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I den här rapporten undersöks hur elevers skolresultat och 
övergång till eftergymnasial utbildning påverkas av att gå i en fristående 
i stället för en kommunal gymnasieskola.
 Resultaten tyder på att friskoleeleverna i genomsnitt får högre betyg, 
bättre provresultat i svenska och engelska, oftare går klart gymnasiet 
och i högre utsträckning studerar vidare. Men författarna finner också 
tecken på en mer generös betygsättning i friskolorna. Exempelvis sätter 
friskolor högre kursbetyg jämfört med resultaten på nationella prov. 
Även om författarna inte kan säga om en mer generös betygsättning 
förklarar hela resultatskillnaden mellan fristående och kommunala 
skolor, indikerar det här mönstret att det behövs åtgärder för att 
förbättra likvärdigheten i betygsättningen mellan skolor.
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sns analys | En stor del av den forskning som bedrivs är vid sin publicering anpassad för vetenskapliga 
tidskrifter. Artiklarna är ofta teoretiska och inomvetenskapligt specialiserade. Det finns emellertid mycket 
forskning, framför allt empirisk och policyrelevant sådan, som är intressant för en bredare krets. Målet med sns 
Analys är att göra denna forskning tillgänglig för beslutsfattare i politik, näringsliv och offentlig förvaltning och 
bidra till att forskningen når ut i medierna. Finansiellt bidrag har erhållits från Jan Wallanders och Tom 
Hedelius Stiftelse. Författarna svarar helt och hållet för analys, slutsatser och förslag.
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1. Prop 1992/93:230, s. 27.
2. Ett annat mål med friskolerefor-

men var att öka den pedagogiska 
mångfalden, som en förutsättning 
för reell valfrihet. Vi studerar inte 
uppfyllelsen av detta mål, och inte 
heller effekterna på segregation. 

»Resultaten av vår analys tyder på
att friskoleeleverna i genomsnitt
får högre betyg.«

Ett mål för den svenska skolpolitiken är 
att gymnasieutbildningen ska vara av 
hög och likvärdig kvalitet. Syftet med 
friskolereformen var att öka kvaliteten 
och produktiviteten i skolan via den 
förnyelse och kreativitet som nya aktö-
rer och ägandeformer kunde inbringa 
och via konkurrens mellan skolor.1 I 
den här rapporten sammanfattar vi 
resultaten i en forskningsartikel där vi 
analyserade effekterna på skolresultat 
och övergång till vidare studier av att gå 
i en fristående i stället för en kommunal 
gymnasieskola (Edmark och Persson, 
2021). Vår undersökning bidrar till att 
besvara frågan om huruvida friskolere-
formen har medverkat till att uppfylla 
kvalitetsmålen för den svenska skolan.2

Att undersöka effekterna av friskole-
reformen är särskilt viktigt i ljuset av att 
friskolorna kommit att spela en bety-
dande roll inom det svenska gymnasie-
väsendet. Under läsåret 2020/21 gick 
nästan 100 000 elever i en fristående 
gymnasieskola. Det motsvarar 30 pro-
cent av gymnasieeleverna och är den 
högst uppmätta andelen sedan friskole-
reformen genomfördes i början av 
1990-talet. 

I studien jämförs elever som påbör-
jade en utbildning i antingen en fristå-
ende eller kommunal gymnasieskola 
under perioden 2009–2013. För att 
göra eleverna så jämförbara som möj-
ligt använder vi en kombinerad så kall -
 ad matchnings- och regressionsanalys. 
Metoden går ut på att rensa bort elev-
bakgrundens betydelse för elevernas 
studieresultat så att endast betydelsen 
av gymnasieskola kvarstår. Hur väl en 
sådan metod fungerar beror på vilken 
information om eleverna vi har tillgång 
till och kan kontrollera för. Även om 
det inte med säkerhet går att säga att vi 
lyckas fånga upp alla relevanta aspekter 
kan det framhållas att vi har tillgång till 
en stor mängd registerbaserad informa-
tion som vi bedömer är relevant för 

undersökningen. Bland annat har vi 
mått på elevernas familjebakgrund och 
studieresultat i högstadiet. Vi har också 
information om elevernas skolpreferen-
ser såsom de avspeglas i hur de har 
rangordnat kommunala och fristående 
skolor i gymnasieansökningarna. Efter 
att ha genomfört olika typer av känslig-
hetsanalyser bedömer vi att vår analys-
metod troligen kommer nära de reella 
effekterna av att gå i en fristående i stäl-
let för en kommunal gymnasieskola, 
och att vi inte till övervägande del 
fångar upp skillnader i elevbakgrund. 

Resultaten av vår analys tyder på att 
friskoleeleverna i genomsnitt får högre 
betyg, bättre resultat på nationella pro-
ven i svenska och engelska och oftare 
går klart gymnasiet i tid. Vi finner 
vidare att friskoleeleverna i högre 
utsträckning både går vidare till efter-
gymnasiala studier och tar högskole-
poäng som motsvarar minst halvfarts-
studier. Däremot ser vi också tecken på 
att betyg och provresultat delas ut mer 
generöst i friskolor. Elever i friskolor får 
exempelvis i större utsträckning än 
elever i kommunala skolor ett kursbe-
tyg som är högre än betyget på motsva-
rande nationella prov. Mönstret är tyd-
ligare i skolor som drivs i aktiebolags-
form och i skolor där en låg andel av 
personalen har en pedagogisk utbild-
ning. 

Baserat på analysmaterialet ser det 
således ut som att det i genomsnitt 
förekommer en generös betygsättning i 
fristående skolor. Dataunderlaget 
innehåller dock inte tillräckligt med 
information för att vi ska kunna upp-
skatta hur omfattande dessa tendenser 
är. Vi kan därför inte bedöma om elev-
erna i friskolorna lär sig mer, lika 
mycket eller mindre än eleverna i de 
kommunala skolorna. Våra resultat kan 
sammanfattas med att det för de 
enskilda eleverna är fördelaktigt att gå i 
friskola på så sätt att det leder till högre 
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3. Se även Böhlmark och Lindahl 
(2015) för referenser till tidigare 
studier om friskolor på grundsko-
lenivå.

4. Hennerdal m.fl. (2018) fann att 
den uppmätta positiva effekten på 
elevernas skolresultat inte längre 
var statistiskt säkerställd när de 
inkluderade kontrollvariabler för 
skolelevernas sammansättning. 
Förändringarna i elevsammansätt-
ning mellan skolor, när 
friskolornas andel ökar, kan således 
vara en bidragande förklaring till 
de förbättrade skolresultaten över 
lag i Böhlmark och Lindahls 
undersökning.

5. De använder skillnaden i betyg 
mellan ämnen som inte har 
nationella prov och ämnen som 
har nationella prov, för att mäta 
generös betygsättning. De 
använder även elevernas resultat på 
de externt rättade TIMSS-proven.

6. Andra undersökningar som finner 
tecken på mer generös betygsätt-
ning inom friskolor är till exempel 
Wikström och Wikström (2005), 
Vlachos (2019), Skolverket 
(2019a) och Skolverket (2019b).

7. I USA förekommer lottning till så 
kallade charter schools som är 
mycket eftersökta. Chabrier m.fl. 
(2016) beskriver den här typen av 
forskning och rapporterar att flera 
studier funnit att eleverna som 
slumpats till att få plats i charter 
schools får bättre skolresultat än 
kontrollgruppen. Eftersom det 
bara är skolor med fler sökande än 
platser som använder sig av 
lottning, vet vi inte om resultatet 
skulle bli detsamma för andra 
charter schools.

8. Vi har prövat att använda 
antagningsgränser som 
slumpmässig fördelare av skolor. 
Elever som hade meritpoäng 
precis ovanför antagningsgränsen 
till en fristående gymnasieskola 
jämfördes då med elever som hade 
meritpoäng precis nedanför. 
Tyvärr gav dessa estimeringar 
osäkra resultat, sannolikt på grund 
av att det blev för små grupper av 
elever att undersöka med den här 
metoden, se Edmark och Persson 
(2021).

9. Vi anser det rimligt att tolka det 
som att eleverna efter denna 
begränsning är likartade i den 
meningen att de inte uppvisar 
någon stark motvilja mot att gå i 
vare sig fristående eller kommunal 
gymnasieskola.

betyg och övergång till eftergymnasiala 
studier. Det finns emellertid en risk att 
det sker på bekostnad av en snedvriden 
antagning till högre utbildning, vilket 
är både orättvist ur ett individperspek-
tiv och potentiellt kostsamt för samhäl-
let i stort då individer blir antagna till 
utbildningar som de i själva verket inte 
är mest kompetenta att genomföra.

Vår undersökning kompletterar tidi-
gare studier som har analyserat olika 
aspekter av friskolereformen. När det 
gäller effekter på elevernas studieresul-
tat är det främst grundskolan som har 
undersökts. Böhlmark och Lindahl 
(2015) jämförde exempelvis kommuner 
där andelen elever i fristående grund-
skolor ökade olika mycket efter frisko-
lereformen och fann att en högre 
friskoleandel var positivt korrelerad 
med förbättrade slutbetyg i årskurs 9 
samt universitetsutbildning.3 Till skill-
nad från vår undersökning, som mäter 
skillnader mellan elever som går i fristå-
ende och kommunal skola, mätte Böhl-
mark och Lindahl den sammantagna 
effekten på alla elever av en ökande 
friskoleandel på kommunnivå. Deras 
undersökning fångade därmed upp 
potentiella konkurrenseffekter på både 
kommunala och fristående skolor, lik-
som effekter av att gå i friskola. Enligt 
Böhlmark och Lindahl är det troligt att 
en stor del av den effekt de uppmäter 
beror på den ökade konkurrensen mel-
lan skolor. Hennerdal m.fl. (2018), som 
genomfört en uppföljande studie, 
påpekar att effekten också kan förklaras 
av en förändrad elevsammansättning.4

När det gäller undersökningar på 
gymnasienivå, är den mest relevanta 
referensen till vår studie Hinnerich och 
Vlachos (2017), som i likhet med oss 
analyserar effekter av att gå i fristående 
gymnasieskola. De analyserar ett stick-
prov av skolor vars nationella prov rät-
tades om av Skolinspektionen. Enligt 
Skolinspektionens rättning hade frisko-
leeleverna sämre provresultat än elev-
erna i kommunala skolor – men när 
skolorna rättade proven själva fick 
friskoleeleverna högre provresultat än 
elever i kommunala skolor. Detta tyder 
på att friskolornas bedömningar av pro-
ven i genomsnitt var mer generösa än 
de kommunala skolornas bedömningar. 

Hur ska vi se på de sammantagna 
resultaten av vår studie och tidigare stu-
dier? Å ena sidan kan det nämnas att 
Böhlmark och Lindahl (2015) anser det 
troligt att deras resultat snarare åter-
speglar en höjning av faktiska prestatio-
ner än generösa betyg.5 Å andra sidan 
tyder undersökningen av Hinnerich 
och Vlachos (2017) på att de fristående 
gymnasieskolornas rättning av natio-
nella proven är så pass mer generös att 
den döljer att de reella resultaten (uti-
från Skolinspektionens rättning) är 

sämre. Vår slutsats är att det finns tyd-
liga tecken på generös betygsättning i 
friskolor, åtminstone på gymnasienivå.6 
Att införa åtgärder för att nå en mer lik-
värdig bedömning ter sig därför starkt 
motiverat.

Hur vi uppnår jämförbarhet 
mellan elevgrupper
En metodmässig utmaning är att säker-
ställa att resultaten av undersökningen 
verkligen avspeglar en effekt av att gå i 
en friskola i stället för en kommunal 
skola. Hur kan vi försäkra oss om att 
skillnaderna inte i stället uppkommit 
som en följd av att elever med olika 
begåvningar och förutsättningar valt att 
gå på olika typer av skolor? 

Den mest trovärdiga metoden skulle 
vara att slumpmässigt fördela elever 
mellan fristående och kommunala sko-
lor och sedan studera hur det går för 
dem.7 Vi har emellertid inte möjlighet 
att genomföra ett sådant experiment.8 I 
stället använder vi en metod som går ut 
på att undersöka elever i fristående re -
spektive kommunala gymnasieskolor 
som är jämförbara i termer av de variab-
ler vi kan observera och som sannolikt 
har betydelse för elevernas skolval och 
studieprestationer. Målet är att den 
kvarvarande skillnaden mellan elever i 
fristående och kommunala skolor ska 
avspegla just friskoleeffekten, och inte 
skillnader i begåvning, familjebakgrund 
eller andra förutsättningar. En svaghet 
med en sådan strategi är att vi aldrig 
kan vara säkra på att vi har tillgång till 
all relevant bakgrundsinformation som 
avgör skolval och studieprestationer. 
En styrka med vår studie är dock att vi 
genom svenska registerdata har tillgång 
till stora mängder information om hus-
hållens disponibla inkomster, föräldrar-
nas utbildningsnivå, elevernas kön, 
födelseland och studieprestationer i 
grundskolan. Dessutom har vi känne-
dom om elevernas rangordning av olika 
typer av skolor i ansökningarna till 
gymnasiet.

Det visar sig att informationen om 
rangordningen av skolor kan användas 
för att förbättra jämförbarheten mellan 
elever i skolor med olika huvudmän i 
betydande utsträckning. I tabell 1 visar 
vi skillnaderna med avseende på en 
mängd bakgrundsvariabler mellan 
elever i fristående respektive kommu-
nala gymnasieskolor före (kolumn 1) 
och efter (kolumn 2) att vi begränsat 
vår undersökning till elever som har 
angivit både en kommunal och en fri-
stående skola bland de två högst ran-
kade gymnasievalen.9 I jämförelsen 
mellan kolumnerna ser vi att de statis-
tiskt säkerställda skillnaderna är betyd-
ligt fler och större innan vi inför denna 
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begränsning.10 Bland de större skillna-
derna i kolumn 1 kan nämnas att frisko-
leeleverna i genomsnitt kommer från 
familjer med högre disponibel inkomst 
men också oftare har åtminstone en 
arbetslös förälder, samt att de oftare har 
minst en svenskfödd förälder, men mer 
sällan två. De gick oftare i en friskola i 
årskurs 9, och de bor oftare i storstads-
kommuner. Vissa skillnader kvarstår i 
kolumn 2. Det gäller framför allt om 
eleven bor i en storstadskommun eller 
tätbefolkad kommun, och sannolikhe-
ten att ha gått i en friskola i årskurs 9.11 
Det finns även kvarstående svagt statis-
tiskt signifikanta skillnader i sannolik-
heten att ha en arbetslös förälder och 
att ha fått ett högt betyg på nationella 

provet i engelska i årskurs 9. Dessa skill-
nader är dock små.

För att minska risken att de återstå-
ende skillnaderna snedvrider våra skatt-
ningar, använder vi en kombinerad 
regressions- och matchningsanalys för 
att estimera effekten av att gå på en fri-
stående gymnasieskola för de elever 
som rangordnat både en fristående och 
en kommunal gymnasieskola i sin an sö-
kan.12 Matchningen syftar till att för-
bättra balansen och överlappningen 
mellan grupperna ytterligare, och i den 
multipla regressionsanalysen kontrolle-
rar vi bland annat för de bakgrundsvari-
abler vi presenterat i tabell 1. En av de 
viktigaste bakgrundsvariablerna vi 
använder oss av är elevens tidigare stu-

10. Forskningsstudien i sin helhet är 
begränsad till elever som påbörjar 
ett yrkes- eller högskoleförbere-
dande program direkt efter årskurs 
9. Anledningen till att elever i 
introduktionsprogram exkluderas 
är att dessa program sällan gavs av 
fristående gymnasieskolor under 
den period vi undersöker.

11. Till viss del är det den geografiska 
dimensionen av skoletableringar 
som driver den ökade jämförbar-
heten. En hel del elever har helt 
enkelt ingen fristående 
gymnasieskola inom rimligt 
avstånd. 

 12. I Edmark och Persson (2021) 
testar vi även en alternativ 
specifikation utan rangordnings-
restriktionen.

Alla elever oavsett rangordning
Elever som rangordnat fristående  
och kommunal gymnasieskola

(1) (2)

Hushållets disponibla inkomst 15 535*** 2855

Egenföretagande förälder 0,008*** 0,003

Arbetslös förälder 0,025*** 0,007*

Högutbildad förälder 0,004 -0,004

Båda föräldrar födda i Sverige -0,037*** 0,001

En förälder född i Sverige 0,020*** 0,001

Ingen förälder född i väst 0,014*** 0,000

Född i Sverige -0,004*** 0,002

Född i väst 0,002*** -0,002

Född i icke-väst 0,001* 0,000

Kvinna 0,026*** -0,005

Friskola i åk 9 0,095*** 0,014***

Meritvärde i åk 9 -1,800*** -0,200

Högt provresultat i MA åk 9 -0,009*** -0,001

Högt provresultat i SV åk 9 0,003 0,002

Högt provresultat i EN åk 9 0,024*** 0,008*

Storstadskommun 0,220*** 0,042***

Tät kommun -0,149*** -0,044***

Glesbygdskommun -0,071*** 0,000

Observationer 296 890 72 745

Tabell 1. Skillnaden i bakgrundsvariabler mellan elever i gymnasiefriskolor och kommunala 
gymnasieskolor.

Not: Datamaterialet består av elever som påbörjat ett studie- eller yrkesförberedande gymnasieprogram direkt efter årskurs 9. 
Kolumnerna visar skillnaden för elever i friskolor gentemot elever i kommunala skolor. Hushållets disponibla inkomster är beräknade per 
individ och i fasta priser med 2016 som basår. Meritvärdet i årskurs 9 sträcker sig från 0 till 320. Med ”högt provresultat” avses betyget A 
eller MVG på nationella prov i årskurs 9. Alla övriga variabler är kategorivariabler. Alla variabler mäts under det år som studenten börjar 
gymnasiet, dvs. samma år de fyller 16 år. *** p<0,005, ** p<0,01, * p<0,05.
Källa: Edmark och Persson (2021).
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dieprestationer, vilka möjliggör för oss 
att estimera gymnasieskolans mervärde 
(added value), det vill säga det bidrag 
gymnasieskolan ger till elevens utveck-
ling givet den nivå man uppvisar när 
man påbörjar gymnasiestudier. Den 
empiriska metoden beskrivs närmare i 
faktaruta 1, och vilka slutsatser om 
orsakssamband som kan dras av meto-
den diskuteras vidare i faktaruta 2.

Oklart om högre betyg 
motsvarar bättre 
prestationer
Eftersom Hinnerich och Vlachos 
(2017) fann tydliga tecken på generös 
poängsättning i fristående gymnasie-
skolor när de jämförde skolornas rätt-
ning av nationella prov med Skolin-
spektionens rättning, anser vi det 
intressant att inleda med en presenta-
tion av just resultaten på nationella 
prov. Vi har inte tillgång till Skolinspek-
tionens rättning, utan i stället studerar 
vi relationen mellan provresultaten 
(enligt skolornas egen rättning) och 
elevernas slutbetyg på motsvarande 
kurs. Tanken är att det övergripande 
mönstret kan ge en fingervisning om 
huruvida eventuella uppmätta friskole-
effekter drivs av skillnader i studiepre-

stationer eller skillnader i hur generöst 
prov rättas och betyg sätts. 

Vi börjar dock med att undersöka 
skillnader med avseende på provresulta-
ten i sig; om andelen som får ett högt 
provbetyg, respektive andelen som får 
minst godkänt, skiljer sig åt mellan fri-
stående och kommunala gymnasiesko-
lor, efter att vi med hjälp av vår kombi-
nerade matchnings- och regressions-
metod justerat för andra skillnader mel-
lan eleverna. Resultaten, som samman-
ställs i figur 1, tyder på att elever i 
friskolor i genomsnitt oftare får ett 
högt provbetyg i svenska och engelska, 
och lite oftare klarar gränsen för god-
känt i svenska. Sannolikheten att få ett 
högt provbetyg är drygt 2 procenten-
heter högre för svenska och något 
mind     re än så för engelska. I ljuset av att 
endast cirka 10 procent av eleverna i 
vårt analysmaterial får höga betyg på 
proven i de här ämnena utgör detta 
relativt stora skillnader. I ämnet mate-
matik är det dock ingen skillnad mellan 
eleverna i fristående och kommunala 
skolor, åtminstone inte i våra mer detal-
jerade skattningar. I bakgrundsartikeln 
till denna rapport presenterar vi också 
resultaten av en mindre detaljerad vari-
ant av samma analys och finner då en 
liten, men statistiskt säkerställd, skillnad 
till fördel för friskolor även i matema-
tik.13

För att komma så nära som möjligt en 
kausal effekt av att gå på en fristående 
gymnasieskola tillämpar vi en metod för att 
mäta skolors mervärde som använts i flera 
tidigare studier, bland annat i Dobbie och 
Fryer (2020) och Hinnerich och Vlachos 
(2017). Metoden genomförs i huvudsakli-
gen två steg. I det första steget genomförs 
en matchning på en handfull olika bak-
grundsvariabler som kan tänkas vara viktiga 
för att förklara vilken skola man går i. Vi 
använder följande variabler i vår 
huvudanalys: 
• kön
• föräldrarnas födelseland (tre 

dummyvariabler)
• meritvärde i årskurs 9 (fem 

dummyvariabler)
• regionen där eleven gick i årskurs 9.

Alla möjliga kombinationer av dessa 
variabler bildar en cell. Efter matchningen 

behåller vi endast de individer som befinner 
sig i en cell som innehåller både elever i 
fristående gymnasieskolor och elever i 
kommunala gymnasieskolor. På så sätt 
undviker vi extrapolering över kombina-
tioner av ovanstående variabler där det inte 
finns variation i vilken typ av gymnasieskola 
man gått i. 

Efter att vi eliminerat de individer där vi 
inte har överlappning i ovanstående 
variabler väntas de kvarvarande individerna 
vara mer jämförbara än om vi använt hela 
datamaterialet. Elimineringen efter 
matchningen påverkar dock inte antalet 
observationer i någon större utsträckning 
eftersom vi i vår huvudanalys redan 
begränsat oss till att endast inkludera de 
individer som rangordnat både en friskola 
och en kommunal skola bland sina två 
första val. 

Det andra steget i metoden består av att 
köra multipla regressioner som estimerar 

mervärdet av att gå på en vis typ av skola. I 
dessa regressioner inkluderar vi en mängd 
olika variabler som kan påverka både valet 
av skola och de utfall vi studerar. De mest 
centrala kontrollvariablerna är elevens 
tidigare studieprestationer, eftersom dessa 
avspeglar nivån på elevens studieförmåga 
när den kommer till den nya gymnasiesko-
lan. Effekten vi estimerar kan på så sätt 
tolkas som mervärdet av den nya gymnasie-
skolan. De tidigare studieprestationerna 
representeras av flexibla funktioner av 
meritvärdet och kategorivariabler för 
resultat på nationella prov. Vi inkluderar 
även kontrollvariabler för elevens skola i 
årskurs 9, gymnasieprogram, kommunen 
där man går i gymnasiet, kohort och om 
man kom in eller ej på sitt förstaval. I 
regressionerna inkluderar vi även variab-
lerna i tabell 1.

Faktaruta 1. Regressions- och matchningsanalys.

13. Den positiva effekt som uppmäts i 
den mindre detaljerade analysen, 
där vi inte tar hänsyn till elevernas 
preferenser för fristående eller 
kommunala skolor såsom de 
uttrycks i deras gymnasieansök-
ningar, är liten, ungefär 0,5 
procentenheter. Effekterna för 
ämnena engelska och svenska är 
för samma skattning 2,3 respektive 
1,8 procentheteter. 
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Frågan är hur de här resultaten ska 
tolkas. Å ena sidan kan de avspegla att 
friskolorna är bättre på att lära ut just 
engelska och svenska, men inte mate-
matik. Å andra sidan kan de avspegla att 
friskolor betygsätter proven mer gene-
röst inom de ämnen där läraren har 
större frihetsgrader i den egna bedöm-
ningen (svenska och engelska) men inte 
i de ämnen där det går att göra en mer 
detaljerad rättningsmall (matematik). I 
Skolinspektionens (2013) egen gransk-
ning av de centralt rättade proven fram-
kommer att skillnaderna gentemot den 
lokala rättningen är som störst på upp-
satsdelarna i svenska och engelska i 
gymnasieskolan.14 

För att bättre förstå hur resultaten 
ska tolkas tittar vi på relationen mellan 
elevernas provbetyg och deras slutbetyg 
på motsvarande kurs. Närmare bestämt 
undersöker vi andelen som fått ett 
högre provbetyg än kursbetyg, respek-
tive andelen som fått ett lägre provbe-
tyg än kursbetyg. Även dessa resultat 
visas i figur 1. Eftersom det inte bara är 
resultatet på nationella provet som lig-
ger till grund för elevernas slutgiltiga 
kursbetyg är det rimligt att det finns en 
del diskrepanser mellan de två olika 
måtten på studieprestation. Vi finner 
dock att elever på fristående gymnasie-
skolor har en systematisk större sanno-
likhet att få ett högre kursbetyg än prov-

betyg, och att detta gäller i alla tre 
ämnena. Samtidigt finner vi inte mot-
svarande mönster åt andra hållet; 
friskolor tenderar inte att ge ett lägre 
kursbetyg än betyget på nationella 
prov. Skillnaderna verkar alltså inte 
bero på att friskolorna har en mer flexi-
bel betygsättning generellt. Vi kan 
givetvis inte helt utesluta att elever på 
friskolor i grunden har en viss typ av 
begåvning som nationella prov är dåliga 
på att fånga upp – även om vi gjort vårt 
bästa för att kontrollera för observer-
bara faktorer som skulle kunna samva-
riera med denna begåvning. Samtidigt 
stämmer det mönster vi ser i form av 
högre kursbetyg än provbetyg också väl 
in på den bild av generös betygsättning 
som givits av tidigare forskning och i 
Skolverkets rapporter. 

Uppgraderingen är som mest omfat-
tande inom matematik – där andelen 
som får ett högre kursbetyg än provbe-
tyg är ungefär 4,6 procentenheter 
högre än i kommunala skolor – följt av 
engelska på 4 procentenheter och 
svenska på drygt 2,4 procentenheter. 
Att skillnaden är högre inom ämnet 
matematik är rimligt i ljuset av den 
föregående diskussionen om färre fri-
hetsgrader i rättningen av dessa prov; 
potentiella incitament att ge generösa 
betyg bör då i stället få relativt större 
genomslag på kursbetyget.

Figur 1. Effekten av att gå på fristående gymnasieskola på resultaten på nationella prov. 

Anm: Figuren visar effekten av att gå på fristående gymnasieskola jämfört med en kommunal gymnasieskola, efter att vi genom match-
nings- och regressionsmetoden kontrollerat för observerbara skillnader mellan eleverna. De vertikala strecken visar estimatens 95-pro-
centiga konfidensintervall, det vill säga det intervall inom vilket effekten ligger med 95 procents säkerhet.  
Källa: Edmark och Persson (2021).
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14. Vlachos (2019) utgår också ifrån 
att resultaten på nationella provet i 
matematik är förhållandevis 
rättvisande. 
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I figur 2 visar vi friskoleeffekten på 
meritvärdet i slutet av gymnasiet och 
övriga utfall under och strax efter gym-
nasietiden. Liksom för alla resultat gäl-
ler att vi kontrollerar för elevernas bak-
grund, inklusive deras studieresultat på 
högstadiet, för att få så jämförbara 
grupper av elever som möjligt (se fakta-
ruta 1). Resultatet i figuren visar att 
elever i friskolor går ut gymnasiet med 
högre meritvärde än elever i kommu-
nala skolor. Effekten är varken särskilt 
stor eller liten: elever i fristående gym-
nasieskolor klättrar 4 percentiler i 
betygsfördelningen (det vill säga 4 steg 
på en hundragradig skala) jämfört med 
elever i kommunala gymnasieskolor. 
Vad gäller övriga utfall tyder våra resul-
tat på att friskoleeleverna oftare byter 
till en kommunal skola än tvärtom, 
samt oftare går ut gymnasiet i tid och 
därmed även med lägre sannolikhet 
stannar kvar en extra termin. Notera att 
dessa effekter avlä ses på den högra 
axeln i figuren där värdet noll är place-
rat ungefär i mitten av skalan. Friskole-
effekten på sannolikheten att gå kvar en 

extra termin är alltså negativ.
Figur 3 visar att de förbättrade 

studie resultaten i gymnasiet ser ut att 
spilla över på en högre övergång till 
vidare utbildning. Resultaten i figuren 
tyder på att friskoleelever har ungefär 2 
procentenheters större sannolikhet att 
vara registrerade i någon form av efter-
gymnasial utbildning. Resultatet gäller 
också om vi tar bort sådan typ av 
utbildning som i någon mån kan räknas 
som »repetition« av gymnasiet (kom-
vux, arbetsmarknadsutbildning och sfi) 
och endast inkluderar »icke-förbere-
dande studier«. Mer specifikt har frisko-
leeleverna ungefär 1,5 procentenheters 
större sannolikhet att ta minst 15 hög-
skolepoäng under hösten året efter 
gymnasiet. De här effekterna är ganska 
stora med tanke på att andelen elever i 
vårt analysmaterial som tar minst 15 
högskolepoäng under höstterminen 
året efter gymnasiet är ungefär 15 pro-
cent.15

Den högre övergången till vidare 
studier verkar i viss mån ersätta över-
gång direkt till arbetslivet: elever som 

Figur 2. Effekten av att gå på fristående gymnasieskola på övriga gymnasieutfall.

Anm. Figuren visar effekten av att gå på fristående gymnasieskola jämfört med en kommunal gymnasieskola, efter att vi genom match-
nings- och regressionsmetoden kontrollerat för observerbara skillnader mellan eleverna. De vertikala strecken visar estimatens 95-pro-
centiga konfidensintervall, det vill säga det intervall inom vilket effekten ligger med 95 procents säkerhet. Observera att meritvärdeseffek-
ten ska läsas av på vänster axel, medan övriga effekter avläses på höger axel.
Källa: Edmark och Persson (2021).
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15. Anledningen till att vi mäter 
sannolikheten att studera halvfart 
och inte helfart är att det är ganska 
få elever som påbörjar universitets-
utbildning direkt efter gymnasiet. 
Med halvfartsmåttet fångar vi upp 
en bredare grupp av individer, 
även de som bara avslutar 
delkurser eller delprov. 
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16. Vi följer Forslund m.fl. (2017) och 
definierar »ordentliga arbetsin-
komster« som minst hälften av den 
årliga medianförvärvsinkomsten 
bland 45-åringar.

gått i fristående gymnasium har knappt 
2 procentenheters lägre sannolikhet att 
ha en ordentlig arbetsinkomst året efter 
gymnasiet.16

Resultaten som presenteras i figur 1–3 
tyder således på att det går bättre för 
friskoleeleverna när det gäller merit-
värde, provbetyg i svenska och engelska 
samt övergång till högre studier. Men 
de tyder också på att friskoleeleverna 
oftare får högre kursbetyg i relation till 
sina provbetyg än eleverna i kommu-
nala skolor. Här vore det förstås intres-
sant att veta hur mycket av skillnaderna 
i studieprestationer som beror på fak-
tiska kunskapsförbättringar respektive 
generös betygsättning. För att göra det 
skulle vi behöva ha något mått på kun-
skaper som kan fungera som ett ankare. 
Även om vi ovan argumenterat för att 
provbetyget i matematik sannolikt är 
ett mer tillförlitligt kunskapsmått än 
provbetygen i svenska och engelska, så 
vet vi inte om det är ett perfekt mått. 
Dessutom är det naturligtvis begränsat 
i och med att det bara mäter kunskaper 
i ett ämne.

Baserat på våra resultat kan vi således 
varken utesluta att friskoleeleverna har 
lärt sig mer eller mindre än eleverna i 
de kommunala skolorna. De huvudsak-
liga slutsatserna vi kan dra är att det 
tycks gå bra för friskoleeleverna sett till 
gymnasieresultat och övergång till 
högre studier och att det finns starka 
indikationer på mer generös betygsätt-
ning i friskolorna. Vi återkommer till 
detta när vi diskuterar policyrekom-
mendationer.

Resultat för olika grupper 
av elever och skolor
Vi har även undersökt hur effekten av 
att gå i en fristående gymnasieskola 
varierar för olika elevgrupper. Analys-
metoden är densamma som ovan, men 
analysen genomförs separat för olika 
grupper av elever med avseende på om 
de går studie- eller yrkesförberedande 
program, om de är födda i Sverige eller 
utomlands, för elever vars föräldrar har 
eller inte har eftergymnasial utbildning 

Figur 3. Effekten av att gå på fristående gymnasieskola på postgymnasiala utfall.
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Anm.: Figuren visar effekten av att gå på fristående gymnasieskola jämfört med en kommunal gymnasieskola, efter att vi genom match-
nings- och regressionsmetoden kontrollerat för observerbara skillnader mellan eleverna. De vertikala strecken visar estimatens 95-pro-
centiga konfidensintervall, det vill säga det intervall inom vilket effekten ligger med 95 procents säkerhet. 
Källa: Edmark och Persson (2021).
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och i olika delar av fördelningen av 
grundskoleslutbetyget. Vi undersöker 
också om effekterna skiljer sig åt mellan 
skolor som drivs som aktiebolag och 
friskolor som drivs i annan form. I detta 
avsnitt rapporterar vi de resultat som vi 
finner mest intressanta. De fullständiga 
resultaten finns i Edmark och Persson 
(2021).

EffEktEr för olika ElEvgruppEr
Friskoleeffekten i form av högre slutbe-
tyg från gymnasiet gäller för alla elever 
oavsett deras föräldrars utbildningsnivå, 
elevens födelseland eller deras meritvär-
den i årskurs 9. Den positiva friskole-
effekten finns för elever som går såväl 
högskoleförberedande som yrkesförbe-
redande program, även om effekten i 
genomsnitt är större i högskoleförbere-
dande program. Effekten är också 
något större i friskolor som organiseras 
som aktiebolag. 

Elever som går yrkesförberedande 
program tycks påverkas särskilt starkt av 
att gå i friskola när det gäller övergång 
till eftergymnasiala studier. Effekten 
avspeglar en högre sannolikhet att 
påbörja universitetsstudier, särskilt 
inom naturvetenskapliga ämnen. För 
dessa elever ser det ut som att eftergym-
nasiala studier i viss mån ersätter jobb-
starten eftersom den negativa effekten 
på sannolikheten att ha arbetsinkomster 
är särskilt stor för denna grupp. När vi 
jämför effekten på att lyckas ta universi-
tetspoäng motsvarande minst halvtids-
studier ser vi emellertid inte några skill-
nader mellan elever som gått yrkesför-
berande och högskoleförberedande 
program. 

Slutligen indikerar våra resultat att 
det mönster som tyder på generös 
betygsättning – det vill säga att friskole-
eleverna oftare får ett högre kursbetyg 
än betyget på motsvarande nationellt 
prov än eleverna i kommunala skolor 
– gäller för alla elevgrupper i matematik
och engelska, och i stort sett i alla elev-
grupper i svenska. Liksom för genom-
snittseffekterna går det inte att säga hur
stor del av de förbättrade studiepresta-
tionerna som avspeglar bättre kunska-
per eller generös betygsättning. I alla
ämnen är det aktiebolagsskolorna som
driver det här mönstret, och vi ser inte
någon effekt för elever i andra typer av
friskolor.

EffEktEr för olika skolor
För att ta reda på vilken skolnivåvaria-
tion som döljer sig bakom den ovan 
uppmätta friskoleeffekten, kompletterar 
vi analysen med en undersökning av 
specifika effekter för varje fristående 
gymnasieskola. 

Resultaten visar att det finns ganska 
stora skillnader i storleken på de upp-
skattade friskoleeffekterna. Det gäller 
framför allt elevernas slutbetyg i gym-
nasiet, sannolikheten att få minst god-
känt på nationella provet i matematik 
och sannolikheten att få ett högre kurs-
betyg i matematik än motsvarande 
betyg på nationella provet. Det betyder 
att friskolesektorn rymmer en bety-
dande variation.17 Även om genom-
snittseffekten på exempelvis slutbetyget 
är positiv, förekommer det friskolor för 
vilka den uppskattade effekten är nega-
tiv. Det kan därför vara på sin plats att 
understryka att de slutsatser vi drar gäl-

Inom samhällsvetenskaplig forskning är det 
ofta en utmaning att fastställa om ett 
uppmätt samband mellan två faktorer 
avspeglar ett orsakssamband eller om det 
beror på något annat, till exempel att en 
tredje faktor samtidigt påverkar båda 
faktorerna. 

Även om vi kontrollerar för en mängd olika 
bakgrundsvariabler, genom matchnings- 
och regressionsmetoden, kan vi inte med 
säkerhet veta om vi fångat upp alla 
relevanta aspekter. Det är därför nödvändigt 
att fråga sig om de faktorer vi tar hänsyn till 
är tillräckliga för att säkerställa att de 
samband som vi uppmäter verkligen är 
effekter av att gå i en friskola. 

För att undersöka detta använder vi en 
metod som har utvecklats av Oster (2019). 

Metoden går ut på att analysera hur 
resultatet av analysen skulle påverkas givet 
olika antaganden om hur de skillnader 
mellan eleverna som vi inte kan observera i 
datamaterialet ser ut, och i synnerhet hur 
de förhåller sig till de skillnader som vi kan 
observera i datamaterialet. Genom att 
uppskatta hur resultatet för »friskoleeffek-
ten« skulle förändras om de icke-observe-
rade skillnaderna mellan jämförgrupperna 
var till exempel lika stora som, dubbelt så 
stora som, eller hälften så stora som, de 
observerade skillnaderna, får vi fram mått 
på hur känsliga resultaten är för uteläm-
nade aspekter.

När vi applicerar Oster-metoden på vårt 
undersökningsmaterial finner vi att våra 
resultat med stor sannolikhet kommer nära 

en reell friskoleeffekt, snarare än att den 
fångar icke-observerade skillnader mellan 
jämförgrupperna. Det ska dock 
understrykas att resultaten inte är lika säkra 
som om de hade kommit från ett experi-
ment där slumpen hade avgjort vem som 
hamnade i fristående respektive i kommu-
nal skola. Med andra ord kan vi inte veta 
alldeles säkert om det finns någon 
icke-observerbar skillnad mellan eleverna 
som påverkar resultaten och som vi inte 
lyckats ta hänsyn till.

Faktaruta 2. Effekt eller korrelation? 

17. Vi finner även en avsevärd 
variation bland kommunala 
gymnasieskolor; här finns också 
skolor med höga slutbetyg och 
starka tecken på generös 
betygsättning. I genomsnitt 
kännetecknas dock de kommunala 
skolorna av lägre slutbetyg och 
mindre tecken på generös 
betygsättning än vad som gäller för 
genomsnittet av friskolor.



9

ler friskolesektorn i genomsnitt, jäm-
fört med genomsnittet bland de kom-
munala skolorna. Med andra ord: att 
det finns tecken på generös betygsätt-
ning i friskolesektorn över lag betyder 
inte att det förekommer generös betyg-
sättning inom varje friskola. Detsamma 
gäller för de kommunala skolorna.

Ett annat intressant mönster är att 
det verkar vara de skolor som har en 
lägre andel lärare med pedagogisk 
utbildning som är drivande bakom 
både den positiva effekten på meritvär-
det och på den ökade sannolikheten att 
få ett högre kursbetyg än motsvarande 
provbetyg i matematik. Men det finns 
inget samband mellan andelen lärare 
med pedagogisk utbildning för effekten 
på att få ett lägre kursbetyg än provbe-
tyget (den effekten är liten för alla sko-
lor). En tolkning är att problemet med 
generös betygsättning i synnerhet gäller 
fristående skolor med en låg andel 
utbildade lärare. Dessa skolor ger högre 
meritpoäng, men har inte bättre resul-
tat på nationella provet i matematik. De 
sätter också i större utsträckning ett 
högre kursbetyg än provbetyget inom 
matematik.

Vilka slutsatser kan vi dra 
av våra resultat?
Det är en komplicerad uppgift att 
utvärdera hur elevernas kunskaper och 
eftergymnasiala beslut påverkas av att 
gå i en fristående i stället för en kom-
munal gymnasieskola. Eleverna väljer 
själva vilka skolor de vill ansöka till, vil-
ket innebär att elever i olika typer av 
skolor kan skilja sig åt i dimensioner 
som är både observerbara och icke-ob-
serverbara för forskaren. Tidigare stu-
dier tyder dessutom på att fristående 
skolor över lag är mer generösa vid 
betygsättning och rättning av nationella 
prov, vilket försvårar utvärderingen av 
friskolornas bidrag till elevernas kun-
skapsutveckling. 

Vi har angripit uppgiften genom att 
skapa jämförelsegrupper av elever med 
så likartade bakgrundsfaktorer som 
möjligt, och studerat olika mått på stu-
dieprestationer som kan antas vara mer 
eller mindre påverkade av skolornas 
incitament att ge generösa betyg. Vi 
har även studerat effekterna på efter-
gymnasiala studier och arbetsmark-
nadsutfall.  

Resultaten tyder på att friskolor har 
en viss positiv effekt på lärarbedömda 
prestationer, såsom elevernas slutbetyg 
och vissa nationella provresultat i gym-
nasiet (svenska och engelska). Vi finner 
också, i linje med tidigare studier, stöd 
för att friskolorna bedömer elevernas 
kunskaper mer generöst. Denna slutsats 

är baserad på mönster i data som tyder 
dels på att friskoleelevernas kursbetyg 
oftare sätts högre än motsvarande prov-
betyg, dels på att friskoleelever tenderar 
att få bättre resultat på de nationella 
proven i engelska och svenska, men inte 
i matematik. Den generösa bedöm-
ningen ser vidare ut att vara vanligare 
bland fristående skolor med en låg 
andel pedagogiskt utbildade lärare. 

Vi finner vidare att elever som gått i 
friskola har en högre sannolikhet att 
påbörja eftergymnasiala studier och ta 
högskolepoäng motsvarande minst 
halvfartsstudier. Det tyder på att ett 
högre betyg kan ha positiva konsekven-
ser för elevernas slutliga utbildnings-
nivå – även om det finns en risk att 
detta drivs av en mer generös betygsätt-
ning. 

På basis av vår undersökning går det 
inte att säga hur mycket av de bättre 
skolresultaten i friskolorna som beror 
på generös betygsättning och hur 
mycket som beror på kunskapsskillna-
der. Analysen av Hinnerich och Vlachos 
(2017) tyder på att friskoleelever preste-
rar bättre utifrån lärarbedömda natio-
nella provresultat, men sämre när Skol-
inspektionen rättar proven. Men efter-
som deras analys baseras på ett urval av 
skolor vet vi inte med säkerhet om de 
resultaten gäller för friskolesektorn över 
lag. 

Slutligen vill vi understryka att både 
vår undersökning och tidigare studier 
tyder på att friskolor i genomsnitt sätter 
betyg mer generöst, åtminstone på 
gymnasienivå – även om vi här inte haft 
möjlighet att exakt kvantifiera storleken 
på denna generositet. Den alltför gene-
rösa betygsättningen är ett problem i 
sig, eftersom den snedvrider selektio-
nen både till arbetsmarknad och till 
högre utbildning. För att bedömningen 
av elever ska bli mer likvärdig behövs 
därför ett mer stabilt ankare än vad som 
utgörs av dagens nationella prov. Vår 
analys ger stöd för en övergång till digi-
tala nationella prov med extern rätt-
ning, eftersom det sannolikt ger ett 
bättre ankare än om proven rättas på 
skolorna. Som en följd torde förutsätt-
ningarna stärkas för uppföljning av 
skillnader mellan provresultat och 
betyg, såväl som för forskning om skol-
väsendet och utbildningens kvalitet. Ett 
förslag på hur extern rättning kan 
genomföras i praktiken har överlämnats 
av Skolverket till regeringen tidigare i 
år. Extern rättning löser visserligen inte 
problemen inom ämnen som inte 
omfattas av nationella prov, men är 
ändå ett steg i rätt riktning.

»En tolkning är att
problemet med generös
betygsättning i synner-
het gäller fristående
skolor med en låg andel
utbildade lärare.«
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