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Abstract 

This study examines how different variables affect final grades, with the largest focus being 

on the variable of school ownership. The discussion in the paper will focus on how grading 

differs in relation to the ownership of the school. The purpose of the study is to examine the 

relationship and differences between a school’s ownership and the final grades. The paper’s 

research questions will be answered through three different regressions, which have 

different independent variables. All data is secondary and is collected from the government 

agency Skolverket. Skolverket has information about every school’s final grades, grades in 

“nationella proven” and SALSA-value. These variables have been used to examine how final 

grades differ according to school ownerships. To include the aspect of inflation in final 

grades the variable “year” will be in one model to show the average effect of every year that 

the study encompasses. 

In the analysis section the different variables are discussed and the study shows that grade 

inflation does not exist in the school market of Östergötland. There are discussions of what 

should be done to improve how the school market functions today. Centralization in grading 

the “nationella prov” is suggested as a solution. This would avoid incentives for the teachers 

that grade their own schools tests. 

The study concludes that there are not any significant differences in final grades as a result 

of different ownership of schools. The study also finds that there is a correlation between 

the final grade and the grade in “nationella prov” for a student. The connection is not strong; 

however, there is one. To avoid the incentive for teachers to give a higher grade and the 

time loss for grading the report suggests different solutions. Centralization of grading and 

controlling the amount a school gets as school money depending on the socioeconomic 

background of the student are two of the solutions brought up. 

 

Key words: Grade inflation, regression analysis, Östergötland 
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Sammanfattning 

Denna studie undersöker hur olika variabler påverkar slutbetyget. Störst fokus läggs på hur 

en skolas driftsform påverkar eleven och dess slutbetyg. Diskussionen i arbete kommer 

fokusera på hur driftsformerna varierar och vad som kan göras för att undvika dessa 

skillnader. Syftet med studien är att granska sambanden och skillnader mellan en skolas 

driftsform och slutbetyget. Frågeställningarna kommer besvaras genom tre olika 

regressioner som har olika oberoende variabler. Allt datamaterial är sekundärdata hämtat 

från Skolverket. Skolverket har information om skolors slutbetyg, betyg i nationella proven 

och SALSA-värde. Dessa variabler används för att se hur slutbetyget varierar mellan 

driftsform. För att få med aspekten betygsinflation används även variabeln år i en av 

modellerna för att visa den genomsnittliga förändringen för varje år som studien omfattar.  

I analysavsnittet tas påverkan av de olika variablerna upp där studien även finner att 

betygsinflation inte existerar på skolmarknaden i Östergötland. Det förs även diskussioner 

om vad som skulle förbättra hur skolan ser ut i dag. Det tas bland annat upp en 

centralisering av rättning av nationella proven för att undvika det incitament som lärarna får 

av att rätta sin egen skolas prov.  

Studien kommer fram till att det inte är någon signifikant skillnad på de olika driftsformerna i 

slutbetyg. Studien finner även att det finns samband mellan betyget i nationella proven och 

slutbetyget hos en elev, det är inget starkt samband men det finns. För att undvika 

incitamentsproblematik för lärare och även den tidsförlust då lärare rättar proven på 

arbetstid föreslås lösningar. Centralisering av rättningsprocessen angående nationella 

proven och att skolpengen ska baseras på en elevs socioekonomiska bakgrund är två 

lösningar som rapporten tar upp. 

 

Nyckelord: Betygsinflation, Regressionsanalys, Östergötland 
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1. Inledning och bakgrund 

Efter fallande PISA-resultat riktade media kritik mot den svenska skolan. Sverige var i chock 

efter PISA-resultaten från 2009 och 2012. Från 2009 till 2012 var Sverige det land som 

tappade mest av det länder som medverkade.  Detta ledde till att många börja titta till öst 

och vårt grannland Finland som hade haft slående resultat med sitt nya skolsystem.  

PISA-resultaten från 2015 tog Sverige tillbaka till den plats vi befann oss 2009, en något 

högre placering än 2012. Enligt Skolverket (2016) visade inte det senaste PISA-resultatet 

endast positiva saker, det framkom även att klyftorna i den svenska skolan hade ökat. Från 

2000 när PISA-undersökningarna började var Sverige ett av de länderna som hade bäst 

likvärdighet. 2015 då den senaste undersökningen gjordes hade Sverige sjunkit till en 

genomsnittlig nivå för ett OECD land. Denna minskning har bidragit till en diskussion kring 

den svenska skolan och dess likvärdighet.  

Enligt Sundén & Werin (2016) måste det förtydligas vad en likvärdig skola innebär. En 

likvärdig skola innebär inte att alla elever ska ha samma resultat, den svenska lagen 

accepterar olika resultat bland elever. Likvärdig tillgång och likvärdig kvalité är två element 

som bör innefattas i likvärdighetsbegreppet.  

Likvärdighet för alla elever innebär att elever ska ha likvärdig tillgång till skolor vilket är svårt 

att åstadkomma i dagsläget. Likvärdighet mellan skolor och då inräknat alla skolor både 

kommunala och skolor drivna av aktiebolag. Det har varit diskussioner inte minst i media om 

skolor som sätter önskebetyg. Det har påståtts att det ges höga betyg för att locka nya elever 

till skolan, ett högt slutbetyg i nian ger fler möjligheter till vidare studier på gymnasiet.  
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1.1. Syfte och Frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om det finns något samband mellan det betyg som 

elever får i årskurs nio och vilken driftsform skolan som eleven går på har. Bedömningen 

kommer avse i vilken utsträckning det skiljer sig och hur det skulle kunna förbättras 

 I vilken utsträckning varierar betyg för vilken driftsform en skola har? 

 Finns det ett samband mellan nationella proven och slutbetyg, och -hur de varierar 

mellan de olika driftsformerna? 

 I vilken utsträckning varierar SALSA-betyget i de olika driftsformerna och finns de 

variation i vilka skolor som når upp till SALSA-betyget mellan driftsformerna? 

1.2. Disposition 

I kapitel 2 görs en genomgång av hur den nuvarande skolmarknaden är uppbyggd och de 

olika varianterna av att ha en offentlig och privat konsumtion och produktion. Det tas även 

upp hur det svenska voucher-systemet fungerar och vad det har för effekter på marknaden.  

I kapitel 3 beskrivs den data uppsatsen är grundad på, hur uträkningar har gjorts och varför 

problematik har uppstått. Hypoteser över vad arbetet ska ta reda på samt modeller för att 

finna svaren till hypoteserna presenteras. Deskriptiv statistik visas för att ge en större 

helhetsbild av vad det är för data som grundat uppsatsen. Slutligen exemplifieras delar av 

datan för att ge en bild av vad det kan användas till. 

I kapitel 4 presenteras det resultatet som beräknats genom tre olika regressionsanalyser, det 

beskrivs även kort vad dessa visar och betyder. Den slutliga regressionsanalysen visar en 

sammantagen bild av skolmarknaden i Östergötlands län.  

I kapitel 5 förs en diskussion om vad resultatet visar och vad det innebär i praktiken för 

skolmarknaden i Östergötlands län. Det analyseras även vad det olika driftsformerna har för 

effekter på eleverna och deras slutbetyg. Det förs även en diskussion om vad som kan 

förändra och förbättra situationen. Slutligen följs analysen av slutsatser i kapitel 6. 
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1.3. Avgränsning 

I uppsatsen behandlas endast de skolor som fanns i Östergötlands län från 2000 fram tills 

idag. De är endast slutbetyg, nationella prov och Skolverkets Arbetsverktyg för Lokala 

SambandsAnalyser (SALSA) som studien tar upp som oberoende till driftsform. Vidare har 

variabeln nationella prov ändrats över tid, för att få ett så genomgående jämförbart värde 

har den beräknats på samma vis i hela studien. Likaså har slutbetygets form ändrats de 

senare åren vilket kan påverka slutresultatet. 

1.4. Tidigare studier 

Det har tidigare gjorts en mängd studier av bland annat Jonas Vlachos på områden som 

berör skolan så som betygssättning och hur friskolereformen förändrat skolan. Det är svårt 

att jämföra den svenska marknaden med andra länder då Sverige är ganska unika med att 

använda sig av en skolpeng som följer elever till den skolan de går på.  

Att jämföra det svenska skolsystemet med andra länders skolsystem på frågan om 

betygsinflation och konkurrens är som sagt svårt. Detta då skolsystemen varierar i så stor 

grad mellan sig, vissa skolsystem lutar sig tillbaka på ett centralt rättande av något som är 

synonymt till nationella proven medan andra länder har externa examinatorer. Det kan även 

diskuteras att skolornas incitament att sätta höga betyg påverkas av att antagningen till 

högre studier beror på hur höga betyg eleven får. Jonas Vlachos (2010) drar vissa paralleller 

med en studie som gjort på det norska skolsystemet av Bonesrönning. Det norska 

skolsystemet, vilket har stora likheter med det svenska kan vara relevant angående en skolas 

incitament. Bonesrönnings arbete handlar om hur stränga lärare är och han finner belägg för 

att elever lär sig mer när lärarna är hårda i sin bedömning. Han ser även en korrelation 

mellan strängheten hos lärare och skoltäthet, i kommuner med många skolor är lärare 

generösare än kommuner med en glesare täthet av skolor.  

En studie om skolan gjorde Jonas Vlachos (2010), då han jämförde effekterna av privata och 

kommunala skolor där man ser att vinstdrivande skolors enda sätt att öka sin vinst är att 

sänka kostnaden per elev. Detta görs bland annat genom stordriftsfördelar och minskad 

lärartäthet och en lägre andel behöriga lärare. Det finns också en risk att skolorna utnyttjar 

sitt informationsövertag gentemot elever och på så sätt sänker utbildningsnivån på skolan. 
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Fredrik Andersson (2002) tar upp frågan om konkurrens på skolmarknaden 2002. 

Undersökningar från USA visade då att voucher- baserade valfrihetsreformer har en positiv 

påverkan på de offentliga skolor som varit mest utsatta för reformen. En annan amerikansk 

undersökning visade att konkurrens mellan skolor leder till att den offentliga skolan anställer 

bättre lärare. De svenska undersökningar 2002 hade inte kommit till något enhälligt resultat, 

vilket leder till att det är svårt att dra generella slutsatser gällande den svenska 

skolmarknaden. 

Bölmark & Lindahl (2012) Konstaterar genom en rapport åt Institutet för arbetsmarknads- 

och utbildningspolitisk utvärdering att den växande friskolesektorn både förbättrar det 

genomsnittliga utbildningsresultatet i slutet av grundskolan och även på lång sikt. Lång sikt 

benämns bland annat antal utbildningsår, universitetsstudier och gymnasiebetyg. Den 

ökningen av andel friskoleelever som skett i svenska kommuner har inte lett till en ökning i 

skolkostnader. Detta leder till att Böhlmark & Lindahl tolkar den positiva effekten på 

utbildningsresultaten som en positiv inverkan på produktiviteten av skolan.  

Enligt Vlachos (2010) har tidigare undersökningar på skolmarknaden visat att mer 

konkurrens leder till ökad betygsinflation. Provresultat och betyg kan manipuleras för en 

skolas resultats skull. Det finns inga allvarliga påföljder för att skolorna höjer betygen vilket i 

kombination med en svag extern kontroll av betygssättning gör det lättare för skolorna att 

manipulera betygen. Vlachos menar även att man inte kan avgöra vilka skolor som gör eller 

inte gör det. 

Böhlmark, Holmlund & Lindahl (2015) Finner att skolsegregation kan direkt kopplas till 

friskolereformen och det fria skolvalet. Detta då det är främst föräldrar och elever med goda 

socioekonomiska ställningar som söker sig bort från lokala offentliga skolor. Det understryks 

att det endast är en begränsad del som kan hänföras till skolvalet och dess betydelse. 

Boendesegregationen är en relativt större påverkan på den totala skolsegregationen. Det tar 

även upp alternativ på hur skolor internationellt sätt har tacklat skolsegregationen. Som 

alternativ nämns att skolpengen relateras till elevens socioekonomiska bakgrund, lotteri för 

skolor som har fler sökande än platser och även kvotering av minoritetsgrupper nämns som 

olika lösningar som används internationellt sätt. 
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2. Teori 

2.1. Vouchersystem 

Det svenska skolsystemet är sedan introduktionen 1992 uppbyggt på ett vouchersystem 

vilket innebär att varje elev som går i skolan får med sig en skolpeng. Denna skolpeng går till 

skolan som eleven väljer att gå på, summan varierar inte beroende på vilken skola man går 

på utan den ska motsvara vad det kostar för respektive program. Bidraget i form av skolpeng 

ska täcka kostnader för bland annat undervisning och elevhälsa. Beloppet bestäms på 

samma grunder för friskolor som för kommunala skolor (Skolverket 2016). 

I samband med införandet av vouchersystemet infördes även friskolereformen och det fria 

skolvalet vilket tillsammans möjliggjorde att flera privata skolor startades. Många av de 

skolor som var privata i början av 1990-talet övergick till att finansieras av skolpeng. 

Skolpengens mängd avgör kommunen och är samma för både privata och kommunala skolor 

i kommunen (Böhlmark & Lindahl 2012). 

 

I början av 90-talet fanns det få restriktioner för vem som fick starta en privatskola vilket var 

en av anledningarna till att upptill 90 procent av alla ansökningar 1996 godkändes av 

Skolverket. Denna procentsats har under de senare åren minskat drastiskt till 40 procent 

2009 och 20 procent 2013. Många av privatskolorna är enheter i större företag som i sin tur 

delvis eller helt ägs av investeringsbolag. Byte av ägandeskap är ett återkommande inslag på 

skolmarknaden det har även på senare år förekommit konkurs på skolmarknaden (Tyrefors 

Hinnerich och Vlachos 2016). 

 

2.2. Produktion och konsumtion i offentlig och privat regi. 

Enligt Andersson(2002) görs det en skillnad på privatisering av konsumtion, finansiering och 

av produktion. Således kan man privatisera produktionen genom att exempelvis lägga ut 

driften av en skola på entreprenad. Privatisering av finansiering innebär att 

eleverna/föräldrarna själva får betala för skolan. Privatisering av både produktion och 

finansiering innebär då en fullständig övergång till en marknadslösning, helt utan offentlig 

inblandning. Konsumtion i det här fallet innebär vem som har påverkan i vad tjänsten ska 

innehålla, i skolmarknaden har eleven ett fritt val att bestämma vilken skola det ska gå på.  



9 
 

Figur ett illustrerar skillnaden mellan privatisering i produktion och konsumtion. Privatiserad 

konsumtion menas att varje enskild konsuments val avgör vad den får för innehåll i sin 

tjänst, i detta fall vilken skola hen kommer gå på. Om produktionen är offentlig innebär det 

ett val mellan olika kommunala skolor vilket är ett reellt exempel då det kan finnas valfrihet i 

konsumtion utan att det finns privata aktörer på marknaden.  

Figur 1: Kombinationer av produktion och konsumtion på skolmarknaden. 

 

 

 

 

 

 

Källa: Andersson 2002 

Produktion och konsumtion med hänseende på om det är offentligt eller privat kan 

kombineras på fyra olika sätt som figur ett visar.  

 Ett: En marknad med endast kommunala skolor, där vilken skola du ska gå på 

bestäms av staten eller kommunen.  

 Två: Marknaden består av både kommunala skolor och privata skolor medan de 

privata skolorna är på entreprenad och kommun eller staten bestämmer vilken skola 

eleverna ska gå på. 

 Tre: Marknad med endast kommunala skolor som eleverna får välja mellan 

individuellt. 

 Fyra: En marknad med endast privata skolor som eleverna får välja mellan. 

Privatisering av produktion innebär att den direkta kontrollen av produktionen flyttas från 

den offentliga sektorn till privata aktörer. Har man en privatiserad produktion och en 

offentlig konsumtion på skolmarknaden innebär detta att en kommun lägger ut skolan på 

entreprenad samtidigt som kommunen själv bestämmer vilka elever som ska gå i vilken 

skola. Det finns alltså konkurrens om utförandet och privata skolor deltar i den konkurrensen 

medan konsumtionen inte är privat utan offentlig. I Sverige är det upp till eleven själv att 

 Produktion 

 

 

Konsumtion 

 Offentlig Privat 

Offentlig 1Endast kommunala 

skolor 

2Skola på entreprenad 

Privat 3Val mellan 

kommunala skolor 

4Val mellan friskolor 
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välja skola och det finns både kommunala skolor och friskolor. Detta innebär att Sverige 

befinner sig i en blandning av fas tre och fas fyra. Finansieringen på den svenska 

skolmarknaden är offentlig i störst del då en stor majoritet av skolorna finansieras av 

skolpeng. I och med det fria skolvalet är konsumtionen privat då det är upp till eleven själv 

att välja skola. Produktionen av tjänsten är både offentlig och privat då det finns både 

kommunala och privata skolor.  

2.3. Incitamentsproblematiken. 

Söderström m.fl.(2000) tar upp problematiken med att basera belöningar på mätbarheter så 

som testresultat, vinster och försäljning. Då detta kan leda till att för stort fokus läggs på att 

exempelvis få så höga testresultat som möjligt. De tar upp ett exempel för att illustrera 

problematiken: Delstaten Texas i USA införde ett delstatligt test som bildade underlag för 

hur mycket ersättning skolorna och lärarna skulle få. Detta gav direkta incitament för elever 

och lärare att lägga större fokus på det delstatliga testet än det nationella testet. Detta ledde 

till en ökning i det delstatliga testet som inte motsvarades av samma ökning i det nationella 

testet. Vilket innebar att utbildningen hade snedvridits så eleverna skulle lyckas på det 

delstatliga istället för det nationella. Enligt Söderström m.fl.(2000) Visar detta vad som kan 

ske när man baserar ett belöningssystem på just enkla objektiva mått så som testresultat 

som i vissa fall har flera dimensioner. 

Programme for International Student Assessment (PISA) är en internationell kartläggning för 

att utvärdera det olika utbildningsystemen runt om i världen. Detta görs genom att testa 

kunskap och färdigheter för 15-åriga elever (OECD 2016). En parallell till det svenska 

systemet kan vara hur slutbetyget i årskurs nio inte gått i samma riktning som PISA-

resultaten då det blivit större fokus på nationella prov och elevernas slutbetyg. Det kan bero 

på att lärare har större incitament att hjälpa eleverna att lyckas på nationella proven och få 

ett högt slutbetyg än att fokusera på PISA-undersökningarna. 
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3. Metod 

3.1. Data.  

Grundvariablerna som kommer användas i regressioner och i diskussionerna vidare i 

uppsatsen är slutbetyg, nationella betyg, driftsformer och SALSA. Det förekommer även en 

del kombinationer av dessa variabler. 

Driftsformer 

De driftsformer som finns med i beräkningarna är de kommunala skolorna, de skolor som 

styrs av aktiebolag samt övriga. I och med att det endast fanns ett fåtal stiftelser, 

ekonomiska föreningar och ideella föreningar har dessa klumpats ihop under driftsformen 

övrigt.  

Slutbetyg 

Slutbetyg är ett betyg som sätts av skolan i slutet av årskurs nio vilket är det betyg man söker 

med till högre studier. Fram tills 2014 var slutbetyget baserat på 16 kurser. Efter 2014 var 

det baserat på ytterligare en kurs. Maxpoäng på kurserna i årskurs nio är 20, vilket innebär 

att det maximala slutbetyget kan fram tills 2014 vara 320 poäng och efter det 340 poäng. 

Den förändringen som denna kurs ger i utfallet har koncentrerats till en dummy variabel som 

ska motsvara effekten av den ytterligare kursen.  

Informationen om slutbetygen har varit komplett över den undersökta metoden. Det enda 

bortfallet har varit då 10 eller färre elever har fått ett slutbetyg på en skola eller om 

uppgiften har saknats från skolverket.  

Nationella proven 

Betyg i nationella proven är ett betyg som elever får genom att göra ett nationellt prov vilket 

görs i specifika årskurser i specifika kurser. De nationella proven som används i den här 

undersökningen är engelska, svenska och matematik. Eleven får ett betyg från 0 till 20, på de 

olika delarna av testet.  

Då informationen av nationella betyget har varit olika genom de åren som valts har en 

formel gjort för att få ett sammansatt betyg för varje skola. Den informationen som fanns i 

källan var andelar elever som fått de lika betygen på varje delprov.  
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Siffrorna 10, 15 och 20 är vad det eleven hade fått om alla elever hade fått endast G(10), 

VG(15) eller MVG(20). 

(𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙 𝐺∗𝑎𝑛𝑡.𝑒𝑙𝑒𝑣.𝑒𝑟 ∗10)+(𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑉𝐺∗𝑎𝑛𝑡.𝑒𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟∗15)+(𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑀𝑉𝐺∗𝑎𝑛𝑡.𝑒𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟 ∗20)

𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟
=

𝑠𝑎𝑚𝑚𝑎𝑛𝑠𝑎𝑡𝑡 𝑏𝑒𝑡𝑦𝑔 𝑓ö𝑟 𝑒𝑡𝑡 𝑑𝑒𝑙𝑝𝑟𝑜𝑣   

För att få ett sammansatt betyg för hela skolan har värdet för varje delprov på skolan 

adderats och sedan dividerats på antal elever på varje specifik skola. Denna variabel har 

störst bortfall då det är samma omständigheter, 10 eller färre elever leder till strykning vilket 

innebär att hela betygsnivån blir struken om det är 10 eller färre elever som fått den 

andelen. Vilket i data ser ut som om eleverna fått IG, fast eleverna egentligen fått ett 

godkänt resultat. 

SALSA 

SALSA är ett värde som Skolverket tar fram som ska återspegla elevers bakgrund och 

förutsättningar. Värdet ska jämföras med slutbetyget som den skola eller klass får, SALSA-

värdet har samma skala, 0-320 innan 2014 och 0-340 efter 2014. Variablerna som SALSA-

värdet är beräknat på är föräldrarnas utbildning, fördelning mellan könen, andelen 

nyinvandrade, andel födda utomlands och andel med utländsk bakgrund.  

Föräldrarnas utbildning poängsätts från 0-3, där ett poäng är om en förälder genomgått 

förkola/grundskola. Två poäng fås genomgången gymnasial utbildning och tre poäng innebär 

en eftergymnasial utbildning. En skola får sedan ett genomsnittligt poäng för alla elevers 

föräldrar. För att skolenheten ska ha med föräldrarnas utbildningsnivå skall uppgifter om 

åtminstone 75 % finnas. Fördelning mellan könen är hur stor andel som är pojkar och flickor. 

Andel nyinvandrade är den andel elever som inte har gått i en tidigare svensk skola eller bott 

i Sverige tidigare och som har kommit till Sverige under de senaste fyra åren. Andel födda 

utomlands är den andel elever som är födda utomlands och som har invandrat till Sverige. 

Andel med utländsk bakgrund är beräknas på den andel elever som har föräldrar med 

utländsk bakgrund men som själva är födda i Sverige. 

Figur två är ett punktdiagram som visar förhållandet mellan vad skolorna har fått i snitt över 

de undersökta 16 åren i slutbetyg och i SALSA-värde. Linjen visar vart slutbetyg och SALSA-

värdet är lika, är skolorna till höger om linjen innebär det att SALSA-värdet är högre än 
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slutbetyget, befinner sig skolan till vänster betyder det att slutbetyget är högre än SALSA-

värdet. 

Figur 2: Slutbetyg och SALSA-värde i en regressionslinje. 

 
Källa: Sekundärdata från skolverket i SPSS  

I figur två ser vi tydligt att majoriteten av skolorna ligger till höger om linjen, deras SALSA-

värde är högre än deras slutbetyg. Det innebär att majoriteten av skolorna underpresterar i 

förhållande till Skolverkets mått. I grafen kan vi även utläsa att det endast är kommunala 

skolor som har lägre slutbetyg och SALSA-värde än 200. 

Problematiken med metoden har varit den begränsade tillgången av data till vissa variabler 

och även beräkningen av ett sammansatt betyg. Skolverket har som regel att om de finns 

färre än 10 elever som fått ett specifikt betyg på en skola så stryks den uppgiften. Vilket har 

inneburit att i validiteten i uträkningar av det sammansatta betyget för vardera skola 

minskat. Om det exempelvis är en skola som endast har en klass bestående av 30 elever kan 

betygen VG och MVG bli strukna om det skulle vara 9 elever som fått de betygen. Detta visar 

sig i min beräkning som de eleverna inte fått ett betyg vilket motsvarar ett IG. Detta innebär 

att reliabiliteten i variabeln nationella prov minskar. Denna problematik finns endast för 

nationella prov fram till införandet av det nya betygssystemet (A-F), vilket infördes 2012. 

Datan från åren efter 2012 har ett sammansatt betyg per skola beräknats av Skolverket. Det 
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har även varit problematiskt då det endast funnits tid att använda minsta kvadrat-metoden 

istället för paneldata-metoder vid skattningar. Detta innebär att autokorrelation utgör ett 

problem i rapporten. 

 

3.2. Hypoteser. 

Det nationella provet ska i teorin användas som underlag för lärare när det ska sätta ett 

slutbetyg på eleverna. Det innebär att ett högt betyg i nationella proven bör leda till ett högt 

slutbetyg. Detta åtminstone i det kurserna som nationella proven innefattar vilket är 

engelska, svenska och matematik.  

Hypotes ett: Betyget i nationella provet korrelerar positivt med slutbetyget. 

Då varken kommunala skolor eller skolor drivna av aktiebolag kan gallra och endast välja det 

elever som har bäst förutsättningar för att lyckas bör statistiskt sätt alla skolor ha samma 

förutsättningar och liknande elever. Det enda möjliga sättet en skola har att välja en elev för 

en annan är genom geografisk tillhörighet eller om det funnits äldre syskon som tidigare gått 

på skolan. Det innebär i teorin att alla skolor har samma förutsättningar att få liknande betyg 

både i nationella provet och i slutbetyg. 

Hypotes två: Nationella provets påverkan på slutbetyget varierar inte beroende på 

driftsform. 

Figur två visar hur SALSA-värdet och slutbetyget varierar mellan det olika skolorna och dess 

driftsform. En skola som överpresterar i förhållande till SALSA-värdet innebär att skolan har 

ett högre slutbetyg än SALSA-värde. Har en skola ett högre SALSA-värde har den skolans 

elever bättre förutsättningar att få ett högt slutbetyg enligt skolverket. Detta borde innebära 

att SALSA-värdet och slutbetyget korrelerar med varandra. I och med skolornas 

förutsättningar att förvalta elevernas kunskaper till ett högt betyg bör inte effekten av 

driftsform variera. 

Hypotes tre: SALSA-värdet är positivt relaterat till slutbetyget. 

Hypotes fyra: SALSA-värdets påverkan på slutbetyget varierar inte beroende på driftsform. 

Vlachos (2010) menar som tidigare nämnt att högre konkurrens leder till ökad 

betygsinflation. Det finns även ett tydligt mönster i att fler skolor tillkommer på marknaden 

inte endast på grund av en befolkningsökning utan även för att friskolor försöker konkurrera 
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ut kommunala skolor. Detta kan bero på det faktum att det inte finns några allvarliga 

konsekvenser för att manipulera betyget och den svaga externa kontrollen som finns i 

dagsläget. 

Hypotes fem: Slutbetyget är positivt relaterat till året, betygsinflation. 

3.3. Modeller. 

För att få ett så statistiskt korrekt resultat som möjligt har ett urval gjort av det skolor som 

finns i Östergötlands län. Urvalet är gjort så att undersökningen innefattar 68 skolor mellan 

åren 2000 och 2016. För att en skola ska tas med i undersökningen ska den varit aktiv i minst 

tre sammanhängande år under perioden 2000 till 2016.  

Regressionsmodellerna är uppbyggda så att den beroende variabeln är slutbetyg medan de 

oberoende variablerna varierar. Detta så vi ser förändringen i slutbetyg beroende av olika 

variabler och om dessa variabler är signifikanta. 

Den första modellen är uppbyggd på följande sätt: 

𝑆𝑙𝑢𝑡𝑏𝑒𝑡𝑦𝑔 = 𝛽0 + 𝐷1𝐴𝑘𝑡𝑖𝑒𝑏𝑜𝑙𝑎𝑔 + 𝐷2Ö𝑣𝑟𝑖𝑔𝑎 + 𝛽3𝑁𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑛 + 𝛽4𝑁𝑎𝑡 ∗

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑒 + 𝛽5𝑁𝑎𝑡 ∗ Ö𝑣𝑟 + 𝛽6 Å𝑟15,16  

Första regressionsanalysen görs så att slutbetyget beror på vilken driftsform skolan har, vad 

eleverna har fått för betyg på nationella proven, lutningen för respektive driftsform och om 

det är före eller efter 2014. Variablerna 1 och 2 kan endast ta värdet 1 eller 0, om det skulle 

vara den driftsformen. Beta-värde 3 visar vad en ökning i nationella proven ger för effekt på 

slutbetyget. Beta-värdena 4 och 5 visar lutningen för de olika driftsformerna för en ökning i 

nationella proven. Beta-värde 6 är en dummy variabel som finns med för att visa effekten av 

den ytterligare kursen som räknas in i slutbetyget efter år 2014. 

Den andra modellen bygger på hur slutbetyget beror på SALSA-värdet, för att på så vis se hur 

slutbetyget sammanfaller med SALSA-värdet. 

𝑆𝑙𝑢𝑡𝑏𝑒𝑡𝑦𝑔 = 𝛽0 + 𝐷1𝐴𝑘𝑡𝑖𝑒𝑏𝑜𝑙𝑎𝑔 + 𝐷2Ö𝑣𝑟𝑖𝑔𝑎 + 𝛽3𝑆𝐴𝐿𝑆𝐴 + 𝛽4𝑆𝐴𝐿𝑆𝐴 ∗ 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑒 +

𝛽5𝑆𝐴𝐿𝑆𝐴 ∗ Ö𝑣𝑟 + 𝛽6 Å𝑟 15,16  

Denna regressionsanalys visar som sagt hur en skolas SALSA-värde varierar slutbetyget, 

SALSA-värdet har liksom slutbetyget ett maxpoäng på 320 fram till och med 2014 då detta 

ändrades till 340. Beta-värde 0 visar ”kommunala” påverkan på slutbetyget medan 
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variablerna 1 och 2 visar den genomsnittliga effekten aktiebolag och övriga. Dessa kan 

endast ta värdena 1 och 2 de är således dummy variabler. Beta-värde 3 visar hur mycket 

slutbetyget ökar om skolans SALSA-värde ökar med 1, är detta värdet under ett 1 betyder 

det att en skola underpresterar och över 1 innebär att de överpresterar. Detta då dessa 

betyg bör öka simultant. Beta-värde 4 och 5 visar interaktionseffekterna av driftsformerna 

”aktiebolag” och ”övriga” och beta-värde 6 är en dummy variabel som visar effekten av det 

nya betygssystemet efter 2014. 

Den tredje och slutgiltiga regressionsanalysen visar hur slutbetyget är beroende av alla 

variabler som var med i de tidigare analyserna. Denna modell bör visa vilka variabler som 

påverkar mer eller mindre. 

𝑆𝑙𝑢𝑡𝑏𝑒𝑡𝑦𝑔 = 𝛽0 + 𝐷1𝐴𝑘𝑡𝑖𝑒 + 𝐷2Ö𝑣𝑟 + 𝛽3𝑁𝑎𝑡. 𝑝𝑟𝑜𝑣 + 𝛽4𝑁𝑎𝑡. 𝑝𝑟𝑜𝑣 ∗ 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑒 +

𝛽5𝑁𝑎𝑡. 𝑝𝑟𝑜𝑣 ∗ Ö𝑣𝑟 + 𝛽6Å𝑟 + 𝛽7𝑆𝐴𝐿𝑆𝐴 + 𝛽8𝑆𝐴𝐿𝑆𝐴 ∗ 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑒 + 𝛽9𝑆𝐴𝐿𝑆𝐴 ∗ Ö𝑣𝑟 +

𝛽10Å𝑟 15,16  

Den tredje och sista regressionen ska visa vilka variabler som påverkar slutbetyget på olika 

sätt. Detta för att kunna se om det går att ha en regression där alla variabler påverkar 

slutbetyget. Beta-värden 0-5 är alla värden som finns med i de tidigare regressionerna. 

Variabeln ”År” visar hur slutbetyget beror på vilket år i undersökning det är. Beta-värde 7 till 

10 är variabler som även dem funnits med i tidigare modeller. 

Då det har funnits flertalet skolor som startats och stängts ned under perioden som 

undersökts kan reliabiliteten blir sviktande då elever kan ha bytt skola under sina två 

betygsgrundande år i grundskolan. Elever som går i skolor som stängts ned kan både byta till 

en kommunal och en privat skola vilket gör att slutbetyget kan bli något missvisande. 

För att mäta om en regression påverkas av autokorrelation görs ett Durbin- Watson (D-W) 

test. D-W mäter om det finns autokorrelation i residualerna. Autokorrelation innebär att en 

variabel korrelerar med sig själv mellan olika tidpunkter. Positiv autokorrelation innebär att 

ett positivt fel för en observation ökar chansen för ett positivt fel i för en annan observation. 

Det innebär att variablerna kan verka vara signifikanta trots att de inte är det Gujarati 

(2004). 

För att se om det finns autokorrelation och om den är positiv eller negativ så finns det 

tumregler. Befinner sig värdet mellan 0 och dL finns det positiv autokorrelation. Finns värdet 



17 
 

mellan dL och dU eller 4-dU och 4- dL kan det inte uteslutas att det inte finns autokorrelation. 

Befinner sig värdet mellan 4- dL och 4 finns det negativ autokorrelation. Värdena dL och dU 

får man om man sätter in antalet regressorer och antalet observationer i en D-W tabell 

Gujarati (2004).  

3.4. Deskriptiv statistik. 

Här följer den deskriptiva statistiken över variablerna som tas upp i studien för att ge en 

överblick över variablerna.  

Tabell 1: Deskriptiv statistik över variablerna slutbetyg, nationella proven och SALSA-värde. 

 

 

 

 

 

 
Källa: Sekundärdata från skolverket i SPSS  

Ur tabell ett kan vi utläsa hur många skolor det funnits med i studien, 1088 stycken, över alla 

16 åren. Antal skolor har inte varit samma under hela tidsperioden utan har varierat av 

naturliga skäl. Antalet skolor per år har varierat mellan variablerna slutbetyg, nationella prov 

och SALSA-värde. Slutbetyg har varierat från 47 till 59 stycken, Nationella prov har varierat 

från 6 till 59 stycken och SALSA-värde från 47 till 55. Antalet skolor per år varierar på grund 

av många olika saker den främsta orsaken är att nya skolor tillkommer och att skolor lägger 

ned. Det finns också fall där skolor har slagits samman och splittrats. 

Vi ser även hur många skolor per variabel som är giltiga och hur många som det saknas data 

på. Medelvärdet visar summan av alla skolors betyg över alla år dividerat på totalt antal 

skolor. Medianvärdet visar ett gränssnitt på alla skolors betyg mellan åren 2000-2016. 

Standardfelet visar hur mycket det olika betygen avviker från medelvärdet. Räckvidden visar 

skillnaden mellan det minsta och det största värdet av skolorna under åren. Min och max 

visar det minsta och det största värdet av skolorna över åren.  

 Slutbetyg Nationella SALSA-värde 

Antal 1088 1088 1088 

Giltiga 867 770 782 

Saknas 221 318 306 

Medelvärde 206,7862 11,5213 209,0128 

Median 205,5000 11,5400 207,0000 

Std.fel 17,87981 1,80890 15,29320 

Räckvidd 140,40 12,00 115,00 

Min. 146,10 5,00 155,00 

Max. 286,50 17,00 270,00 
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4. Resultat 

4.1. Modell 1. 

Tabell 2: Beroende variabel slutbetyg och oberoende Nationella prov 

Källa: Sekundärdata från skolverket i SPSS.  

Tabell två visar hur variabeln slutbetyg är beroende av nationella proven och de olika 

driftsformerna, referensvariabeln i modellen är driftsformen ”kommunala”. Alla variabler 

förutom en är signifikanta på en 95 % signifikansnivå, det är endast variabeln ”aktiebolag” 

som inte är signifikant på en 95 % signifikansnivå. Vi kan även utläsa att Nationella proven 

positivt korrelerar med slutbetyg i och med att variabeln ”nationella proven” är positiv. 

 

Enligt tabellen har aktiebolag en mindre positiv effekt av ett högre betyg i nationella proven 

än kommunala skolor. Detta då variabeln ”natprov_x_Aktiebolag” är negativ, en ökning med 

ett i nationella proven skulle enligt tabellen leda till en ökning i slutbetyg med 5,661 för 

kommunala skolor och 5,243 för aktiebolag.  

Ur konfidensintervallen ser vi att konfidensintervallet för variabeln ”natprov_x_Aktiebolag” 

innefattar siffran 0. Det innebär att effekten kan vara 0 vilket skulle innebär att det inte är 

någon skillnad på effekten av nationella proven mellan driftsformerna. Den sista variabeln, 

Dummy_15_16, visar effekten av det sista två åren i studien då slutbetygets maximala betyg 

ändrades. 

 

 

 

Beroende variabel: 

Slutbetyg 
Ostandardiserade 

koefficienter . 95,0% Konfidensintervall för B. 

Modell 1 

B 

Standard

fel t Signifikans Lägre gräns Högre gräns 

(Konstant ”Kommunal”) 
139,346 4,123 33,796 ,000 131,252 147,440 

Aktiebolag 
18,016 8,234 2,188 ,029 1,851 34,180 

Övriga 
57,656 15,635 3,688 ,000 26,961 88,350 

Nationella proven 
5,661 ,362 15,658 ,000 4,951 6,370 

Natprov_x_Aktiebolag 
-,418 ,666 -,628 ,530 -1,725 ,889 

Natprov_x_Övriga 
-4,549 1,238 -3,676 ,000 -6,979 -2,120 

Dummy_15_16 
5,198 1,450 3,585 ,000 2,352 8,045 

Durbin – Watson: 0,965 R2: 0,441 Adjusted R2: 0,436  
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För att undersöka om modell ett har autokorrelation sätter vi in antalet regressorer och 

antalet observationer i en D-W tabell. I modell ett har vi sex rergessorer exklusive den 

konstanta termen och vi har 1088 stycken observationer i modellen.  Sätter vi in dessa siffror 

i en D-W tabell får vi ut att dL är 1,707 och dU 1,831. Modellens D-W värde som vi finner i 

tabellen är 0,965. Som tidigare nämnt är tumregeln att om D-W värdet är mellan 0 och dL så 

finns det positiv autokorrelation i regressionen. Vilket innebär att variabler kan verka vara 

mer signifikanta än vad dom egentligen är. 

 

139,346 + 𝐷𝐴𝐵18,016 + 𝐷Ö𝑣𝑟57,656 + 𝛽𝑁𝑎𝑡5,661 − 𝐷𝐴𝐵∗𝑁𝑎𝑡0,418 − 𝐷Ö𝑣𝑟∗𝑁𝑎𝑡4,549

+ 𝛽1516
5,198 = 𝑆𝑙𝑢𝑡𝑏𝑒𝑡𝑦𝑔 

För att visa skillnaden mellan driftsformerna görs en prediktion. Ovan finns modell ett i 

ekvationsform. För att visa effekten av aktiebolag i förhållande till kommunala skolor för vi in 

medelvärdet av nationella provet och ser vad aktiebolag har för effekt i förhållande till 

kommunala skolor. För vi in medelvärdet som vi hittar under deskriptiv statistik kan vi se 

effekten av aktiebolag i förhållande till kommunala skolor vid det värdet. Medelvärdet i 

nationella proven är 11,5213. Genom att summera effekten av ”Aktiebolag” och 

”Natprov_x_aktiebolag” får vi skillnaden när en skola är driven av ett aktiebolag istället för 

kommunalt. När nationella proven är 11,5213 får vi att en skola som är driven av aktiebolag 

har 13,20 poäng högre slutbetyg än kommunala skolor. Givet att skolorna har 11,5213 i 

nationella proven. 
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4.2. Modell 2. 

Tabell 3: Beroende variabel slutbetyg och oberoende SALSA 

Källa: Sekundärdata från skolverket i SPSS  

Tabell tre visar hur slutbetyget beror på SALSA-värdet och vilken driftsform en skola har. 

Majoriteten av modellens variabler är signifikanta på en 95 % signifikansnivå, endast två 

variabler är inte signifikanta. Variabeln ”Salsa_x_Övriga” är nära gränsen för att vara 

signifikant. 

Vi utläsa ur beta spalten att Aktiebolag har en positiv relation till SALSA värdet i förhållande 

till slutbetyg. För varje ökning med ett i SALSA-värde så ökar slutbetygen för en skola driven 

av aktiebolag med den konstanta effekten av SALSA-värde som är 0,744 och aktiebolagens 

inverkan som är 0,655, det är en total ökning med 1,399. Denna ökning kan jämföras med 

den med kommunala skolor som är 0,744 för varje ökning av ett i SALSA-värde. Vi kan även 

se att aktiebolag har en genomsnittlig negativ effekt i förhållande till kommunala skolor. 

Övriga skolor har även dom en större positiv effekt av SALSA-värde förhållandevis till 

kommunala skolor enligt den här modellen. Övriga skolors effekt för en ökning med ett i 

SALSA-värde är 1,122. Den sista variabeln, Dummy_15_16, visar effekten av det sista två 

åren i studien då slutbetygets maximala betyg ändrades. 

  

Beroende variabel: 

Slutbetyg 
Ostandardiserade 

koefficienter .  95,0% Konfidensintervall för B. 

Modell 2 

B 

Standar

d fel t Signifikans Lägre gräns Högre gräns 

(Konstant “Kommunal”) 49,906 5,763 8,660 ,000 38,593 61,220 

Aktiebolag -141,920 13,342 -10,637 ,000 -168,112 -115,728 

Övriga -91,282 42,745 -2,135 ,033 -175,195 -7,370 

SALSA ,744 ,028 26,568 ,000 ,689 ,799 

Salsa_x_Aktiebolag ,655 ,060 10,840 ,000 ,537 ,774 

Salsa_x_Övriga ,378 ,207 1,831 ,067 -,027 ,784 

Dummy_15_16 ,866 1,461 ,592 ,554 -2,003 3,734 

Durbin- Watson: 1,155 R2: 0,636 Adjusted R2: 0,633  
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För att undersöka om modell två har autokorrelation gör vi som vid modell ett. Vi sätter in 

antalet regresssorer och antalet observationer i en D-W tabell och får ut två kritiska värden. 

Modell två har precis som modell ett sex stycken regressorer exklusive den kontanta termen 

och även 1088 stycken observationer. Det innebär att vi får samma kritiska värden som i 

modell ett, vilket innebär att dL och dU är 1,707 och 1,831. I tabell tre finner vi att D-W värdet 

för modell två är 1,155. Det innebär att D-W värdet ligger mellan 0 och dL vilket enligt 

tumregeln betyder att även modell två har positiv autokorrelation. Variablerna i modellen 

kan alltså verka vara mer signifikanta än vad dom egentligen är.  

 

49,906 − 𝐷𝐴𝐵141,920 − 𝐷Ö𝑣𝑟91,282 + 𝛽𝑆𝐴𝐿𝑆𝐴0,744 + 𝐷𝑆𝐴𝐿𝑆𝐴∗𝐴𝐵0,655 + 𝐷𝑆𝐴𝐿𝑆𝐴∗Ö𝑣𝑟0,378

+ 𝛽1516
 0,866 = 𝑆𝑙𝑢𝑡𝑏𝑒𝑡𝑦𝑔 

För att visa skillnaden mellan driftsformerna gör vi även i modell två en prediktion. Ovan 

finns modell två ekvationsform. För att visa effekten av aktiebolag i förhållande till 

kommunala skolor för vi in medelvärdet av SALSA-provet i ekvationen och ser vad aktiebolag 

har för effekt i förhållande till kommunala skolor. För vi in medelvärdet som vi hittar under 

deskriptiv statistik kan vi se effekten av aktiebolag i förhållande till kommunala skolor vid 

just det värdet. Det genomsnittliga SALSA-värdet för undersökningen är209,0128. Genom att 

summera effekterna av ”Aktiebolag” och ”Salsa_x_aktiebolag” får vi skillnaden när en skola 

är driven av ett aktiebolag istället för kommunalt. När SALSA-värdet är 209,1028 får vi att en 

skola som är driven av aktiebolag kommer ha 5,017 poäng lägre slutbetyg än en kommunal 

skola vid samma SALSA-värde. 
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4.3. Modell 3. 

Tabell 4: Beroende variabel slutbetyg och oberoende Nationella prov, SALSA och År. 

Källa: Sekundärdata från skolverket i SPSS 

Modell tre är den sammansatta regressionen med slutbetyg som beroende variabel. I 

modellen varierar slutbetyg med hänsyn till driftsformen av skolan, betyget på nationella 

proven, SALSA-värdet och även variabeln år. 

Signifikansen för modellens variabler är varierande, endast fyra variabler är signifikanta på 

en 95 % signifikansnivå. Däremot är ytterligare tre variabler på gränsen till att vara 

signifikanta. Ur tabellen kan vi utläsa att Nationella proven har en positiv inverkan på 

slutbetyget, vilket vi även såg i modell ett. Tabell fyra visar att aktiebolag har en större 

positiv effekt av nationella proven i förhållande till kommunala skolor, vi kan även utläsa att 

variabelns konfidensintervall innefattar värdet noll. Värdet noll innebär att det inte skulle 

vara någon skillnad på nationella provets inverkan i förhållande till de olika driftsformerna.  

Variabeln år är ett negativt värde vilket tolkas som betygsdeflation, ju fler år som går ju lägre 

slutbetyg får eleverna enligt modellen. Modellen visar även att variabeln ”år” inte är 

signifikant på en 95 % signifikansnivå, konfidensintervallet för variabeln innefattar även 

värdet noll vilket skulle innebära att slutbetyget inte varierar beroende på år. 

 

Beroende variabel: 

Slutbetyg 

Ostandardiserade 

koefficienter .  95,0% Konfidensintervall för B. 

Modell 3 

B 

Standard 

fel t Signifikans Lägre gräns Högre gräns 

(Constant “Kommunal”) 34,864 6,264 5,566 ,000 22,565 47,164 

Aktiebolag 35,548 22,647 1,570 ,117 -8,920 80,016 

Övriga 106,134 43,169 2,459 ,014 21,371 190,897 

Nationella proven 2,140 ,331 6,463 ,000 1,490 2,790 

Natprov_x_Aktiebolag 1,341 ,763 1,757 ,079 -,158 2,840 

Natprov_x_Övriga -2,144 1,634 -1,313 ,190 -5,352 1,064 

År -,103 ,119 -,860 ,390 -,337 ,132 

SALSA ,705 ,035 20,221 ,000 ,636 ,773 

Salsa_x_Aktiebolag -,222 ,124 -1,790 ,074 -,465 ,021 

Salsa_x_Övriga -,404 ,229 -1,766 ,078 -,852 ,045 

Dummy_15_16 1,907 1,651 1,155 ,249 -1,336 5,149 

Durbin- Watson: 1,231 R2: 0,643 Adjusted R2: 0,637  
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Modell tre visar också att det finns en positiv relation mellan SALSA-värde och slutbetyg, 

precis som modell två visade. Tabell fyra visar att den positiva effekten av SALSA-värdet är 

större hos kommunala skolor i jämförelse med skolor drivna av aktiebolag.  En ökning med 

ett i SALSA-värde leder enligt modell tre till en ökning med 0,705 i slutbetyg för kommunala 

skolor och en ökning med 0,483 (0,705-0,222) för aktiebolag. Tabell fyra visar även att 

konfidensintervallen för aktiebolagens påverkan av SALSA-värde innehåller värdet noll vilket 

skulle innebär att det inte finns någon signifikant skillnad mellan driftsformerna med 

avseende för SALSA-värdets påverkan. Dummy variabeln ”Dummy_15_16” finns även med i 

den här modellen för att visa effekten av de senaste två åren då slutbetygets maxpoäng 

ökade med 20 enheter. 

För att undersöka om modell tre har autokorrelation gör vi som vid modell ett och två. Vi 

sätter in antalet regresssorer och antalet observationer i en D-W tabell och får ut två kritiska 

värden. Modell tre har tio regressorer exklusive den konstanta termen och har precis som i 

modell ett och två 1088 observationer. Sätter vi in den informationen i en D-W tabell får vi 

ut att dL och dU är 1,665 och 1,874. I tabell fyra finner vi att D-W värdet för modell tre är 

1,231 vilket ligger mellan 0 och dL. Detta innebär att modell tre har positiv autokorrelation 

precis som modell ett och två. Variablerna i modellen kan i och med autokorrelationen verka 

vara mer signifikanta än vad dom egentligen är.  

 

34,864 + 𝐷𝐴𝐵35,548 + 𝐷Ö𝑣𝑟106,134 + 𝛽𝑁𝑎𝑡2,140 + 𝐷𝑁𝑎𝑡∗𝐴𝐵1,341 − 𝐷𝑁𝑎𝑡∗Ö𝑣𝑟2,144 −

𝛽Å𝑟0,103 + 𝛽𝑆𝐴𝐿𝑆𝐴0,705 − 𝐷𝑆𝐴𝐿𝑆𝐴∗𝐴𝐵0,222 − 𝐷𝑆𝐴𝐿𝑆𝐴∗Ö𝑣𝑟0,404 + 𝛽1516
1,907  

För att visa skillnaden mellan driftsformerna görs en prediktion. Ovan finns modell tre i 

ekvationsform. För att visa effekten av aktiebolag i förhållande till kommunala skolor för vi in 

medelvärdet av SALSA-betyget och nationella provet. Det ger oss effekten av att en skola är 

driven av ett aktiebolag istället för kommunalt vid just det värdet. Medelvärdena för SALSA 

och nationella proven hittar vi precis som tidigare under deskriptiv statistik. För vi in dessa 

värden i ekvationen kan vi se effekten av driftsformen aktiebolag då en skola har de exakta 

värdena. Genom att summera effekterna av variablerna ”Aktiebolag”, 

”Natprov_x_aktiebolag” och ”Salsa_x_aktiebolag” får vi skillnaden för att en skola är driven 

av ett aktiebolag istället för kommunalt. När SALSA-värdet är 209,0128 och betyget i 
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nationella proven är 11,5213 är aktiebolagens effekt 5,597. Det innebär att när skolor har 

just dom värdena kommer en skola driven av ett aktiebolag ha 5,597 högre i slutbetyg i 

förhållande till en kommunal skola. 
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5. Analys & diskussion 

 

Genom att göra dessa modeller och regressioner har studien fått diverse olika svar på 

frågeställningarna. Det går inte utifrån dess modeller konstatera att det finns signifikanta 

skillnader mellan driftsformerna och betygsättning i årskurs nio i Östergötlands län. Ur figur 

fyra kan vi utläsa medelbetyget för varje driftsform. Där har kommunala skolor lägst av det 

tre medan aktiebolag har högst medelbetyg. Jämför man betyget i nationella proven och 

SALSA-värdet har det samma utseende som stapeldiagrammet om slutbetyg.  

Figur 4: Medelbetyget för de tre driftsformerna. 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Sekundärdata från skolverket i SPSS  

Det blir en hårdragning om man endast jämföra medelbetyget för skolorna. Det är svårt att 

dra en konkret slutsats om det finns någon signifikant skillnad mellan att en skola är driven 

kommunalt eller av ett aktiebolag. Detta då interaktionseffekterna för aktiebolag och den 

genomsnittliga effekten av aktiebolag har motsatta tecken. Vilket gör att en av variablerna 

leder till en negativ effekt och den andra en positiv effekt. Både modell ett och modell tre 

visar att variablerna kopplade till aktiebolag innefattar siffran noll i konfidensintervallen. Det 

betyder även det att det inte behöver skilja sig mellan driftsformerna.  
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5.1. Problematiken med vouchersystemet. 

Då det svenska systemet är uppbyggt på det så kallade vouchersystemet så bör varje skola 

ha samma förutsättningar för att lyckas då skolpengen man får per elev ska täcka 

kostnaderna för den eleven. Problematiken i detta ligger att en skola som har ett rykte att 

vara bra, innebärande att ge höga betyg, lockar till sig elever som strävar efter de högre 

betygen. Dessa elever kan vara de elever som är mest studiemotiverade och kommer då i 

längden kosta mindre för skolan. Kostnaden blir mindre då det krävs mindre specialhjälp 

vilket leder till ett större överskott.  

I och med införandet av friskolereformen och det fria skolvalet så kan en skola ge sina elever 

högre betyg för att locka till sig det elever med högst ambitioner. Detta kan leda oavsiktligt 

till någon form av segregation på skolor inom kommunen. För att undvika en sådan situation 

skulle man kunna inskränka på det fria skolvalet genom att slumpvist fördela ut elever på 

skolor. Friskolor skulle kunna finnas på entreprenad av kommunen. Den här problematiken 

att skolor ger högre betyg är svår att bevisa. Studien har visat att det inte statistiskt skiljer sig 

mellan kommunala skolor och skolor drivna av aktiebolag när det gäller sambandet mellan 

nationella proven och slutbetyg. För att ta reda på om en skola ger sina elever högre betyg 

än vad dom förtjänar krävs en mer ingående undersökning. Viss problematik skulle kunna 

undvikas om en skola själva inte ger betyg i exempelvis nationella proven. Det skulle göra det 

tydligare om en skola gav önskebetyg då en elev kunnat ha skyhöga slutbetyg men inte 

lyckats på nationella proven. En centralisering av rättningen av nationella proven skulle 

undvika incitamentet för lärarna att ge höga betyg. 

 

5.2. Regressionsanalys.  

Det första två modellerna visar enstaka effekter av nationella proven och SALSA-värdet. Det 

vi kan utläsa ur dessa är att det förmodligen finns ett samband mellan variablerna och 

slutbetyg. Den första modellen säger att om en skola ökar sitt betyg i nationella proven med 

ett kommer kommunala skolor öka med 5,661 och skolor drivna av aktiebolag kommer öka 

med 5,243 i slutbetyg. Effekten av att en skola är driven av ett aktiebolag istället för 

kommunalt driven är i modell ett inte signifikant på en 95 % signifikansnivå. Däremot är den 

genomsnittliga effekten av nationella proven signifikant vilket innebär att det finns en positiv 
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relation mellan nationella proven och slutbetyg. Det innebär att skolor som styrs kommunalt 

och av aktiebolag i Östergötlands län kommer få en positiv effekt på slutbetyget om de höjer 

deras betyg i nationella proven. Det är inte säkert att driftsformerna har olika effekter på 

slutbetyget relaterat till nationella proven detta i och med att konfidensintervallet för 

aktiebolagens variabel innefattar siffran noll. 

 

5.3. Incitamentsproblematik. 

Modell tre visar att det finns ett positivt samband mellan både nationella proven och SALSA-

värdet i förhållande till slutbetyg för skolor drivna kommunalt och av aktiebolag. Modellen 

visar också att det inte signifikant skiljer sig mellan driftsformerna i det olika variablerna. 

Detta i och med att konfidensintervallen för aktiebolagens påverkan innehåller siffran 0. Det 

innebär att effekten av att en skola är driven av ett aktiebolag istället för kommunalt skulle 

vara noll.  

Problematiken med att skolor och lärare själva rättar sin skolas nationella prov är inte bara 

att det finns incitament för läraren som rättar provet att ge ett högre betyg. Det är även 

något som påpekas av Vlachos (2010) i och med att det inte finns allvarliga påföljder för ett 

sådant beteende. Rättningsprocessen är även något som tar energi och tid för lärarna som 

istället kunnat fokusera på resterande kurser och elevernas slutbetyg. Incitamentet för 

lärare att ge ett högre betyg än vad eleverna förtjänar går hand i hand med varför nationella 

proven finns. Nationella proven ska finnas som stöd för läraren och bidra till att 

betygsättning och bedömning blir likvärdig (Skolverket 2016). Det är svårt att veta hur 

oberoende en lärare egentligen är när dom rättar sina egna nationella prov som i slutändan 

ska hjälpa dom själva att sätta slutbetyget. Det ger minst sagt incitament för lärare att 

manipulera nationella proven för att på så sätt även kunna ge underlag att ge högre betyg än 

eleverna förtjänar. Ett högre slutbetyg kan vara ett resultat av påtryckningar upp i hierarkin 

eller för att själv som lärare se bra ut då alla ens elever lyckas med sina kurser.  

Här återkommer vi till den incitamentsproblematiken som Söderström m.fl. tar upp med att 

basera belöningar på mätbarheter så som testresultat och att det då kan bli för stort fokus 

på fel sak. Det skulle kunna dras en parallell till belöningen en skola skulle få av ett bra rykte 

där elever lyckas och får höga betyg vilken kan leda till att fler elever söker sig till den skolan. 
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Ju fler elever som söker till en skola ju bättre elever kommer bli antagna till just den skolan. 

Detta då det är olagligt för en skola att prioritera antagningen för elever beroende på deras 

betyg eller begåvning.  

Denna problematik kan delvis undvikas genom att centralisera rättningen av nationella 

proven. Genom en centralisering av rättningen av nationella proven försvinner incitamenten 

för lärarna att ge sin egen skola ett oförtjänt högt betyg. Vilket innebär att skolan måste göra 

något annat för att bibehålla det höga betygen. Det skulle kunna leda till att lärarna försöker 

rikta undervisningen så eleverna lyckas på nationella proven. Vilket i slutändan kan vara 

negativt i förhållande till resterande kursers betyg. De skulle vara orealistiskt att centralisera 

all form av rättning och betygsättning även om det hade kunnat vara en lösning på 

problemet. 

 

5.4. Eleven och skolans förutsättningar 

Graferna som tas upp i metod-delen för att beskriva hur betydelsefullt och användbart 

SALSA är visar även att aktiebolag i snitt har högre SALSA-värde. Det betyder att elever som 

går på skolor drivna av aktiebolag har bättre förutsättningar att få höga betyg. Det är inte 

någon direkt korrelation att eleverna får ett högre betyg, vilket syntes i den första modellen. 

Det kan finnas ett samband med att elever som har bättre förutsättningar väljer att gå på 

skolor styrda av aktiebolag. Ett av urvalskriterierna för skolor att välja elever är syskonförtur, 

syskon som i flesta fall har samma förutsättningar, kan vara en av anledningarna till att den 

andra grafen ser ut som den gör. Detta då en skola vill ha elever som har så bra 

förutsättningar som möjligt. 

 

Då det är många elever med höga SALSA-värden som går på skolor drivna av aktiebolag och 

vissa specifika kommunala skolor innebär det oundvikligt att elever med sämre 

förutsättningar går i samma skola. Det blir en form av segregering på så sätt att det är svårt 

för elever med låga förutsättningar att få gå i samma klass som elever med bättre 

förutsättningar. För att undvika den här formen av segregering och göra så att varje elev får 

samma chans att lyckas i skolan kan man som tidigare nämnt inskränka det fria skolvalet.  
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Det skulle innebära en minskad segregation i förutsättningar om kommunen i fråga 

fördelade ut eleverna slumpmässigt till skolor, det skulle leda till att alla elever har samma 

chans att lyckas individuellt då alla elever har samma chans att komma till alla skolor. 

Det skulle även leda till att man undvek nivåer i en kommun, nivåer som består av det 

”bättre” skolorna och det ”sämre” beroende på deras elever. Om varje skola statistiskt sätt 

har samma elever ser man på ett tydligare sätt om en skola lyckats lära ut och uppnå de 

uppsatta målen. På så sett skulle det vara lättare att jämföra skolorna emellan. Detta då 

skolorna skulle statistiskt sätt har lika stor chans att få lika högt SALSA-värde, vilket betyder 

att förutsättningarna för varje skola är densamma kommunen igenom. Detta skulle även 

kunna leda till att skolor vill ta den extra kostnaden att lära ut till elever som kräver mer tid 

och pengar. Är SALSA-värdet och eleverna statistiskt lika mellan skolorna blir det tydligare 

om en variabel som uppnådda mål inte nås. Då skolorna kommer ha mer lika förutsättningar 

och mer liknande mål uppsatta. 

 

Den segregering som friskolereformen och det fria skolvalet står för skulle kunna lösas med 

de alternativ som Böhlmark, Holmlund & Lindahl (2015) tar upp. Att skolpengen relateras till 

elevens socioekonomiska bakgrund, lotteri för skolor som har fler sökande än platser eller 

någon form av kvotering av minoritetsgrupper. Detta är hur länder internationellt sätt har 

valt att bemöta problemet. Dessa alternativ kan vara lättare att genomföra och inte lika 

kontroversiella som att inskränka det fria skolvalet.  

 

Det som kan utläsas ur modell två är att kommunala skolor underpresterar i förhållande till 

skolverkets SALSA-värde medan aktiebolag överpresterar. Aktiebolagens genomsnittliga 

negativa effekt leder till att aktiebolag i snitt har lägre betyg än kommunala skolor upp till ett 

SALSA-värde av 216,672. Alla nivåer under 216,672 kommer kommunala skolor i snitt ha 

högre slutbetyg än aktiebolag. Det finns en positiv korrelation mellan en skola SALSA-värde 

och deras slutbetyg, en relation som bör vara ett till ett. Det skulle innebära att en ökning 

med ett i SALSA-värde leder till en ökning med ett i slutbetyg. Genom åren som rapporten 

innefattar leder en ökning med ett i SALSA-värde för kommunala skolor i Östergötland till en 

ökning med 0,744 i slutbetyg. Skolor drivna av aktiebolag över samma tid och område har en 

effekt av 1,399 av en ökning med ett i SALSA-värde. Det innebär att antingen underpresterar 
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kommunala skolor och aktiebolag överpresterar i förhållande till skolverkets SALSA-värde 

eller så finns det brister i hur SALSA-skalan är kalibrerad.  

 

Studien och dess regressionsanalyser visar att det inte finns en signifikant skillnad mellan en 

skolas driftsform och deras slutbetyg. Studien finner att det finns ett positivt samband 

mellan både nationella proven och SALSA-värde i förhållande till slutbetyget. Det finns ändå 

anledning att centralisera rättningen av nationella proven då det skulle leda till ett större 

fokus på resterande kurser från lärarens sida. Studien finner det svårt att dra signifikanta 

slutsatser om hur stor inverkan en skolas driftsform har, detta då alla modeller i rapporten 

visar att koefficienterna och interaktionerna för driftsformerna har motsatta tecken. Vilket 

gör det svårt att dra konkreta slutsatser på effekten av en skolas driftsform. 
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6. Slutsats 

Genom regressionsanalyser av de tre modellerna i rapporten ser vi vilka variabler som 

påverkar slutbetyget för elever i årskurs nio. Det kan konstateras att driftsformen av skolan 

inte signifikant skiljer sig i det tre modellerna. Aktiebolag har en något större marginaleffekt i 

modell två i förhållande till kommunala skolor i samma modell har aktiebolag relativt stor 

genomsnittlig effekt som är negativ. I det andra två modellerna innefattar 

konfidensintervallen för marginaleffekterna värdet noll vilket skulle innebära att det inte 

skiljer sig åt mellan driftsformerna.  

Modell tre motbevisar tesen och tidigare studier om att det skulle finnas betygsinflation på 

skolmarknaden. I modellen ser vi att konfidensintervallet innehåller värdet noll vilket skulle 

innebära att effekten av variabeln år kan vara noll. Det vill säga att det varken finns 

betygsinflation eller deflation. Detta skiljer sig mellan Vlachos (2010) som visade att ökad 

konkurrens leder till ökad betygsinflation. Den skillnaden kan bero på att rapporten endast 

innefattar skolmarknaden i Östergötlands län, det skulle även kunna bero på tillgänglig data. 

Jonas Vlachos har med största sannolikhet tillgång till fullständig data. Det gör förmodligen 

att man undviker problematik så som bortfallet då betygsnivåerna blir strukna om det är 10 

eller färre elever som fått ett specifikt betyg. 

Det är problematiskt att dra generella slutsatser om hur driftsformer påverkar slutbetyget 

för elever i årskurs nio utifrån rapporten. Detta då urvalet endast är skolor i Östergötlands 

län och variationen mellan skolorna i vissa fall är stor. Givet endast ett läns data med 47-56 

skolor per år är det svårt att hitta statistiskt signifikanta samband. 

Problematiken med att skolan ska vara likvärdig för alla elever är svår att lösa, det kommer 

fortsätta vara problematiskt så länge inget görs angående friskolor och det fria skolvalet. För 

att undvika problematiken att alla elever inte får samma utbud och kvalité av skolor skulle 

det behöva strikta riktlinjer. Det kan antingen lösas genom en inskränkning av det fria 

skolvalet eller genom det lösningar som Böhlmark, Holmlund & Lindahl (2015) nämner som 

internationella lösningar på problemet med segregation. Skulle kommunen fördela elever 

mellan skolorna skulle alla elever ha samma chans att komma till alla skolor och det skulle bli 

lättare att se om en skola uppnår kvalitén som skolorna ska. Det kan även lösas genom att 

skolpengen regleras beroende på eleven socioekonomiska bakgrund. 
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En centralisering av nationella provet hade löst incitamentsproblematiken för lärarna. Det 

hade även gett värdefull tid till lärarna att fokusera på resterande kurser istället för att rätta 

prov. Det hade även lett till en allt tydligare bild av vilka skolor och lärare som var mer eller 

mindre generösa med sin betygssättning. Det skulle kunna leda till att färre lärare och skolor 

sysslar med den typen av verksamhet. 

För att undersöka hur stor påverkan autokorrelationen i modellerna har skulle de behöva 

göras en panel-data analys är något liknande.  
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