar på dessa områden för att locka till sig så många elever som möjligt (Vlachos 

2011 s.69). Om en skola kan visa att deras elever har högre betyg än konkurrenternas 

signalerar detta att utbildningen håller en högre klass. Om risken att påkommas med 

att sätta för generösa betyg är tillräckligt låg så är det alltid positivt för en skola att ha 
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en viss betygsinflation. Avsaknaden av kontrollmekanismer när det kommer till 

betygssättning ökar risken för en orättvis fördelning av betygen. Den enda externa 

kontrollmekanismen som finns för skolorna i Sverige är de nationella proven. 

Resultatet av dessa ska dock endast vara styrande i betygssättningen (Wikström och 

Wikström 2005 s. 310). Dålig uppföljning och otillräckliga kontrolleringsinstrument 

ger stora möjligheter för skolorna att använda sig av betygen som ett 

marknadsföringsinstrument (Vlachos 2010 s. 25). I teorin höjer en producent 

kvalitén för samtliga parter även om de bara konkurrerar om kunder på marginalen. 

Detta är något som verkar gälla även i skolvärlden (Walsh 2010 s. 154). 

 

3. Tidigare studier och teorier 
Det finns tidigare nationella såväl som internationella studier i ämnet vilket pekar på 

att betygsinflation inte är något som är specifikt för Sverige. 

Yang och Yip (2002) belyser att betygsinflation leder till välfärdsförluster för 

samhället. Detta eftersom matchningen på arbetsmarknaden i förlängningen blir 

sämre. Output från en specifik arbetare blir lägre när denne arbetar inom ett område 

som individen inte är kvalificerad för. Detta leder till effektivitetsförluster för det 

företaget som på felaktiga grunder har anställt personen. Matchningsproblematiken 

är även ett problem för de sökande av tjänsten då de som har den korrekta kunskapen 

är tvungna att konkurrera med fler individer om en specifik tjänst vilket kan pressa 

ner lönenivån. 

Amerikanska studier pekar på klassisk spelteori när det kommer till problematiken 

med att få bukt med betygsinflationen. Likt ett fångarnas dilemma så skulle  

samhället tjäna på att betygsinflationen upphörde och betygen gick tillbaka till stabila 

nivåer. Dock eftersom skolor konkurrerar mot varandra så kommer dem till ett läge 
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där oberoende hur de andra aktörerna agerar så är det positivt för skolan att höja 

betygen. Ett läge där betygen sänks till mer rättvisa nivåer alternativt hålls kvar på en 

konstant nivå är därför inte troligt eftersom skolorna ser till sitt eget och sina elevers 

bästa i första hand (Young 2013). 

Walsh (2010) studie undersöker hur skolkonkurrens påverkar betygssättningen på 

High School i USA. Likt Hoxby (2000) bygger Walsh sin studie på Tiebout-modellen 

(Tiebout 1956). Modellen bygger på att människor har olika preferenser och beroende 

på dessa så väljer de vart de vill bosätta sig. Kommuner erbjuder olika ”paket” med 

offentliga tjänster och skatter som attraherar en viss typ av individer. Konkurrensen 

mellan kommuner kommer i sin tur att leda till ett utbud av offentliga tjänster som är 

optimalt anpassade till olika individers önskemål. Man skulle kunna säga att  

individer ”röstar med fötterna” genom att välja den kommun som passar dem bäst. 

Grundtesen i deras studier är att distrikten använder generösa betyg som ett sätt att 

locka familjer till att bosätta sig i deras distrikt. Föräldrarna som bestämmer vart de 

ska placera sina barn tillhör två olika grupper. Den ”Naiva gruppen” väljer skolor 

med höga betyg eftersom de tror att de höga betygen är ett tecken på att utbildningen 

håller hög kvalité. De andra tillhör den ”Strategiska gruppen” och väljer skola 

beroende på vart det är lättare för eleverna att få höga betyg, detta för att deras barn 

ska få en konkurrensfördel jämfört med andra elever när de söker in till högre 

utbildningar och arbeten. 

Björklund och Lindahl (2005) beskriver effekterna av utbildning på samhällsnyttan. 

En högre utbildningsnivå tycks vara positivt för individens inkomstnivå. Däremot 

ifrågasätter de om högre utbildning gör så att individen producerar mer till 

samhällsnyttan, och pekar på att det kan vara så att utbildningen enbart signalerar 

detta. Signaleringsteorin utgår från att individens produktivitet inte ökar med hjälp 
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av utbildningen utan den medför att andra uppfattar utbildningen som mer positiv 

för produktiviteten. Det samma gäller för betyg. Höga betyg signalerar att eleven är 

duktig, men om betygsinflation råder så kanske inte det faktiska humankapitalet 

motsvarar betyget. 

Wikström och Wikström (2005) undersökte om konkurrens mellan gymnasieskolor i 

Sverige leder till ökad betygsinflation. Detta genom att jämföra elevers slutbetyg från 

gymnasiet 1997 med vad eleverna presterade på högskoleprovet. Frågan var om 

skillnaden mellan det objektiva betyget (högskoleprovet) och det mer subjektiva 

(slutbetyget) kunde förklaras med hjälp av konkurrenssituationen. Resultatet i 

studien indikerar att elever i kommuner som karakteriseras av hög konkurrens i 

större utsträckning får ett högre slutbetyg jämfört med vad de presterade i nationella 

provet. 

I sin undersökning som utfördes på individnivå använde Ahlin (2003) data från 8500 

gymnasieelever. Enligt hennes undersökning så ledde en ökad andel av elever i en 

kommun som gick i friskola till ett förbättrat resultat för kommunens samtliga elever i 

matematik, dock verkade det inte påverka resultatet i svenska och engelska. 

En annan svensk som har skrivit mycket i ämnet är Jonas Vlachos, bland annat 

(2010) och (2011). I sin rapport från 2010 undersöker Vlachos vad skillnaderna 

mellan nationella prov och betyg i grund respektive gymnasieskolan kan bero på. 

Utöver det så undersöker han hur betygssättningen i ämnen som har nationella prov 

och ämnen som saknar kontrollmekanismer som praktiskt-estetiska-ämnen2 skiljer 

sig åt. I rapporten pekar han på problemen med informationssymmetrier mellan 

kund och producent på den konkurrensutsatta marknaden som skolan är. Det kan 

vara svårt för kunden att veta vilket skolval som är det bästa för den specifika eleven. 

2 
Med praktiskt-estetiska ämnen menas bild, musik, hemkunskap, idrott och slöjd (Vlachos 2010 s.28) 
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Till exempel kan ett visst pedagogiskt angreppssätt passa två olika individer olika bra, 

och det är även svårt att få ett objektivt svar på frågan vilken skola en elev lär sig mest 

i. Betygen kan dock av somliga anses vara en måttstock på skolans kvalité. Det i 

samband med att den externa kontrollen av betygssättningen har varit låg i Sverige 

gör att risken för betygsinflation ökar. Dock är det inte specifikt friskolorna som är 

benägna att höja elevers betyg utan det gäller alla skolor som utsätts för en 

konkurrenssituation, eftersom de försöker behålla alternativt utöka sitt elevunderlag. 

I de praktiskt-estetiska ämnena saknas som sagt kontrollmekanismer och 

betygsinflationen i de ämnena verkar enligt rapporten öka mer när konkurrensen 

ökar i jämförelse med ämnen där viss extern kontrollmekanism existerar. Dock finns 

det även en viss effekt på betygsinflation i de ämnen där kontrollmekanismer 

förekommer (Vlachos 2010). 

Bonesrönning (2004) studerade hur lärares beteende påverkade elevernas kunnande 

i den norska skolan. Det visar sig att betygsättningen påverkar elevernas resultat. 

Elever som utsätts för hårdare bedömning lär sig oftast bättre än elever som bedöms 

på ett mjukare sätt. Det visade sig även att lärare som arbetade i en skola som låg i en 

kommun med flera skolor tenderade att vara mer generösa i bedömningen när det 

kommer till att sätta betyg. 

 

4. Metod 

4.1 Metodval 

Regressionsanalysen av datamaterialet gjordes med hjälp av statistikprogrammet 

SPSS 22.0. Tre stycken olika Ordinary least squares (OLS)-skattningar utfördes. Ett 

för vardera ämne där nationella prov förekommer, det vill säga matematik, svenska 

och engelska. 
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OLS är den mest använda metoden för regressionsanalyser. Syftet med OLS är att få 

en skattning av de oberoende koefficienterna så nära det observerade datamaterialet 

som möjligt genom att minimera den kvadratiska summan av residualerna 

(Studenmund 2011 s.35). 

Studien använde en signifikansnivå på 95 procent för att statistiskt kunna säkerställa 

att de oberoende variablerna påverkade den beroende variabeln. Detta betyder att det 

med 95 procents säkerhet kan fastställas att variabeln påverkar den beroende 

variabeln (Studenmund 2011 s. 133-134). 

4.2 Data 

Siffrorna till regressionen är hämtade från SCB samt Skolverkets databaser 

Jämförelsetal och SIRIS. Data bestod av information mellan åren 2005 till 2012, 

dessa år valdes eftersom tillgänglig information om resultat från nationella prov 

endast sträcker sig tillbaka till 2005. Dock anses detta vara en tillräckligt lång period 

för att kunna undersöka hur effekten på betygsinflation ter sig. Data var på 

kommunnivå, där statistik från 223 av Sveriges kommuner innefattades för samtliga 

åtta år, vilket gav 1784 observationer (För att se vilka kommuner som är inkluderade 

och exkluderade se Appendix 1). 

4.3 Regressionsmodell 

Denna studie följer en liknande specifikation som Wikström och Wikström (2005) 

och Vlachos (2010) där betygsinflationen definierades som skillnaden mellan ett 

subjektivt och ett objektivt resultatmått. 

 
 
Specifikation: (Betygsinflation) = ß0 + ß1Friskoleandel + ß2LN_ElevS + ß3Lön+ 

ß4Lärartäthet + ß5Utrikes_födda + ß6Lågutb + ß7UTB_Lär+ ß8Meritvärde+ ß9LN_Area + 

ß10LN_Inv+ε 
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Variablerna elever per skola, area och invånare logaritmerades för att få variablerna 

mer normalfördelade. Logaritmering medför att variabeln blir lättare att tolka 

(Studenmund 2011 s. 216). 

4.3.1 Beroende variabel - Betygsinflation 

Den beroende variabeln definierades som: Andel elever som har blivit tilldelat ett 

högre slutbetyg än vad de presterade på nationella provet i årskurs nio i respektive 

ämne uttryck i procent (Höjd_M, Höjd_S, Höjd_E). Se figur 4 för hur den 

procentuella höjningen såg ut för respektive ämne under perioden som undersöktes. 

Figur 4. Andel betyg som höjdes i jämförelse till nationella prov 2005-2012 
 

 
 

Källa: Skolverket 

 

Variabeln visar enbart den andel elever vars betyg har höjts under perioden och tar 

inte hänsyn till den andel som betyget har sänkts jämfört med vad eleven presterade 

på nationella provet. Viktigt att poängtera att det råder stor skillnad mellan den andel 

elever vars betyg höjts jämfört med andelen som fick sänkt betyg i förhållande till vad 

de presterade på nationella proven. Exempelvis låg den genomsnittliga betygspoängen 

för slutbetyget konsekvent över motsvarande betygspoäng för provbetyget i både 

svenska och matematik mellan 1998 och 2006 (Skolverket 2007 s.23).  
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4.3.2 Oberoende variabler 
Friskoleandel - Andel av eleverna i en kommun som går på en friskola uttryckt i procent. 

LN_ElevS - Det genomsnittliga antalet elever per kommunalskolenhet, logaritmerad variabel. 

UTB_Lär - Andelen utbildade lärare uttryckt i procent. 

Lärartäthet - Antal elever per lärare. 
 

Utrikes_F - Andelen utrikes födda i kommunen uttryckt i procent. 
 

Lågutb - Andel av den vuxna befolkningen som saknar gymnasieutbildning uttryckt i procent. 
 

Lön - Medianinkomsten per år för innevånarna i kommunen. 
 

Meritvärde - Meritvärdet för eleverna i årskurs 9 i kommunen två år tidigare. 
 

LN_Area - Kommunens area mätt i km², logaritmerad variabel. 
 

LN_Inv - Kommunens invånarantal, logaritmerad variabel. 

 

Variabeln friskoleandel bygger på premissen att ju högre andel elever som går i en 

privat skola i kommunen desto högre är konkurrenssituationen. Det finns även elever 

som väljer att gå i en friskola i närliggande kommun, och dessa är inkluderade i 

statistiken eftersom det kan vara ett reellt hot om friskolan ligger i ett område nära en 

annan kommun (Ahlin 2003 s.10). Variabeln förväntades påvisa en positiv påverkan 

på betygsinflationen. LN_ElevS var tänkt att fånga upp den konkurrensen som finns 

mellan de kommunala skolorna3. Det finns möjligheter att elever väljer en kommunal 

skola som ligger utanför den kommun de är bosatta i, detta är det dock få som gör i 

Sverige (Ahlin & Johansson 2000). Antagandet bygger på att ju färre elever en skola 

förfogar över desto mer konkurrensutsatt är den. Eftersom fler elever skulle betyda 

att konkurrensutsattheten minskar så förväntades variabeln visa en negativ påverkan 

på betygsinflationen. Gällande utbildade lärare så finns det en grundtanke att de har 

lättare att sätta korrekta betyg i och med att de är utbildade i att göra det, vilket skulle 

innebära en negativ påverkan på betygsinflationen.  

 

 

3 
Samma variabel används för att fånga upp effekten av kommunal skolkonkurrens i Vlachos (2011) studie. 
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Det finns även forskning som Andersson och Walderström (2007) som pekar på att 

outbildade lärare tenderar att i genomsnitt ge ett något lägre betyg i jämförelse med 

utbildade, varpå variabeln UTB_Lär var intressant. Resultatet från Fredriksson och 

Öckert (2007) visade på att en ökad lärartäthet leder till bättre elevprestationer. 

Enligt Walsh (2010) gör en lägre lärartäthet att betygsinflationen ökar. En möjlig 

förklaring är att man försöker kompensera den dåliga lärartätheten med 

fördelaktiga betyg. Därför förväntades variabeln visa en negativ påverkan på 

betygsinflationen. Variabeln meritvärdet var tänkt att fånga upp kvalitén på 

skolorna4. En tidigare hög betygsnivå bör tala för att skolorna är kapabla till att 

utbilda duktiga elever och minska behovet av generös betygssättning. Variabeln 

borde därför påverka betygsinflationen negativt. Ett antal variabler lades till för att 

fånga upp kommunspecifika faktorer5, LN_Area och LN_Inv inkluderas eftersom 

dessa är relativt konstanta för kommunerna över tid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

4 
Samma variabel används av Ahlin (2003) som en indikator på skolornas kvalité. 

5 
Utrikes födda, lågutbildade och inkomst används även av Ahlin (2003) som kommunspecifika variabler. 
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4.4 Deskriptiv statistik 

Tabell 1 presenterar deskriptiv statistik för de oberoende variablerna för den 

undersökta tidsperioden genom att visa genomsnittsvärdena, lägsta och högsta 

värden samt standardavvikelse. Det fanns en spridning av samtliga variabler. Värt att 

notera är att friskoleandelen var noll som lägst, detta gäller för 135 observationer, 

vilket motsvarar 7,6 procent av de tillfällen som har observerats. Kommuner som inte 

har varit utsatta för skolkonkurrens något eller några av åren har dock inkluderats i 

regressionen eftersom de har observerad skolkonkurrens de övriga åren. 

Tabell 1. Deskriptiv statistik 
 
 

Variabel Genomsnitt Lägsta Högsta Standardavvikelse 

Friskoleandel 7,3228 0,00 45,40 6,92527 

LN_ElevS 5,2089 4,20 6,18 ,34913 

UTB_Lär 87,6754 70,00 100,00 5,03410 

Lärartäthet 
10,0979 6,37 14,70 1,01569 

Utrikes_F 11,5072 2,51 35,06 5,19944 

Lågutb 25,3285 11,00 40,00 4,86299 

Lön 232,3258 185,89 327,97 22,81200 

Meritvärde 204,2463 155,20 254,90 10,27701 

LN_Area 6,4404 2,16 9,86 1,29029 

LN_Inv 10,0356 7,79 13,69 ,91890 

Källa: Skolverket och SCB 
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5. Resultat
Tabell 2. Matematik (Höjd_M) 

Variabler: Koefficienter: Standardavvikelse T-värde: 

Konstant 71,809 9,879 7,269*** 

Friskoleandel 0,157 0,037 4,279*** 

LN_ElevS 0,233 0,906 0,257 

UTB_Lär -0,111 0,043 -2,586** 

Lärartäthet -0,229 0,260 -0,880 

Utrikes_F -0,061 0,049 -1,255 

Lågutb -0,018 0,073 -0,248 

Lön -0,028 0,014 -1,948* 

Meritvärde -0,128 0,024 -5,299*** 

LN_Area 0,785 0,228 3,451*** 

LN_Inv -0,802 0,35 -2,292** 

R2 Adj:6,5% F-värde:13,30 Durbin Watson:1,706 
*Signifikant på 90 % signifikansnivå 
**Signifikant på 95 % signifikansnivå 
***Signifikant på 99 % signifikansnivå 

Tabell 3. Svenska (Höjd_S) 

Variabler: Koefficienter: Standardavvikelse T-värde: 

Konstant 16,54 6,797 2,370** 

Friskoleandel 0,127 0,026 4,898*** 

LN_ElevS 0,345 0,64 0,538 

UTB_Lär -0,166 0,03 -3,823*** 

Lärartäthet -0,06 0,184 -0,324 

Utrikes_F 0,033 0,034 0,101 

Lågutb 0,084 0,051 1,639 

Lön -0,06 0,01 -0,585 

Meritvärde 0,023 0,017 1,322 

LN_Area 0,465 0,161 2,894** 

LN_Inv -0,017 0,247 -0,068 

R2 Adj:2,5% F-värde:5,498 Durbin Watson:1,57 

*Signifikant på 90 % signifikansnivå 
**Signifikant på 95 % signifikansnivå 
***Signifikant på 99 % signifikansnivå 
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Tabell 4. Engelska (Höjd_E) 

Variabler: Koefficienter: Standardavvikelse T-värde: 

Konstant 10,147 4,851 2,091** 

Friskoleandel 0,1 0,018 5,514*** 

LN_ElevS 0,852 0,445 1,916* 

UTB_Lär -0,116 0,021 -5,491*** 

Lärartäthet 0,222 0,128 1,736* 

Utrikes_F -0,03 0,024 -1,271 

Lågutb 0,176 0,036 4,925*** 

Lön -0,016 0,007 -2,25** 

Meritvärde 0,026 0,012 2,175** 

LN_Area 0,859 0,112 7,683*** 

LN_Inv -0,905 0,172 -5,442*** 

R2 Adj:12,7% F-värde:26,929 Durbin Watson:1,858 
*Signifikant på 90 % signifikansnivå 
**Signifikant på 95 % signifikansnivå 
***Signifikant på 99 % signifikansnivå 

Resultatet visade att friskoleandelen i alla tre regressioner blev signifikanta på den 

valda signifikansnivån (95 procent) och hade positiv effekt på betygsinflation. 

Variabeln UTB_Lär var även signifikant i alla tre regressioner och hade negativ effekt 

på betygsinflationen. Förutom de två variablerna så var även variabeln LN_Area 

signifikant för alla tre regressioner och hade en positiv påverkan på betygsinflationen. 

För att testa att ingen form av multikollinearitet (samvariation mellan en eller flera 

av de oberoende variablerna) föreligger i modellen så har de oberoende variablernas 

korrelation till varandra granskats, där ingen betydande korrelation observerades (Se 

Appendix 2 för korrelationsmatris). Vidare så granskas modellens VIF-värden. 
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Tabell 5. VIF-värden 

Variabler VIF-Värde 

Friskoleandel 1,599 

LN_ElevS 2,464 

UTB_Lär 1,152 

Lärartäthet 1,723 

Utrikes_F 1,579 

Lågutb 3,079 

Lön 2,644 

Meritvärde 1,521 

LN_Area 2,124 

LN_Inv 2,547 

Det finns inget exakt mått för när VIF-värdet börjar tyda på multikollinearitet men 

enligt Studenmund (2011) är 5 ett vanligt gränsvärde att använda. Variabler med 

värden under 5 anses inneha milda eller inga problem med multikollinaritet. I detta 

fall är samtliga variablers VIF-värden under 5 vilket indikerar att det inte finns något 

problem med multikollinearitet i modellen. 

Seriell korrelation uppstår när residualerna från observationerna är beroende av 

varandra när de skattas med OLS. Detta är vanligt vid tidsseriedata, då värdet på 

residualen från en observation erhålls beroende på värdet på residualen från en 

observation vid en annan tidpunkt (Studenmund 2011 s. 304-306). För att undersöka 

om modellen har problem med seriell korrelation användes ett durbin-watson d test. 

Resultatet av detta test ligger mellan värdena 0 och 4 där värden runt 2 indikerar att 

det inte finns någon seriell korrelation. Värden som är nära 0 är positivt seriellt 

korrelerade och värden närmare 4 är negativt seriellt korrelerade (Studenmund 2011 
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s.318-320). Durbin-watson värdet ligger mellan 1,57 och 1,858 för modellerna, vilket

indikerar att seriell korrelation inte förefaller i modellen. 

Den justerade förklaringsgraden (R2 Adj) är mellan 2,5 och 12,7 procent i de tre 

regressionerna, vilket betyder att variansen i de oberoende variablerna förklarar 

variansen i den beroende variabeln, exempelvis till 12,7 procent i engelska. 

F-värden i regressionerna är högre än gränsvärdet vid den valda signifikansnivån 

(1,83), vilket betyder att regressionerna i sin helhet är signifikanta till 95 

procentnivån (Studenmund 2011 s.587). 

De variabler som ej var signifikanta i någon av regressionerna vid den valda 

signifikansnivån var Utrikes_F och LN_ElevS6. Vidare varierade det vilka variabler 

som var signifikanta beroende på vilket ämne som undersöktes. 

5.1. Analys av resultat 

Även om effekterna av variabeln friskolekonkurrens är liten (mellan 0,1- 0,157) så 

finns en tydlig indikation att konkurrensen mellan skolor leder till viss 

betygsinflation. Detta innebär exempelvis att en ökning av friskoleandelen med 10 

procentenheter skulle leda till en ökning av betygsinflationen med 1,57 procent i 

matematik. 

Variabeln för den kommunala konkurrensen (LN_ElevS) blev inte signifikant i någon 

av regressionerna. Det bör teoretiskt finnas en konkurrenssituation även mellan de 

kommunala skolorna då de är en del av en konkurrensutsatt marknad. En möjlig 

anledning till att variabeln inte blev signifikant är att de kommunala skolorna 

6 
En regressionsmodell där dessa variabler exkluderas testades och påverkan av friskoleandel på 

betygsinflationen var konstant för alla tre ämnen (differensen av effekten var som högst 0,009 jämfört med 
den ordinarie modellen). 
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fungerar som lokala monopol där de sinsemellan har fastställda upptagningsområden 

och därigenom inte konkurrerar med varandra. 

Förklaringsgraden för de oberoende variablerna skiljer sig mellan de olika ämnena 

vilket kan ha sin förklaring i att andelen elever vars betyg höjts från vad de presterade 

på de nationella proven skiljer sig åt mellan ämnena. Under den tidsperioden som 

regressionen bygger på så var variansen stor mellan de ämnen som studerades (Se 

figur 4). I vissa prov som muntliga prov och uppsatsskrivningar finns en stor del av 

bedömning i motsats till prov som är konstruerade som flervalsalternativ som är helt 

fria från subjektiv bedömning (Björklund m.fl. 2010 s.19). Därför kan matematik vara 

det mest objektiva ämnen i undersökningen, då det inte finns någon form av 

uppsatsskrivning utan det till största del är tydliga mål som ska uppnås av eleven för 

att erhålla ett specifikt betyg. I den modellen (Tabell 2) var variablerna Friskoleandel, 

UTB_Lär, Meritvärde, LN_Area samt LN_Inv signifikanta vid den valda 

signifikansnivån. Utöver detta var variabeln lön signifikant till 90 procentsnivån. 

Friskoleandelen hade som förväntat en positiv effekt på betygsinflationen. Matematik 

var det ämne där friskolekonkurrensen visades sig ha högst påverkan. Meritvärdet 

som var tänkt att fånga upp skolornas kvalité hade en negativ effekt på 

betygsinflationen, vilket kan tyda på att skolor med lägre kvalité är mer benägna att 

vara generösa i betygssättningen. Dock kan detta även tyda på att skolor som tidigare 

inte varit generösa i betygssättning försöker anpassa sig till övriga skolor. 

Variabeln UTB_Lär påverkade betygsinflationen negativt i alla tre ämnen och 

variabeln var även signifikant på den valda signifikansnivån. Detta motsäger till viss 

del Andersson och Walderström (2007) som visade att outbildade lärare ofta sätter 

lägre betyg. Det får dock ses som ett väntat resultat då utbildade lärare bör vara mer 

kapabla att sätta ett korrekt betyg än en lärare som saknar adekvat utbildning. 
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Den låga förklaringsgraden kan ses som ett problem, men sett till tidigare studier så 

kan det ändå betraktas som ett väntat resultat. I Vlachos (2010) studie var 

förklaringsgraden ungefär den samma när han inte innefattade variabler för att fånga 

upp familjeeffekter som till exempel föräldrarnas inkomst, utbildningsnivå, ålder och 

ursprungsland. Med hjälp av de variablerna ökade förklaringsgraden till 80 procent, 

dock var resultatet av skolkonkurrensen på samma nivå oavsett om variablerna 

innefattades eller inte. En hög förklaringsgrad skulle i detta fall anses vara mer 

problematiskt, då det skulle indikera stora systematiska skillnader mellan 

provresultat och betyg. 

Varför de olika variablerna endast var signifikanta i någon eller några av de tre 

regressionerna är svårt att svara på, vilket indikerar svagheter i modellen. F-testet 

visar dock att de oberoende variablerna tillsammans har en signifikant påverkan på 

betygsinflationen, vilket innebär att modellen i sin helhet är signifikant. 

6. Diskussion
Resultatet visar att uppsatsens syfte kan besvaras på ett tillfredställande sätt. Andelen 

elever i friskola har en signifikant positiv påverkan på betygsinflationen i kommunen, 

dock kan effekten betraktas som marginell. Variabeln för den kommunala 

skolkonkurrensen (LN_ElevS) blev inte signifikant. Möjligtvis kan definitionen av den 

kommunala konkurrensen undgå att fånga upp effekten på ett tillfredställande sätt. 

Istället för att välja antal skolor per elev så skulle ett alternativ vara en variabel där 

man enbart använder antal skolor. Ett sådant tillvägagångssätt skulle dock likställa en 

ökning från 2 till 3 skolor i en kommun med en ökning från 22 till 23 vilket inte skulle 

vara optimalt. Vidare forskning krävs innan det går att dra några tydliga slutsatser om 

huruvida det föreligger problem med modellen eller om de kommunala skolorna 

faktiskt har naturliga upptagningsområden sinsemellan och därför inte konkurrerar 
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med varandra. Även om förhållandet mellan betygen och de nationella proven är det 

mest naturliga att använda för att visa på betygsinflation så är det inte idealiskt. 

Rättningen av proven sker inte centralt utan ansvaret ligger på skolorna själva med 

hjälp av riktlinjer. Forskning har visat att när den egna läraren rättar de nationella 

proven för sina egna elever så tenderar det att leda till en mer generös betygssättning 

jämfört om någon utomstående skulle sköta rättningen (Skolinspektionen 2013). Det 

bör även tilläggas att de berörda skolorna som testades för detta var informerade att 

det skulle ske en extra rättning vilket kan ha lett till att de inte vågade höja elevers 

betyg som annars skulle ha höjts (Skolinspektionen 2012). Detta tyder på att 

betygsinflationsmåttet kan ha underskattats i modellen. En annan aspekt är att de 

nationella proven i årskurs nio utförs på specifika datum från mars till maj, medan 

slutbetyget för högstadiet sätts i juni (Skolverket 2014:c). Detta innebär att det finns 

en möjlighet att en elevs kunskapsnivå har stärkts under perioden mellan de 

nationella proven och slutbetyget, vilket snarare skulle indikera att 

betygsinflationsmåttet överskattas. Användandet av nationella prov som ett objektivt 

mått är därigenom inte optimalt, vilket är viktigt att hålla i beaktning. Dock är det 

svårt att finna något annat mått som på ett mer tillfredställande sätt skulle kunna 

definiera betygsinflation. 

De valda variablerna för att fånga upp kommunspecifika karakteristika är logiska och 

rimmar väl med tidigare forskning, dock kan det finnas andra variabler som även de 

skulle kunna ha medfört något till modellen. En gräns måste dock dras någonstans 

för hur många kontrollvariabler man väljer att inkludera i regressionen. 

Det skulle vara intressant att med samma modell undersöka betygssättningen på 

gymnasiet. Effekten av skolval är inte minst beroende av vilka grunder de olika 

skolorna får välja elever. På högstadiet är det inte tillåtet att sortera elever med hjälp 
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av betyg, medan det på gymnasiet är möjligt att göra det. Därför är det också tänkbart 

att den ökade konkurrensen av det fria skolvalet kan komma till olika uttryck i grund- 

respektive gymnasieskolan (Vlachos 2003 s.23). Tidigare forskning pekar även på att 

individuella egenskaper som föräldrarnas utbildningsnivå kan hjälpa till att förklara 

betygsinflationen. Därför skulle det vara intressant att undersöka frågan vidare på 

individnivå, där man tar hänsyn till individuella parametrar. 

Skolvärlden är komplex och flera aspekter behöver tas med i beräkningarna av 

betygsinflation. Konkurrensen är en del i förklaringen, men det finns andra aspekter 

som verkar ha större påverkan, vilka bör undersökas vidare. Tydligt är att en stor del 

av förklaringen till betygsinflationen sitter i betygssystemet. Youngs (2003) studie 

pekade på att skolorna tjänar på att höja betygen. Om det sedan inte finns tillräckliga 

kontrollmekanismer så finns det ingen anledning för skolorna att inte göra det. Det är 

även bevisat att det råder asymmetrisk information mellan skolorna och föräldrarna 

som ska välja skola till sina barn, vilket kan ses som en form av 

marknadsmisslyckande. Ett alternativ för att få bukt med marknadsmisslyckandet är 

att använda sig av regleringar (Karlsson 2005). I detta fall skulle fler nationella prov 

och central rättning av dessa vara ett alternativ. Vlachos (2013) pekar på möjligheten 

att på skolnivå koppla ihop det genomsnittliga resultatet på nationella provet med 

slutbetyget för att motverka betygsinflationen. Detta skulle leda till mer rättvisa 

bedömningar och eliminera möjligheten för skolor att använda betygen som ett 

marknadsföringsinstrument. Ett annat alternativ skulle vara att återigen införa 

normbaserade betyg, som tidigare nämnts så rangordnas eleverna i ett sådant system 

i förhållande till andra elevers resultat vilket skulle kunna begränsa betygsinflationen. 

Frågan om betygsinflation är inte minst viktig eftersom studier som Bonesrönning 

(2004) pekar på att elever presterar sämre i en miljö där de blir utsatta för generös 
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betygssättning. Diskussionen om ekonomisk effektivitet och kvalité lär fortsätta i 

Sverige eftersom parametrarna är så svårmätbara. Den första kullen av elever som 

fick slutbetyg enligt det nya betygssystemet gick ut 2013 och hur effekten av 

konkurrenssituationen påverkar betygsinflationen inom det nya systemet är därför 

för tidigt att ge något svar på. Dock har det genomsnittliga meritvärdet bland 

eleverna ökat mellan 2012 och 2013, från 211,4 till 212,8 (Lindgren 2013). Det nya 

systemet är likt det gamla kriteriebaserat vilket indikerar att betygsinflationen 

kommer att fortsätta om inte lämpliga åtgärder vidtas. 
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Appendix 1 
Följande kommuner är ej medtagna i regressionen: 

Arboga, Arjeplog, Arvidsjaur, Askerlund, Bengtfors, Boxholm, Bromölla, Bräcke, 
Dals-Ed, Degerfors, Dorotea, Emmaboda, Essunga, Fagersta, Forshaga, Fägerlanda, 
Gagnef, Gnesta, Gnosjö, Gullspång, Hagfors, Hallstahammar, Herrljunga, Hjo, 
Hofors, Hällefors, Högsby, Kristinehamn, Köping, Laxå, Ludvika, Lycksele, Lysekil, 
Malung, Malå, Markaryd, Mellerud, Mjölby, Munkedal, Munkfors, Mönsterås, 
Norberg, Norsjö, Olofström, Ovanåker, Perstorp, Ragunda, Rättvik, Sala, Sorsele, 
Sotenäs, Strömstad, Sunne, Sölvesborg, Tibro, Tidaholm, Tjörn, Torsås, Tranemo, 
Vadstena, Vimmerby, Vindeln, Ydre, Åre, Åsele, Älvsbyn, Östhammar. 

Följande kommuner saknade provresultat för något/några år: 

Fagersta, Fägerlanda, Gnesta, Sunne 

Följande kommuner saknade friskolekonkurrens (definierat som minst 1 procent av 

eleverna i en specifik kommun som går i friskola): 

Arboga, Arjeplog, Arvidsjaur, Askerlund, Bengtfors, Boxholm, Bromölla, Bräcke, 

Dals-Ed, Degerfors, Dorotea, Emmaboda, Essunga, Forshaga, Gagnef, Gnosjö, 

Gullspång, Hagfors, Hallstahammar, Herrljunga, Hjo, Hofors, Hällefors, Högsby, 

Kristinehamn, Köping, Laxå, Ludvika, Lycksele, Lysekil, Malung, Malå, Markaryd, 

Mellerud, Mjölby, Munkedal, Munkfors, Mönsterås, Norberg, Norsjö, Olofström, 

Ovanåker, Perstorp, Ragunda, Rättvik, Sala, Sorsele, Sotenäs, Strömstad, Sölvesborg, 

Tibro, Tidaholm, Tjörn, Torsås, Tranemo, Vadstena, Vimmerby, Vindeln, Ydre, Åre, 

Åsele, Älvsbyn, Östhammar. 

Medtagna kommuner: 

Ale Alingsås Alvesta Aneby Arvika Avesta 

Berg Bjurholm Bjuv Boden Bollebygd Bollnäs 

Borgholm Borlänge Borås Botkyrka Burlöv Båstad 

Danderyd Eda Ekerö Eksjö Enköping Eskilstuna 

Eslöv Falkenberg Falköping Falun Filipstad Finspång 

Flen Gislaved Gotland Grums Grästorp Gällivare 

Gävle Göteborg Götene Habo Hallsberg Halmstad 

Hammarö Haninge Haparanda Heby Hedemora 

HelsingborgHuddinge Hudiksvall  Hultsfred Hylte Håbo 

Härjedalen Härnösand Härryda Hässleholm Höganäs Hörby 

Höör Jokkmokk   Järfälla Jönköping  Kalix Kalmar 

Karlsborg Karlshamn  Karlskoga Karlskrona  Karlstad 

Katrineholm Kil Kinda Kiruna Klippan Knivsta

Kramfors KristianstadKrokom Kumla 

Kungsbacka Kungsör Kungälv Kävlinge Laholm 

Landskrona Lekeberg Leksand Lerum Lessebo Lidingö 

Lidköping Lilla Edet Lindesberg Linköping Ljungby Ljusdal 

Ljusnarsberg Lomma Luleå Lund Malmö 
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Mariestad Mark Mora Motala Mullsjö Mölndal 

Mörbylånga Nacka Nora Nordanstig NordmalingNorrköping 

Norrtälje Nybro Nykvarn Nyköping Nynäshamn Nässjö 

Ockelbo Orsa Orust Osby Oskarshamn 

Oxelösund  Pajala Partille Piteå Robertsfors Ronneby 

Salem Sandviken   Sigtuna SimrishamnSjöbo Skara 

Skellefteå Skinnskatteberg Skurup Skövde 

Smedjebacken Sollefteå Sollentuna  Solna 

Staffanstorp Stenungsund Stockholm  Storfors 

Storuman Strängnäs Strömsund Sundbyberg Sundsvall 

Surahammar Svalöv Svedala Svenljunga  Säffle 

Säter Sävsjö Söderhamn Söderköping Södertälje 

Tanum Tierp Timrå Tingsryd Tomelilla Torsby 

Tranås Trelleborg Trollhättan Trosa Tyresö Täby 

Töreboda Uddevalla Ulricehamn Umeå Upplands Väsby 

Upplands-Bro Uppsala Uppvidinge Vaggeryd 

Valdemarsvik Vallentuna  Vansbro Vara Varberg 

Vaxholm Vellinge Vetlanda Vilhelmina  Vingåker Vårgårda 

Vänersborg Vännäs Värmdö Värnamo Västervik Västerås 

Växjö Ystad Åmål Ånge Årjäng Åstorp 

Åtvidaberg  Älmhult Älvdalen Älvkarleby  Ängelholm  Öckerö 

Ödeshög Örebro Örkelljunga Örnsköldsvik Östersund 

Österåker Östra Göinge Överkalix Övertorneå 
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Appendix 2 

Korrelationsmatris över de oberoende variablerna. 


