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Sammanfattning  

Sverige införde friskolereformen 1992 och sedan dess har det blivit allt vanligare med fristående 

huvudmän inom utbildningsväsendet. Tidigare forskning har undersökt variationen mellan 

friskolors etablering i Sverige, och deras resultat har visat att det finns färre friskolor på 

grundskolenivå i kommuner, som styrs av en politisk vänstermajoritet. Det paradoxala med 

forskningsresultatet är att det inte är kommunpolitikers beslut om en friskola ska ges 

etableringstillstånd eller inte, utan Skolinspektionens. Tidigare forskning har framför allt fokuserat 

på ekonomiska faktorer som kan ligga till grund för friskolors etableringsvilja. Följande uppsats 

undersöker två potentiella förklaringar till skillnaden mellan kommuner med politisk vänster- och 

högermajoritet. Den första potentiella förklaringen är att bättre ekonomiska faktorer kan ge upphov 

till både ett politiskt högerstyre och fler friskolor i en kommun. Den andra möjliga förklaringen är 

att högerpartier kan agera mer företagsvänligt genom exempelvis mer dialog och bättre attityder 

gentemot företag. Resultaten ger stöd för att det finns en politisk inverkan på friskolornas 

etableringsvilja i en kommun och att en kommun med bättre ekonomiska förutsättningar i högre 

utsträckning har ett politiskt högerstyre. Det framgår av resultaten att företagsvänligheten 

gentemot lokala företag inte kan förklara samvariationen mellan friskolor på grundskolenivå och 

den politiska majoriteten i kommunen. Däremot är det möjligt att konstatera, efter kontroll av 

förklaringsvariablerna, att det finns ett samband mellan friskolors etablering och politisk majoritet. 

En möjlig förklaring till det kan vara att det finns andra politiska ageranden som ligger till grund 

för att etableringsmönstret ser annorlunda ut mellan kommunerna, exempelvis skolpengens storlek 

och bygglov.  

 

Förord   

Jag vill rikta ett stort tack till Axel Cronert för mycket värdefull feedback under processen att 

skriva denna kandidatuppsats och för att han uppmuntrade och utmanade mig vid genomförandet 

av en regressionsanalys. 
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1. Introduktion 

Sverige införde friskolereformen 1992 och sedan dess har det kommit att bli allt vanligare med 

fristående huvudmän och att elever tillsammans med föräldrarna gör ett aktivt val att gå på en 

friskola. De fristående skolorna är vanligen mindre och har färre elever per skolenhet jämfört med 

kommunala och 2018 fanns cirka 4000 fristående förskolor och skolor i Sverige (Friskolornas 

riksförbund, 2018). Ett mindre urval i tidigare forskning har undersökt variationen mellan 

friskolors etablering i Sverige och funnit resultat vilka visar att det finns färre friskolor i kommuner 

som en styrs av en politisk vänstermajoritet. Det paradoxala med forskningsresultatet är att det inte 

är kommunpolitikers beslut om en friskola ska få etableringstillstånd eller inte, utan 

Skolinspektionens. Följande uppsats har till syfte att undersöka detta resultat närmare.  

1.1 Syfte och frågeställning  

Syftet med följande uppsats är att närmare försöka förklara det faktum att det finns färre friskolor 

i kommuner med politisk vänstermajoritet, ett samband tidigare forskning har kunnat belägga. I 

Angelov och Edmarks rapport När skolan själv får välja – om friskolornas etableringsmönster 

från 2016 fann dem att friskolor på grundskolenivå oftare etableras i kommuner som inte styrs av 

en vänstermajoritet, jämfört med övriga kommuner.  

Det denna studie ska undersöka är om en potentiell förklaring till detta fenomen är att 

lokalpolitikers generella bemötande, så kallad företagsvänlighet, gentemot företagen i kommunen 

har en inverkan för var friskolor vill etablera sin verksamhet. Det kan tyckas självklart att 

kommuner som styrs av en vänstermajoritet borde vara ideologiskt mer negativa till friskolors 

etablering. Detta eftersom både Socialdemokraterna och Vänsterpartiet exempelvis driver frågan 

om att begränsa vinstuttag för företag inom välfärden, vilken skolan är en del av (Vänsterpartiet, 

2018; Socialdemokraterna 2019). Det paradoxala med forskningsresultatet är att det inte är lokala 

kommunpolitikers beslut om en friskola ska få etableringstillstånd eller inte. Skolinspektionen är 

den myndighet som tar emot ansökan om att starta en friskola, samt fattar beslut efter att den 

kommunen ansökan angår har givits möjlighet till ett remissyttrande (Skolinspektionen, 2019 a).  
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I uppsatsen undersöks två tänkbara förklaringar till detta paradoxala samband, den första är att 

bättre ekonomiska förutsättningar kan ge upphov till både ett politiskt högerstyre och fler friskolor 

i en kommun. Den andra förklaringen är att högerpartier på olika sätt kan agera mer företagsvänligt 

än vänsterpartier, exempelvis via dialog och attityder gentemot lokala företag. För att testa dessa 

förklaringar har en multivariat regressionsanalys genomförts och analyserats baserat på data för 

289 av Sveriges kommuner för mätperioden 2018, vilken är den senaste perioden det finns data 

över.  

Den inomvetenskapliga relevansen anknyter till Angelov och Edmark (2016 a och b) samt 

Cronert (2012), vilka har studerat åren 1991 och 1994 respektive 2010. Studierna har resultat som 

visar att det finns ett samband mellan politisk majoritet och etablering av friskolor. De studierna 

har främst fokuserat på ekonomisk inverkan för var friskolor väljer att bedriva skolverksamhet.  

Denna studie ska vidga det ekonomiska perspektivet med fokus på politikernas roll och undersöka 

huruvida deras företagsvänlighet kan vara en mellanliggande förklaring till friskolors 

etableringsvilja. Ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv är friskolors etablering och hur det 

påverkas av det politiska styret relevant att studera. Dels utifrån att skolan oavsett driftsform är 

offentligt finansierad av skattemedel och dels för att bidra till ökad förståelse för lokala 

företrädares inverkan på medborgarnas service. Jag hoppas lära mer generellt om etablering av 

friskolor samt om företagsvänlighet kan vara en mellanliggande förklaring till att färre 

vänsterstyrda kommuner har friskolor.  

Uppsatsen inleds med en kortare bakgrund om svenska skolans kommunalisering, 

införandet av friskolereformen och processen för en ansökan om att etablera en friskola. 

Efterföljande avsnitt innehåller en kartläggning av tidigare forskning som inleds med studier om 

friskolors etableringsmönster i Sverige, incitament vid företagsetablering och privatisering av 

offentliga tjänster. Därefter presenteras uppsatsens analysmodell och tre hypoteser som ska testa 

resonemanget för de två potentiella förklaringarna beskrivna ovan. Sedan redogörs för val av 

metod och samtliga valda variabler och avgränsning av desamma, följt av resultat och analys från 

regressionsanalysen och en efterföljande diskussion. I det avslutande avsnittet presenteras 

slutgiltiga slutsatser från den genomförda studien.  

 



   

   

   

 3 

2. Bakgrund 

2.1. Införandet av friskolereformen 

Svensk skola kommunaliserades 1991 under ledning av den Socialdemokratiska regeringen. 

Samtidigt fick kommunen ansvar över fördelningen av resurser till skolan och statens roll blev mer 

övergripande med fokus på mål- och resultatstyrning. Året därpå infördes friskolereformen under 

den moderatledda regeringen, vilken möjliggjorde för andra aktörer än det offentliga att i större 

utsträckning än tidigare driva en skola. I samband med friskolereformen gjordes det möjligt för 

eleven eller föräldrarna att välja skola vilket tidigare hade styrts av närhetsprincipen, vilken 

innebar att en elev per automatik fick en plats på den skola eleven bodde närmast enligt 

folkbokföringen.  

Den modell Sverige har valt för skolmarknadens drifts- och ägarform skiljer sig mot de 

flesta andra länder då grundskole- och gymnasieutbildningen är fullständigt statligt finansierad, 

samtidigt som privata aktörer tillåts äga skolan och göra vinstuttag. Nederländerna har ett liknande 

system som Sverige och fram till 2016 var det även möjligt med vinstuttag från offentligt 

finansierade skolor i Chile (Sahlgren, 2013; Bjerström, 2016).  

De två främsta argumenten för införandet av friskolor var att ge elever ökad valfrihet samt 

att konkurrens skulle leda till ett förbättrat skolväsende och högre studieresultat överlag 

(Proposition 1991/92:95; Skolvalet, 2019). 2008 infördes fri sökning inom gymnasieskolan, vilket 

gav elever möjlighet att söka till en gymnasieskola utanför hemkommunen oavsett om ett liknande 

alternativ av utbildning fanns i hemkommunen (Hansson, 2014).  

Vid införandet för elever att söka till valfri skola infördes en så kallad skolpeng. 

Skolpengen är en ersättning från kommunen till skolan eleven har valt att gå på, och dess 

utformning och storlek till friskolor har förändrats flera gånger sedan införandet. Idag är 

kommunfullmäktige den institution som fattar beslut om en kommuns skolpeng. Det finns ingen 

officiell statistik över kommunernas skolpeng och Sveriges Kommuner och Regioner menar att 

det kan vara svårt att jämföra totalbelopp, då kommunerna använder olika modeller (SOU 2008:8; 

Sveriges Kommuner och Regioner, 2019 b).     
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2.2. Ansökan om att starta friskola 

En ansökan om att starta en ny friskola eller utöka verksamheten i en redan existerande skola 

handläggs och beslutas av Skolinspektionen. Processen från att en ansökan skickas in till att skolan 

kan starta verksamheten har en tidsfrist på cirka 1,5 år. En ansökan ska vara inskickad till 

Skolinspektionen senast 31 januari och i samband med det ska en administrativ avgift betalas in, 

innan Skolinspektionen prövar ärendet. Avgiften för en ansökan om nyetablering är 35 000 kronor 

respektive 25 000 kronor för en ansökan om utökad verksamhet (Skolinspektionen, 2019a).  

 Mellan april och maj ges sedan kommunen, oftast via kommunfullmäktige eller 

kommunstyrelsen, möjlighet att yttra sig angående ansökan från en friskola. Detta görs med 

anledning av att Skolinspektionen inte ska bevilja ansökningar om det finns risk för att det på lång 

sikt ger negativa följder för eleverna, eller för den del av utbildningen som kommunen ansvarar 

över. Negativa konsekvenser kan exempelvis vara att en befintlig kommunal skola behöver lägga 

ned sin verksamhet på grund av etableringen av en friskola. Det kan i sin tur leda till att avståndet 

till närmaste kommunala skola i en glesbygd skulle öka avsevärt, eller att kommunen får 

omfattande och permanenta kostnadsökningar. Kommunens yttrande uppmuntras därför innehålla 

uppgifter som kan ge Skolinspektionen en förståelse för eventuella ekonomiska, organisatoriska 

och pedagogiska konsekvenser på fem års sikt av att en friskola startas eller utökar sin verksamhet 

i kommunen (Skolinspektionen, 2019a). Det är dock slutligen Skolinspektionen som fattar beslut 

om tillstånd för friskolan.   

Skrivningen om att kommunen i sitt yttrande ska ange eventuella negativa konsekvenser 

vid en etablering av en friskola tillades 2016. Skrivelsen tillkom efter att Skolkostnadsutredningen 

fått ett tilläggsdirektiv av regeringen om att utreda hur kommuner kan ges ett avgörande inflytande 

vid nyetableringar av vinstdrivande friskolor. Istället för att ge kommunen avgörande, stärktes 

skrivelsen (SOU 2016:66).  I samband med debatten om att eventuellt ge kommunen ett avgörande 

inflytande undersökte Friskolornas riksförbund (2015) vad ett så kallat kommunalt veto skulle 

kunna innebära i praktiken för friskolor och deras möjlighet till nyetablering. Genom att granska 

remissyttranden från kommuner där Skolinspektionen beviljat ansökningar om etablering mellan 

2010–2014, kunde de se att Socialdemokratiskt styrda kommuner avstyrkt ansökningar i högre 

utsträckning än kommuner med blocköverskridande samarbeten. I undersökningen fanns 

tillgängligt material från 97 kommuner med Socialdemokratiskt styre, varav 87 friskolor 

avstyrktes etablering i kommunens yttrande (Friskolornas riksförbund, 2015).  
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Friskolornas riksförbund listar viktiga saker att tänka på innan en ansökan skickas in. De 

poängterar att det inte finns formella krav för vem som kan välja att starta en friskola och att 

erfarenhet om hur företag bedrivs är viktigt, men att kvaliteten på den pedagogiska verksamheten 

är än viktigare. Vidare poängterar de att det är viktigt att ha kontakt med kommunen angående 

antal skolor och inriktningar som redan finns eftersom ansökan ska innehålla argument för att det 

är troligt att ett visst antal elever söker till friskolan. För att veta hur stort intresset är för en skola 

att etableras genomförs ofta någon typ av enkätundersökning, antingen av skolan själv eller via ett 

externt företag. Det är också viktigt att undersöka tillgången till anpassade lokaler för 

verksamheten och alternativa lösningar för att säkerställa exempelvis gymnastiksal (Friskolornas 

riksförbund, 2019).  

3. Tidigare forskning 

I följande avsnitt kommer ett urval från tidigare forskning presenteras. Det har inte bedrivits 

tidigare forskning för att undersöka om politiskt bemötande har en inverkan på friskolornas 

etableringsvilja i en kommun. Urvalet består av studier om friskolors etableringsmönster i Sverige 

och generella incitament som är viktiga för företag vid etablering. Etableringen av friskolor skiljer 

sig till viss del åt mot etablering av vanliga företag eftersom friskolor, givet att de lyckas få ett 

tillräckligt högt elevunderlag, ges en given inkomstkälla från kommunen via skolpengen. En del 

friskolor är idéburna föräldrakooperativ, men majoriteten av friskolor är idag aktiebolag eller 

ekonomiska föreningar, med syfte att gå med vinst (Svensson & Wingborg, 2019).  

Utgångspunkten för de tre ekonomiska förklaringsvariablerna som används i senare 

regressionsanalys grundar sig i tidigare forskning, vilken gås igenom i följande avsnitt. Utöver det 

lyfts ekonomiska och politiska argument för privatisering av välfärdstjänster. 

3.1. Färre friskolor i vänsterstyrda kommuner  

Rapporten När skolan själv får välja - om friskolornas etableringsmönster skriven av Nikolay 

Angelov och Karin Edmark (2016 a) studerar etableringen av friskolor på grundskolenivå. Baserat 

på data från skolregistret 1991 och 1994 konstaterar de att det var vanligare med friskolor i 

kommuner som inte styrs av en vänstermajoritet. I studien konstruerades två mått baserade på 

ungefärliga utgifter vad gäller förväntade totala intäkter samt lokalkostnader vilka visade sig vara 
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statistiskt signifikanta för hur friskolor väljer att etablera verksamheten. Högre lokalkostnader 

minskar sannolikheten för etablering och högre förväntade intäkter ökar sannolikheten.  

Angelov och Edmark (2016 a) undersökte vidare huruvida den politiska majoriteten i en 

kommun kan ha inverkan för etablering. Detta gjorde de genom att studera skillnader i kostnader 

mellan kommuner för elever i fristående skolor, och de kunde inte finna några samband mellan 

olika politiska prioriteringar kopplade till den politiska majoriteten. Samma år skrev Angelov och 

Edmark en rapport på uppdrag för Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi och kom fram till 

liknande slutsatser, men konstaterade än mer explicit att kommunledningens inställning till 

friskolor verkar påverka etableringen av friskolor. Deras hypotes baserat på det är att friskolor vill 

etablera sig där politikerna är välvilliga eftersom politikerna kan påverka skolornas verksamhet i 

praktiken (Angelov och Edmark, 2016 b).  

3.2. Incitament för företagsetablering 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning som studerat vad företag tycker är viktigt för att de 

ska vilja etablera sin verksamhet i olika områden. Teorier om politikers inställning och incitament 

för att företag ska vilja etablera sig i ett visst geografiskt område diskuteras kopplat till att politiker 

kan vilja främja eller missgynna nyetablering av företag. Trots att politiker formellt sett inte har 

beslutsmandatet vid etablering av friskolor talar teorierna nedan för att politiker skulle kunna vilja 

främja eller stöta bort friskolor från en kommun, på liknande sätt som görs med andra typer av 

företag.    

Alexander & Doherty (2009) har undersökt vilka kvantitativa och kvalitativa faktorer 

företag bör beakta inför beslut om att äntra en marknad. Politiska relationer, stabilitet inom 

politiken och byråkratisk effektivitet är tre kvalitativa faktorer som beskrivs som viktiga. Buss 

(2001) har studerat hur skattelättnader har påverkat ekonomisk tillväxt och företagens beslut om 

etablering. Han menar att länder alltid har använt olika politiska metoder för att skapa incitament 

för företag att omlokalisera, expandera verksamheten, attrahera start-ups eller rädda företag från 

att lägga ned befintlig verksamhet. Detta har vanligen gjorts via olika typer av skattelättnader, 

vilket har genomförts med argumentet att det på lång sikt kommer löna sig med kortsiktigt 

minskade skatteintäkter via ökad tillväxt. Buss poängterar dock att ekonomisk tillväxt och beslut 

om var ett företag ska etableras bör studeras separat. Hefetz & Warner (2004) konstaterar i sin 

studie att större geografiska områden har två fördelar, utöver högre inkomstbas. Dels är större 
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kommuner ofta ledda av mer professionella politiker, vilka de tror är mer positiva till externa 

leverantörer. Det andra är att små kommuner har svårt att skapa stordriftsfördelar vilket skapar en 

högre enhetskostnad, och lägre incitament för andra aktörer att etableras på marknaden.  

Grundläggande antagande som Angelov och Edmark (2016 a) utgår från är i linje med 

traditionell nationalekonomisk teori och baseras på att antalet skolor på en marknad påverkas av 

det förväntade överskottet företagen kan göra. Det i sin tur beror på efterfrågan, det vill säga, 

antalet elever som kan och vill gå i deras skola. Skolorna konkurrerar med andra ord om 

elevunderlaget i ett begränsat område, detta trots att pendling är möjligt mellan kommungränser, 

som då ska bekostas av hemkommunen om avståndet är mer än sex kilometer (Skolverket, 2011). 

Beskriven marknadsmekanism är en grundförutsättning för ett företag som måste ta hänsyn till 

efterfrågan i relation till befintliga kostnader. Även icke vinstdrivande skolaktörer måste ha 

ekonomiska förutsättningar för att driva sin verksamhet, inte minst eftersom det är ett krav från 

Skolinspektionen vid beviljande av ansökan (Skolinspektionen, 2019b).  

Likt den amerikanska marknaden, vilken Hefetz & Warner (2004) studerar kan den svenska 

skolmarknaden liknas med en kvasimarknad, detta då det offentliga fortfarande står för kostnaden 

medan tjänsten utförs av en annan aktör. Cronert (2012) redogör i sin magisteruppsats, vilken 

beskriver etableringen av privata aktörer i svenska kommuner, att antalet lokala företag och 

konkurrensen inom kommunpolitiken verkar ha en inverkan på privatiseringen av skolmarknaden.  

3.3. Privatisering av offentliga tjänster  

Privatisering sker genom att outsourca ansvaret för utförandet av offentliga tjänster till privata 

aktörer och framhålls ofta som ett effektivt sätt att hålla nere kostnaderna. Kostnaderna kan minska 

genom att erbjuda flera utförare som kan konkurrera om kunderna genom prissättning, samtidigt 

som det minskar risken för överproduktion inom det offentliga (Simon, Houghton & Aquino, 

2000). Ett specifikt argument för att tillåta privata aktörer inom utbildningsväsendet har varit att 

konkurrens om elever sätter fokus på att skapa bättre studieresultat. IFAU släppte 2014 en rapport 

som visade att en extra skola, inom vad de bedömde som pendlingsavstånd ökade 

genomsnittsbetygets percentilranking med 1,2 för den yngsta studerande kohorten (Holmlund, 

Häggblom, Lindahl, Martinson, Sjögren, Vikman & Öckert, 2014).   
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Bel och Warner (2008) skriver att högerorienterade partier generellt prioriterar privatisering av 

verksamheter, medan vänsterorienterade partier är mer återhållsamma. De menar att det förs en 

debatt om huruvida partierna börjar konvergera i åsikterna gällande privatiseringar, detta då allt 

fler länder, oaktat regeringsunderlag, influerats av new public management. New public 

management introducerades 1991 och kan kortfattat beskrivas med att offentliga organisationer 

ska styras och ledas med privata sektorn som förebild, av opolitiska tjänstemän med stort 

handlingsutrymme och prestationer ska mätas med hjälp av kvantifierbara mått. Inom offentliga 

sektorn ska det strävas efter konkurrens mellan organisationer och ekonomisk återhållsamhet ska 

prioriteras (SOU, 2019:43).  

Gingrich (2011) argumenterar för att marknaden för offentliga tjänster fungerar 

systematiskt olika och att politiker kan göra olika strategiska val för att manipulera marknaden. 

Hon poängterar att variationen inom just Sverige är ett exempel på att skillnaderna kan vara lika 

stora inom ett land som mellan olika länder. Hon menar fortsatt att det inte är valsystem eller 

institutioner som förhindrar privatisering, utan snarare möjligheten för politiker att introducera 

olika marknadslösningar utan risken för valförlust. Hon pekar ut partierna som den fortsatt centrala 

parten för att introducera marknader och att de beroende på ideologisk ståndpunkt väljer olika 

sorters marknader för att uppnå sina partiers ekonomiska och omfördelande policymål. 

Högerorienterade partier vill framför allt minska välfärdsstaten och skapa förutsättningar för 

privatfinansierad produktion av tjänster. Vänsterorienterade partier vill å andra sidan skydda 

välfärdsstaten och använda marknaden som ett sätt att förstärka välfärdsstatens legitimitet och 

effektivitet.  

 Bel och Warner (2008) hänvisar till forskning som visar att regioner som var mer emot 

privatisering, hade infört det i högre grad. De menar att privatisering på den lokala nivån inte sker 

av ideologiska, utan mer av pragmatiska skäl. Det påståendet motsätter sig Zehavi (2012) då han 

menar att högerpartier nästan alltid är mer drivande för reformer gällande privatisering, och att 

partipolitiska skillnader fortfarande kvarstår, vilka kan identifieras på den lokal nivå. 

 Politikens roll för privata skolhuvudmän är relevant i praktiken, inte minst vad gäller beslut 

om skolpeng och den ersättning för skollokaler som betalas ut då det är kommunfullmäktige som 

fattar det beslutet. Beslut om ersättning för lokaler baseras ofta på kommunernas genomsnittliga 

lokalkostnader. Den pengen friskolor fördelas täcker sällan kostnaderna för grundskolan då 

kommunen ofta har möjlighet till storskalsfördelar. Motsatsen gäller för gymnasieskolan, då 
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kommunens genomsnittliga kostnad ofta är högre än för friskolornas då kommunen vanligen 

ansvarar för yrkesförberedande vilka är mycket resursintensiva (Nilsson och Östberg, 2019).  

4. Politiska ageranden mot friskolor 

Politiska beslut och ageranden kan vara svåra att systematiskt mäta på såväl nationell som lokal 

nivå. Nedan finns tre olika empiriska exempel på hur politiker kan fatta beslut som antingen gynnar 

eller missgynnar friskolor vid beslut om etablering eller expandering av verksamheten. Exemplen 

behandlar ekonomiska faktorer. 

Internationella Engelska Skolan (IES) har på några år etablerat skolkoncernen i Sverige 

som en välrenommerad och resultatfokuserad friskola, vilken politiker vill ska etableras i 

kommunen för att höja kommunens anseende. Tankesmedjan Balans har granskat de förmånliga 

kontrakt kommunerna avtalar med IES, exempelvis i Landskrona där IES etablerat verksamheten 

i helt nybyggda lokaler, vilket har krävt att kommunfullmäktige höjt skolpengen för dem.  

I Vallentuna har Socialdemokraterna överklagat etableringen av IES till  

Förvaltningsdomstolen. Överklagan baserades på att IES lovades ett nyetableringsstöd under fyra 

år på 3,5 miljoner kronor per år, av kommunfullmäktige där Moderaterna har majoritet. Om skolan 

skulle välja att lägga ned verksamheten skulle det sannolikt uppstå en lärarbrist i kommunen då 

kommunen har ansvar för att tillgodose utbildning till kommunens invånare. Eftersom majoriteten 

av lärare anställda av IES är engelskspråkiga utan svensk lärarlegitimation, vilket IES har dispens 

för, skulle det inte vara möjligt för de kommunala skolorna att nyanställa dem (Tankesmedjan 

Balans, 2019).  

Ett ytterligare exempel på politiska beslut som kan försvåra för friskolors etablering är 

bygglov, vilket ofta är den kommunala byggnadsnämndens uppgift att pröva och hantera 

(Boverket, 2018). Nynäshamns enda fristående skola med cirka 40 elever har varit i drift i 24 år 

med tre tillfälliga bygglov. 2006 ska de enligt egna utsagor skickat in en ansökan om permanent 

bygglov och tolv år senare kom svar från kommunen om att ansökan varit felaktigt ifylld 

(Westholm, 2019). 2017 tvingades en friskola i Malmö, vilka haft skolverksamhet sedan 2008, att 

stänga på grund av att skolgården för de 112 eleverna var för liten. Friskolan argumenterade för 

att ett tillfälligt bygglov var skäligt eftersom det inte fanns andra centrala lokaler i Malmö med 

tillgång till större uteplats.  De ville därför ges ett försök att effektivisera de befintliga ytorna och 



   

   

   

 10 

möjlighet att hitta en ny lokal att placera verksamheten i, men utan framgång (Nord, 2017; Leijnse, 

2017).  

5. Analysmodell 

5.1. Förklaringar till sambandet mellan politik och friskolor  

I följande avsnitt ges en beskrivning av analysmodellen. Avsnittet har till syfte att tydliggöra det 

teoretiska ramverk som ligger till grund för val av metod och genomförandet av 

regressionsanalysen. Tidigare studier har visat att vänsterstyrda kommuner både har färre friskolor 

till antalet samt har lägre totala kostnader till privata leverantörer av utbildningstjänster, trots att 

politiken inte borde kunna påverka det. Baserat på Friskolornas riksförbunds rapport (2015) är det 

dessutom vanligt förekommande att friskolor etableras trots negativa remissutlåtande från 

kommunens politiker.   

Två möjliga förklaringar till att vi trots det ser detta samband, presenteras i Figur 1. Den 

första förklaringen är att bättre ekonomiska faktorer kan ge upphov till både ett politiskt högerstyre 

och fler friskolor i en kommun. Moderaterna har i relation till olika inkomstgrupper flest väljare 

från gruppen med hög medelinkomst (Vestin, 2014). Liberalerna poängterar i sin valanalys 2014 

att de fick starkast stöd till riksdagsvalet i flera kommuner med en högre medelinkomst än snittet 

(Liberalerna, 2014). Enligt SCB senaste partisympatiundersökning från november 2019 går det 

utläsa att Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Centerpartiet har större andelen av 

sina väljare i gruppen av personer med högst inkomst i jämförelse med Socialdemokraterna och 

Vänsterpartiet (Statistiska centralbyrån, 2019e). 

Den andra möjliga förklaringen är att högerpartier kan agera mer företagsvänligt på olika 

sätt utifrån beskriven tidigare forskning i avsnitt 3 och exemplen från avsnitt 4. Utifrån ett 

ideologiskt perspektiv kan det tänkas möjligt att högerpartier driver policyförslag för att gynna 

företagare och företagsetablering och vinna dem som väljare. I valanalyser av väljarnas beteende 

från Göteborgs Universitet klassificeras företagare som medelinkomsttagare, och som konstaterat 

i tidigare forskning röstar en högre andel medelinkomsttagare på högerorienterade partier 

(Holmberg och Oscarsson, 2002). Den empiriska analysen som följer syftar till att pröva dessa två 

möjliga förklaringar. Analysmodellen utgår från att ett högerparti inte måste ha majoritet i en 
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kommun för att driva igenom reformer som värnar företagande, privatisering och etablering av 

friskolor. Därför har kommuner som har minst ett av partierna Moderaterna, Centerpartiet, 

Kristdemokraterna eller Liberalerna som ingår i det politiska majoritetsstyret klassificerats som 

höger i studien. Baserat på studien från Friskolornas riksförbund (2015) verkar kommuner med 

blocköverskridande samarbeten ha en lägre benägenhet att lämna ett negativt remissyttrande 

angående friskolors etablering.  

 
5.2. Betydelsen av politikernas bemötande  

Denna studie har för avsikt att tillföra en kvantitativ analys av huruvida politikernas, så kallade 

“företagsvänlighet”, kan vara en mellanliggande förklaring till att det finns färre friskolor i 

kommuner med vänstermajoritet.  

Brockhaus (1980) konstaterar i sin forskning att entreprenörer inte har en benägenhet för 

högre risktagande, utan att de har samma grad av riskaversion som personer som inte är 

entreprenörer. Företagare vill med andra ord försäkra sig om att deras investering har bra 

förutsättningar för att ge resultaten de önskar. Kommunpolitiker har som nämnt  

styrningsmöjligheter för att skapa negativa och positiva förhållanden för friskolor i praktiken. Som 

nämnt i avsnitt 2 poängterar Friskolornas riksförbund vikten av en god dialog med kommunen 

innan en ansökan om en friskoleetablering lämnas in. En självklar förklaring till det är för att 

ansökan ska innehålla rätt information, men en annan potentiell anledning är möjligen för att den 

potentiella skolhuvudmannen ska veta att de kommer mötas av goda förutsättningar från 

kommunen.  

 Det ska undersökas huruvida politikernas attityder och bemötande kan förklara varför det 

finns färre friskolor i kommuner med politisk vänstermajoritet. I avsaknad av en bättre term 

kommer ‘företagsvänlighet’ användas. Begreppet företagsklimat eller företagsvänlighet har brister 

och det finns teoretiska meningsskiljaktigheter gällande vad ‘företagsklimat’ faktiskt är, men flera 

delar åsikten om att det framför allt handlar om kostnader och kvalitet i produktionen samt 

nationell och lokal politik (Buss, 2001). Den teoretiska definitionen som används för denna studie 

är: Företagsvänlighet mäter politikernas bemötande gentemot företagen genom att studera lokala 

företagares upplevelse av politikernas och kommunala tjänstemäns bemötande.  
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Operationaliseringen för att mäta bemötandet görs genom att studera hur företagen uppfattar 

kommunens service, attityd och dialog med dem.  

 

5.3. Teoretisk modell   

Inledningsvis genomförs en bivariat regressionsanalys för att säkerställa huruvida det finns en 

signifikans mellan kommunens köp av grundskola från privata ägare och huruvida kommunen 

styrs av en politisk vänstermajoritet.  

Därefter ska sambandet prövas för huruvida det kvarstår vid kontroll för ekonomiska 

faktorer såsom kommunens befolkningsmängd, andel av befolkningsmängden i grundskoleålder 

6–15 år, samt medianinkomsten i kommunen. Barn i åldern 6–15 verkar som ett mått på potentiellt 

elevunderlag eftersom en friskola måste kunna påvisa att de har ett potentiellt elevunderlag till den 

nya skolan, vilket förklaras mer ingående i avsnitt 2. Sambandet mellan att rösta höger och ha en 

högre medelinkomst samt kommunens befolkningsmängd och antalet ansökningar av friskolor har 

tidigare konstaterats under avsnitt 3.  

Anledningen till att testa fler förklarande variabler är för att utesluta att sambandet i en 

första bivariat analys är spuriöst. När ett samband benämns som spuriöst innebär det att det ser ut 

att finnas ett samband mellan två variabler, men samvariationen beror egentligen på en tredje 

variabel. I denna studie ska vi pröva om ekonomiska faktorer och företagsvänlighet är det som 

hänger ihop med friskolors etablering och kan förklara varför antalet varierar beroende på politisk 

majoritet i kommunen (Sundell, 2012).  

Den empiriska undersökningen baseras på tre hypoteser för vad som styr etableringen av 

friskolor. För att enklare beskriva vilka teorier som testas har analysmodellen konceptualiserats i 

en teoretisk modell, se Figur 1. Boxarna motsvarar variabler medan pilarna beskriver 

orsaksriktning (Teorell. J, Svensson. T, 2007). Orsakspilarna illustrerar det hypotetiska 

orsakssamband som ska undersökas samt tidsföljden som antas följa mellan variablerna. Pilen från 

politik till etablering av friskola är streckad då min hypotes är att det finns en mellanliggande 

förklaring för sambandet och inte en direkt effekt mellan variablerna.  
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Hypotes 1: Kommuner med en politisk vänstermajoritet har lägre kostnader för köp av grundskola 

från privatägda företag. 

 

Hypotes 2: Om sambandet mellan politisk vänstermajoritet och friskolor kan förklaras av  

bakomliggande ekonomiska faktorer, borde detta samband minska vid kontroll för ekonomiska 

faktorer. 

 

Hypotes 3: Om sambandet mellan politisk vänstermajoritet och etablering av friskolor kan 

förklaras av den mellanliggande variabeln företagsvänlighet borde detta samband minska vid 

kontroll för företagsvänligheten.  

 

 

 

Figur 1. Teoretisk modell av variablerna; politisk majoritet, ekonomi, företagsvänlighet och etablering 

av friskolor. 

 

 
 
 
 

Ekonomi 
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6. Metod 

6.1. Val av metod  

I denna uppsats används en statistisk analysmetod, vilket är en kvantitativ metod för att undersöka 

forskningsfrågan om huruvida det finns ett samband mellan kommunpolitikers bemötande mot 

lokala företag och etablering av friskolor. Genom en statistisk analysmetod kan observationer från 

289 kommuner enklare sammanfattas (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012).   

 Den statistiska analysen innehåller en flervariabelanalys, vilket möjliggör för att testa flera 

faktorer som kan ha inverkan på den beroende variabeln, och eventuell effekt av en oberoende 

variabel kan fastställas med högre säkerhet. En flervariabelanalys, till skillnad från en bivariat 

regressionsanalys, har större möjlighet att isolera och kontrollera för samband mellan variablerna, 

och utgångspunkten för denna undersökning är att flera faktorer kan ha inverkan på friskolors 

etableringsmönster (Lewis-Beck, Lewis-Beck, 2016). För att testa hypoteserna som presenteras i 

avsnitt 7 används minsta kvadratmetoden.  

Data som används är sekundärdata hämtad från Svenskt Näringsliv, Statistiska 

centralbyrån (SCB), Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) samt Sveriges 

Kommuner och Regioner (SKR). Den metodik som använts har liknelser med tidigare forskning 

på området om etablering av privata aktörer i Sverige, vilka har använt liknande beroende och 

förklarande variabler. Denna studie är dock mindre och har därför färre förklaringsvariabler. Den 

största skillnaden är att det i denna uppsats används ett egenhändigt konstruerat index, baserat på 

Svenskt Näringslivs mätning av företagsklimatet i Sveriges kommuner för att undersöka 

sambandet med var friskolor väljer att etablera verksamheten. Urvalet är samtliga 290 kommuner 

i Sverige och år 2018 är mätpunkten. Regressionsanalysen har genomförts på 289 av kommunerna 

på grund av avsaknad av data över en kommun. Urvalet anses vara tillräckligt stort för att kunna 

generalisera mellan kommuner och friskolors etablering i Sverige.  
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6.2. Val och operationalisering av data med avgränsning 

6.2.1. Beroende variabel: Kommunala köp av grundskola från privatägda företag 

För att operationalisera mätningen av friskolors etablering används måttet ‘Kommunala köp av 

grundskola F-9 från privatägda företag andel (%)’. Data är hämtad från Rådet för främjande av 

kommunala analyser (RKA) och måttet återfinns under kodningen N15042. Måttet mäts i andelar 

(%) och har beräknats av SCB genom att räkna ut andelen av kommunens köp av grundskola som 

köpts av privata företag under 2018. Andelen är baserad på summan av totala köp av grundskola 

från privatägda företag i tusentals kronor och justerat för bruttokostnad, interna intäkter och 

försäljning till andra kommuner (Rådet för främjande av kommunala analyser, 2018).  

Kommunens köp av grundskola från privata ägare och utförare av skolverksamhet fungerar 

i denna uppsats som ett mått på etableringen av friskolor på grundskolenivå i respektive kommun. 

Styrkan med följande mått är att det liknar måttet Cronert (2012) använde, vilket visade signifikans 

mellan kostnader och politisk majoritet. En olägenhet som uppstod vid datainsamlingen är att SCB 

har förändrat sin databas sedan 2015 och exakt samma mått är inte längre tillgängligt.1 Dock finns 

det en positiv aspekt med förändringen i data, då kommunens köp sedan 2015 finns uppdelat i de 

olika aktörer skolan betalar för skolverksamhet, vilket gör att data över köpen av just privata ägare 

blir lättare att bryta ut.  

En brist med det valda måttet är att det rör kommunens köp av utbildning från privatägda 

företag vilket inte nödvändigtvis speglar etableringen av friskolor i en kommun. Det är på grund 

av att kommunens köp av grundskola från privatägda företag också kan baseras på hur populär en 

särskild friskola är. Detta eftersom köp av grundskola från privata ägare ökar ju fler elever som 

valt att gå på en friskola.  

Inför att analysmodellen togs fram har jag har övervägt att använda ‘Andel av kommunens 

elever som går i en fristående skola’ som beroende variabel. Bristen med det måttet är att en elev, 

i och med det fria skolvalet, kan vara folkbokförd i en kommun men gå i en friskola i en 

grannkommun. Holmlund et. al. (2014) poängterar dock att de flesta elever går i en skola nära 

hemmet och enligt Statistiska centralbyrån (2017) pendlade cirka 3 %, vilket motsvarar 32 500 av 

landets grundskoleelever 2016. Bedömningen är att måttet ‘Köp av grundskola från privatägda 

företag’ är mer lämpligt eftersom det är korrigerat för köp av grundskola från andra kommuner, 

 

1 Larsson, Madeleine; statistiker vid Rådet för främjande av kommunala analyser. (2019). E-mail 10 december.  
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vilket gör att det i resultatet inte måste tas hänsyn till elever som pendlar, och närmare mäter det 

som avses att mätas.  

Undersökningen har begränsats till att endast studera friskolors etablering av grundskolor. 

En brist med en analys baserad på enbart grundskolor är det faktum att majoriteten av friskolor 

idag är förskolor och många gymnasieskolor både etableras och utökar nuvarande verksamhet 

(Friskolornas riksförbund, 2018). Den främsta anledningen till begränsningen är på grund av att 

data över förskolor inte är strukturerad på samma sätt som övriga skolformer och därför anses mer 

svårarbetad. Den andra anledningen är på grund av att data för kommunernas kostnad av 

gymnasieutbildning till privata ägare saknas för 2018, och möjligheten att undersöka så nya 

tillgängliga data som möjligt har prioriterats vid genomförandet av studien.  

På grund av att data över kommunens köp av grundskola för 2018 endast finns tillgänglig 

för 280 kommuner har data från 2017 använts för Arjeplog, Arvidsjaur, Degerfors, Essunga, 

Ragunda, Robertsfors, Sotenäs, Torsby och Vara. Storuman har plockats bort vid slutgiltig 

regression då det saknades data för den beroende variabeln såväl år 2018 och 2017.  

6.2.2. Förklarande variabler 

Politisk majoritet på kommunal nivå  

Data över politisk majoritet i kommunerna är hämtad från SKR (Sveriges Kommuner och 

Regioner, 2019c). Datasetet är baserat på valresultat vid valåret 2014 och de partier som då bildade 

politisk majoritet. Anledningen till att mätåret 2014 är valt för den politiska majoriteten är för att 

mäta utfallet av politisk påverkan för gällande mandatperiod. Endast data som anger den majoritet 

som bildade styre efter valet 2014 har varit möjlig att hitta. Det innebär att eventuella förändringar 

under mandatperioden i majoritetsförhållanden mellan partierna inte finns med i underlaget.  

I analysmodellen kommer en kommun med politisk vänstermajoritet klassificeras i linje 

med SKR:s gruppering, vilket innebär att kommuner vars politiska styre endast består av 

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet betraktas ha ett vänsterstyre. SKR har fyra övriga  

beteckningar vilka är; ‘höger’, ‘alliansen’, ‘övrigt’ och ‘blocköverskridande’. För att kunna skapa 

en dummyvariabel har en klassificering för vad vänster respektive höger ska baseras på bestämts.   

Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna är i denna analysmodell  

klassificerade som högerpartier. För att det politiska styret ska anses vara influerat av höger 

behöver åtminstone ett parti från något av de fyra ingå i kommunens politiska majoritetsstyre.  
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Variabeln är mätt på en nominalskala med hjälp av en dummyvariabel, vilken kan anta två mått; 

vänster = 1 eller höger = 0. En nominalskala används för att klassificera ett mått vilket i detta fall 

är politisk majoritet (Esaiasson et al. 2012).  

De tre nedanstående ekonomiska faktorerna utvalda för att förklara relationen mellan 

ekonomiska incitament och etablering av friskolor är: antal folkbokförda i kommunen som ett mått 

på kommunens storlek, andel av befolkningen i grundskoleålder 6–15 år, vilket är ett mått på 

kommunens potentiella elevunderlag samt medianinkomsten i kommunen. Samtliga ekonomiska 

faktorer är mätta på en intervallskala (Esaiasson et al. 2012).   

 

Antal folkbokförda i kommunen 

Antal folkbokförda i kommunen är inkluderad som en förklarande variabel bland annat baserat på 

det konstaterande Hefetz & Warner (2004) gjort om att större kommuner ofta leder till mer 

professionella politiker vilka är mer positiva till externa aktörer. Samt att små kommuner har svårt 

att skapa stordriftsfördelar och därmed lägre incitament för att andra aktörer utöver offentliga att 

etableras på marknaden.  

Data för kommunens invånarantal är hämtad från SCB, vilka ansvarar för officiell statistik 

och annan statlig statistik (Statistiska centralbyrån, 2019 a och c). Skolinspektionens statistik från 

läsåret 2014/15 visar att ansökningar för att etablera en friskola, samt antalet beviljningar av en 

ansökan är mer förekommande i stora och tätbefolkade städer. 80 % av ansökningarna för 

nyetablering eller utbyggnad av befintlig verksamhet rör storstäder och förorter till densamma och 

i samma kommungrupp bor cirka 65 % av Sveriges befolkning (Skolinspektionen, 2015).  

Innan genomförandet av regressionsanalysen har variabeln i datasetet logaritmerats. Med 

hjälp av den naturliga logaritmen skapas en mer jämn normalfördelning i variabeln. Invånarantalet 

varierar mellan kommunerna och bland observationerna finns ett fåtal väldigt stora och en större 

mängd små kommuner, och när en variabel är väldigt snedfördelad kan det få effekt på 

regressionsanalysens resultat. 

  



   

   

   

 18 

Andel av befolkningen 6–15 år  

Andel av befolkningen som är mellan 6–15 år används som mått för att uppskatta en kommuns 

potentiella elevunderlag. Potentiellt elevunderlag är en viktig ekonomisk faktor eftersom en skolas 

intäkter som nämnt i avsnitt 2 baseras på antalet elever genom kommunens skolpeng.  

Data över kommunens invånare uppdelat i ålder är hämtad från SCB (Statistiska 

centralbyrån, 2019b). Personer i åldern 6–15 år är valt eftersom det i regel motsvarar den ålder då 

majoriteten av barn går i grundskola. Variabeln är beräknad som en andel av kommunens totala 

folkbokförda invånare mellan 6–15 år.   

Förklaringsvariabeln ‘Andel barn och unga av befolkningen 6–15 år’ har till syfte att som 

mått ligga till underlag för beräkning av ett ungefärligt elevunderlag i kommunen. Det förekommer 

en begränsning med den variabeln eftersom en elev folkbokförd i en kommun kan välja att gå i en 

skola i grannkommunen. Som nämnt i avsnitt 3 var det 2016 cirka 3 % av grundskoleeleverna som 

pendlade. Min bedömning är därför att måttet för potentiellt elevunderlag i detta fall av val av 

variabel håller som ett mått på potentiellt elevunderlag, då ingen mer preciserad data finns 

tillgänglig.  

 

Medianinkomst i kommunen  

Den tredje ekonomiska faktorn är kommuninvånarnas medianinkomst och data över  

medianinkomst på kommunnivå 2018 är hämtad från SCB. Medianinkomsten är beräknad i 

tusentals kronor och siffrorna för 2018 är preliminära (Statistiska centralbyrån, 2019d). 

Efter regressionsanalysens genomförande har koefficienten i resultatet multipliceras med 

1000. Detta är för att underlätta tolkningen av koefficienterna som därmed kan utläsas för hur en 

förändring i medianinkomst med 1000 (tusentals) kronor skulle ha för effekt på kommunens köp 

av grundskola från privatägda företag. Att multiplicera koefficienten med 1000 har samma effekt 

som att innan regressionsanalysen dividera variabeln med 1000.  

Det har tidigare nämnts att skolpengen har en såväl ideologisk som ekonomisk betydelse 

för att möjliggöra elevers val av skola. Det hade varit intressant att kunna använda skolpengen som 

en ekonomisk förklaringsvariabel, men som nämnt i avsnittet 2 finns inte nationella samlade data 

över kommunernas olika skolpeng. Det har gjorts försök att kalkylera lokalkostnader och inhämta 

data om skolpengen från varje enskild kommun i tidigare forskning. Den data är dock inte komplett 

och har därför valts bort mot förklaringsvariabler där det bedöms finnas tillförlitliga data.  
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Index på kommunens företagsvänlighet  

Indexet ‘Företagsvänlighet’ har till syfte att fånga eventuella mellanliggande förklaringsfaktorer 

till att det finns fler friskolor i kommuner med en politisk majoritet innehållandes ett högerparti. 

Svenskt Näringsliv har en gedigen datasamling över hur företagen uppfattar politikernas och 

tjänstemännens arbete för att skapa lokala förutsättningar för företagande. 

Svenskt Näringsliv skickar varje år ut en enkät till företag i landets samtliga 290 kommuner 

för att mäta kommunens företagsklimat. Vartannat år skickas enkäten ut till samtliga av landets 

ordinarie ledamöter i kommunfullmäktige som då får ge sin bild av hur de anser att exempelvis 

deras dialog, service och information gentemot företagen är. Urvalet till vilka företag enkäten 

skickas ut till baseras på följande; i kommuner med färre än 50,000 invånare eller färre än 1200 

företag/ arbetstillfällen skickas cirka 200 enkäter ut. I kommuner med fler invånare och företag 

skickas 400 enkäter ut, till Göteborg och Malmö skickas 600 enkäter och till Stockholm 1200 

enkäter. Varje år skickas enkäten till cirka 70,000 företag och urvalet består av två tredjedelar av 

företag som är medlemmar i Svenskt Näringsliv och en tredjedel som ej är medlemmar. Vartannat 

år får samtliga ordinarie politiker i kommunfullmäktige en enkät och kontaktuppgifterna samlar 

Svenskt Näringsliv från Valmyndigheten (Svenskt Näringsliv, 2019a). 

Samtliga data är hämtad från hemsidan Företagsklimat som administreras av Svenskt 

Näringsliv (Svenskt Näringsliv, 2019b). För att kunna mäta företagsvänligheten har tre enkätfrågor 

ställda till företagen valts ut och de tre svaren är sammanvägda till ett index. Anledningen till att 

endast frågor till företagen är utvalda är på grund av att politikerna i mätningen från 2019 var 

övervägande mycket mer positiva. Denna information fick jag ta del av efter mailkorrespondens 

med Svenskt Näringsliv angående deras dataset.2  

Bedömningen som gjorts är att det finns en potentiell risk att politikerna är partiska vid 

bedömningen av företagsklimatet, då de delvis poängsätter sitt eget arbete vad gäller service och 

dialog med företagen. Detta gäller även företagen då respondenter i den här typen av enkäter har 

en tendens att fördölja hela bilden på grund av rädslan att bli anklagade för att missbruka offentliga 

stimulanser, ge konkurrenter insyn i verksamheten eller uppröra politiker eller tjänstemän (Buss, 

2011).  

 

2 Steinstö, Jakob; Projektledare, Svenskt Näringsliv. (2019). E-mail 13 november.    
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På grund av att företagen har angett lägre poäng i högre utsträckning är min bedömning att 

företagen i sina svar inte är påverkade av rädsla för att uppröra politikerna eller tjänstemännen 

samt att enkäten genomförs anonymt. 

Betyg i enkäten sätts på en skala mellan 1 och 6 där 1 = dåligt, 3 = godtagbart och 6 = 

utmärkt och indexet kan anta samma värden 1–6. Indexet mäts på en ordinalskala och samtliga 

variabelvärden motsvarar en rangordning där 6 i detta fall är högst, och 1 är lägst (Esaiasson et al. 

2012). Ett index baserat på tre frågor har tagits fram för att undersöka relationen mellan bemötande 

i form av dialog och service mellan politiker och företag och om det kan ha betydelse vid etablering 

av en friskola. Företagens bedömningar av ekonomiska förutsättningar i kommunen har därför 

medvetet inte valts ut till att ingå i index.3 

 

 Index baseras på nedanstående tre frågor:  

(1) Hur tycker du att kommunens service till företagen är i din kommun idag? Hur      

  fungerar det? Utgå från hur du själv uppfattar situationen för dig och ditt företag i den    

  kommun där du driver ditt företag. 

(2) Hur tycker du att kommunala tjänstemäns attityder till företagande är i din kommun  

  idag? Hur fungerar det? Utgå från hur du själv uppfattar situationen för dig och ditt    

  företag i den kommun där du driver ditt företag. 

(3) Hur tycker du att dialog mellan företag och kommunledning (politiker och  

  tjänstemän) är i din kommun idag? Hur fungerar det? Utgå från hur du själv uppfattar  

  situationen för dig och ditt företag i den kommun där du driver ditt företag. 

 

Att inte använda den redan summerade rankingen gjord av Svenskt Näringsliv är ett medvetet val 

eftersom mätningen om det lokala företagsklimatet innehåller en rad ekonomiska faktorer som 

företagen betygsätter. För denna uppsats är fokus på politikernas bemötande gentemot företagen.  

 Indexet “företagsvänlighet” har skapats genom att summera rankingen av de tre utvalda 

frågorna och dividera med tre. Enkäterna består av ett stort frågebatteri och tre frågor har valts ut 

som anses besvara hur företagen upplever politikernas bemötande. Att endast tre frågor valts ut är 

med anledning av att det ska vara enkelt att förstå vad som ingår i index. De utvalda frågorna är 

 

3 Enkätens frågeställning till företagen finns tillgänglig i sin helhet via: foretagsklimat.se/om/fragor  
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baserade på den tidigare forskning nämnd ovan av Alexander & Doherty (2008) som bedömt 

byråkratisk effektivitet som väsentlig inför företagens val om etablering, vilket ligger till grund för 

valet att mäta ‘service’. Dialogen mellan politiker, tjänstemän och företag är flera gånger benämnd 

som en viktig faktor i Svenskt Näringsliv handbok för bättre företagsklimat (Brånby och 

Skandevall, 2014). I handboken exemplifieras vad olika kommuner vidtagit för åtgärder för att 

förbättra företagsklimatet generellt i kommunen, samt intervjuer har gjort med såväl företagare 

som lokalpolitiker. Attityden hos tjänstemän finns med i frågeställningen då tjänstemännen 

verkställer de politiska besluten, framför allt som lokala politiker oftast är ideella och har en annan 

typ av huvudsyssla utöver sitt politiska engagemang (Sveriges Kommuner och Regioner, 2019a).  

6.3. Validitet och reliabilitet  

Validitet och reliabilitet är centrala begrepp inom den empiriska samhällsvetenskapen. I Esaiasson 

et. al (2012) skiljer författarna på begrepps- och resultatvaliditet. Begreppsvaliditet menar de 

handlar om huruvida det finns en överensstämmelse mellan teoretisk definition och operationell 

indikator och frånvaro av systematiskt fel. Medan resultatvaliditet handlar om att en studie mäter 

det som avses att mäta, vilket går att utvärdera först när studien är genomförd.  

I denna studie används den generella företagsvänligheten i kommunen för att testa om det 

är en mellanliggande variabel för var friskolor etableras. Utifrån definitionen av begreppsvaliditet 

kan det förekomma en lucka mellan hur företag generellt upplever kommunens bemötande och 

företagsvänlighet med hur friskolor upplever företagsvänligheten i kommunen. Baserat på tidigare 

forskning finns det dock flera likheter med friskolor i Sverige och andra typer av företag, och 

därför anses Svenskt Näringslivs gedigna insamlande av enkätsvar vara av intresse att använda. 

Däremot finns det, oaktat vem som utför en enkät, en potentiell brist när människor ska göra 

bedömningar. Hur företagarna uppfattar bemötandet behöver inte nödvändigtvis vara ett mått på 

hur bemötandet faktiskt är.  

Det egenkonstruerade indexet fångar en smal del av bemötandet och det kan givetvis finnas 

flera andra förklaringsfaktorer för hur politikerna agerar, vilket kan påverka huruvida friskolor vill 

etablera sig i kommunen. Fördelen med ett index är att eventuella mätfel, reliabiliteten, vid 

datainsamlingen, baserat på endast en fråga kan jämnas ut, men validiteten blir lägre eftersom det 

blir mindre tydligt vad som exakt mäts i måttet. Ett potentiellt sätt att mäta politikernas bemötande 

skulle vara att mäta en viss typ av beslut fattade av lokalpolitikerna eller förekomsten av 
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exempelvis ageranden som beskrevs i avsnitt 4. De ageranden eller besluten som politiker har 

möjlighet att fatta är svåra att mäta, och det hade krävts en definition av vilka beslut och ageranden 

som ska mätas, vilket i sig hade kunnat innebära validitetsproblem. Det hade också krävt en 

genomgripande granskning och analys av samtliga 290 kommuner, vilket inte fanns utrymme för 

i denna studie. 

Bedömningen av studiens reliabilitet, möjligheten att replikera studien anses vara goda då 

samtliga data är sekundärdata och finns tillgänglig via offentliga databaser. Det kan inte uteslutas 

att källorna som använts har gjort slumpmässiga fel vid insamlandet av sin data, men samtliga 

datakällor anses vara tillförlitliga. En styrka är att regressionen är genomförd på 289 av 290 

kommuner vilket innebär att urvalet består av nästintill samtliga kommuner, vilket stärker 

möjligheten för generella slutsatser om etableringen av friskolor i Sveriges kommuner.  

6.4. Förklaring av statistiska begrepp 

I regressionsanalysen används p-värde för att avgöra signifikansen, och bevisvärdet mot 

nollhypotesen. Nollhypotesen är, om inte annat uttalats, att det inte finns något samband för den 

variabel som testas (Dahlgren, 2019). P står för probability, med andra ord sannolikhet och 

beskrivs som sannolikheten för huruvida ett resultat beror på slumpen. Tolkningen som kan göras 

av p-värdet är hur sannolikt det är att observera minst en så stor skillnad som observerats i ett 

specifikt test, förutsatt att nollhypotesen stämmer. Om p-värdet är mindre än den bestämda 

signifikansnivån så kan nollhypotesen förkastas. Den vanligaste signifikansnivån är anse ett 

resultat signifikant om p-värdet är <5 %, dvs. mindre än 0,05 (Statistiska konsultgruppen, 2016). 

Signifikansnivåerna i regressionsanalysen har satts till ’***’p <0,001, ’**’p <0,01, ’*’p <0,05 

och ’.’p <0,1.  

I tabell 3 anges koefficienternas standardfel inom parentes. Standardfel är ett mått som i 

sin tur kan användas för att beräkna koefficientens t-värde och därmed avgöra koefficientens 

signifikansnivå. T-värdet beräknas genom att dividera koefficienten med koefficientens 

standardfel, och ju högre t-värde bort från 0, desto mer signifikant är koefficienten (Sundell, 2010). 

Standardavvikelse är ett spridningsmått som anger avvikelse från medelvärdet i genomsnitt. En 

låg standardavvikelse kan tolkas som att de flesta observationer som ingår i analysen ligger 

förhållandevis nära medelvärdet.   
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I tabell 3 anges måtten R2 och justerat R2. R2 är ett mått på andelen förklarad variation i den 

beroende variabeln och kan anta ett värde mellan 0 och 1 vilket betyder att det antingen finns 0 % 

respektive 100 % förklaringskraft i modellen. Justerat R2 korrigerar för att fler variabler läggs till 

i analysen och kan uttryckas som att det är justerat för antalet frihetsgrader.  

7. Resultat och analys 

I avsnittet resultat och analys presenteras resultat och analys baserat på de fyra regressionerna som 

genomförts i studien. Först presenteras deskriptiv statistik av den beroende variabeln över 

fördelningen av köp av grundskola mellan höger- och vänsterkommuner, och övriga 

förklaringsvariabler se tabell 1 och 2. Därefter presenteras resultat och analys från de fyra 

regressionsmodellerna se tabell 3 på sida 27. Avsnittet avslutas med en diskussion om studiens 

viktigaste upptäckter.   

7.1 Deskriptiv statistik  

Nedan finns två tabeller med deskriptiv statistik över samtliga variabler som används i 

regressionsanalysen. Syftet är att ge en förståelse för variablernas minsta, maximala och 

genomsnittliga värde. Tabell 1 summerar skillnaden av köp av grundskola från privatägda företag 

mellan kommuner med politiskt höger-respektive vänsterstyre. Köp av grundskola baseras på data 

över 2018 och för nio kommuner avser det data från 2017. Tolkningen av tabell 1 är att kommuner 

med en politisk vänstermajoritet köper grundskoleutbildning av privatägda företag i 2,37 

procentenheter lägre utsträckning i jämförelse med en kommun där minst ett högerparti ingår i 

majoriteten.  
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Tabell 1. Deskriptiv statistik över fördelningen av köp av grundskola mellan kommuner med politisk 

vänster- respektive högermajoritet 2018. 

 Vänstermajoritet Högermajoritet Skillnad (%) 

Köp av grundskola (%) 4,07 6,43 2,37   

    

Observationer 100 189   

 

Tabell 2 innehåller deskriptiv statistik för den beroende variabeln och de fyra 

förklaringsvariablerna. Det ger en översiktlig bild av variationerna som förekommer i variablerna. 

Genom att exempelvis studera invånarantal går det att se att det är avsevärda skillnader mellan 

kommunerna. Den minsta och största kommunen har 2450 respektive 962 154 invånare. Indexet, 

vilket mäter företagsvänligheten i kommunen varierar från den med lägst från 2,01 till den med 

högst värde på 4,47 och i genomsnitt har kommunerna omkring 3 i företagsvänlighet, vilket 

betyder att företagarna generellt anser politikernas bemötande vara “godtagbart”.  

Skillnaderna mellan kommunerna vad gäller köp av grundskola från privatägda företag är 

betydande. Det kan utläsas i tabell 2 att den kommunen med lägst köp av grundskola från 

privatägda företag köpte under 2018 0 % från en privat ägare. Den kommun som köpte grundskola 

i högst utsträckning köpte av sina totala köp cirka 37 % från privatägda företag. Det innebär att 

skillnaderna för var friskolor har etablerat verksamhet varierar mycket mellan kommunerna.   
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Tabell 2. Deskriptiv statistik av beroende och förklarande variabler baserat på data från 2018.  

Variabel  N Min Max Genomsnitt Standardavvikelse 

Köp av grundskola 

från privata ägare 

(% av totalt inköp 

av utbildning) 

289 0 37,1 5,6 6,9 

Invånarantal 

(tusental) 

289 2450 962 154 35 378 73 414 

Invånarantal 

(logaritmerad) 

289 7,8 13,7 9,9 0,97 

Elevunderlag 

(Andel av 

befolkning) 

289 0,08 0,17 0,12 0,015 

Medianinkomst 

(tusentals kronor) 

289 224 614 383 988 275 997 29 242 

Företagsvänlighet 

(Index: 1–6) 

289 2,01 4,47 3.2 0,44 

 

7.2 Regressionsanalys  

Modell 1 

Den första modellen i tabell 3 utgör en bivariat analys, vilken endast betraktar relationen mellan 

köp av grundskola av privatägda företag och politisk majoritet, se tabell 3, modell (1).  

I den bivariata analysen i modell (1) föreligger signifikans för resultatet att 

vänsterkommuner har 2,37 procentenheter lägre inköp av grundskola från privatägda företag än 

vad kommuner med en högermajoritet gör. Kommuner med en ett politiskt högerstyre köper i 

genomsnitt 6,43 % grundskola från privatägda företag, vilket går att se genom att studera 

interceptet i tabell 3. Skillnaden för köp av grundskola mellan vänster- och högerkommuner är 

därmed 2,37 procentenheter, vilket betyder att den relativa skillnaden mellan vänster- och 

högerstyrda är 0,36 %.  Siffran 2,37 går att återfinna i tabell 1 där den deskriptivt redovisades som 

skillnaden för köp mellan höger- och vänsterkommuner.  
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Resultaten i den första bivariata analysen har ett p-värde under 0,01 vilket innebär att resultatet är 

signifikant till 99 %. Signifikans är ett mått på hur osannolikt ett värde är och i detta fall kan 0,01 

tolkas som att det är mindre än 1 % sannolikhet att värdet på koefficienten hade varit av denna 

storlek i fall det verkliga sambandet hade varit 0.  Justerat R2 i modell (1) är 2,3 %, vilket innebär 

att förklaringskraften är relativt låg, men i det fallet signifikans är viktigare att studera eftersom 

det säger oss huruvida resultatet beror på slumpen (Esaisson et. al, 2012).  

 

Modell 2 

Att ett samband föreligger i första bivariata modellen betyder inte att det nödvändigtvis finns ett 

kausalt samband mellan politisk majoritet och köp av grundskola. I modell (2) introduceras därför 

förklaringsvariablerna invånarantal, medianinkomst och andelen av befolkningen mellan 6–15 år. 

Dessa tre verkar som ekonomiska faktorer och skulle kunna förklara varför högerkommuner köper 

mer grundskola från privatägda företag. Om hypotes två stämmer gällande att effekten av 

kommunens köp av grundskola går via ekonomiska förutsättningar, så ska sambandet mellan 

politik och köp av grundskola minska.  

Variabeln invånarantal är signifikanta till 99,9 %. Det betyder att det är 0,1 % sannolikhet 

att värdet på koefficienten hade varit av denna storlek i fall det verkliga sambandet hade varit 0. 

Eftersom variabeln invånarantal är logaritmerad är tolkningen av koefficienten att 1 % ökning av 

invånarantalet i en kommun innebär en ökning med 3,1 procentenheter i den beroende variabeln, 

köp av grundskola från privata företag. Det innebär att om befolkningen i en kommun skulle öka 

med 1 %, då skulle samma kommun öka sitt köp av grundskola från ett privat företag med cirka 3 

procentenheter av de totala inköpen av grundskoleutbildning. Invånarantalet har enligt dessa 

resultat därmed stor effekt på friskolors etablering i en enskild kommun. 

  Kommunens medianinkomst är signifikant till 95 %, vilket är den angivna gränsen för när 

en variabel anses vara signifikant i denna studie. För att göra det enklare att tolka resultatet har 

koefficienten multiplicerats med 1000. Det innebär att en ökning med 1000 kronor i kommunens 

medianinkomst, skulle leda till en ökning av kommunens köp av grundskola från privatägda 

företag med cirka 0,039 procentenheter av kommunens totala inköp av utbildning. 
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Tabell 3. Regressionsanalys av kommuners köp av grundskola från privatägda företag vid kontroll för 

politisk majoritet, kommunens företagsvänlighet, medianinkomst, befolkningsmängd och andel barn i 

åldern 6–15 år.   

 (1) (2) (3) (4) 

Politisk majoritet 

(Vänster) 

- 2,37** 

(0,85) 
-1,41. 
(0,72) 

-1,45* 

(0,73) 

 

 

 

Invånarantal (log)  3,1*** 

(0,4) 

3,07*** 

(0,4) 

3,0*** 

(0,4) 

Elevunderlag  31,4 

(29) 

32 

(29,2) 

37,9 

(29,2) 

Medianinkomst 

 
 0,039* 

(0,016) 

0,038* 

(0,016) 

0,042* 

(0,016) 

Företagsvänlighet   -0,29 

(0,8) 

-0,03 

(0,8) 

     

Intercept  6,43*** 

(0,5) 

-39,1*** 

(3,9) 

-37,8*** 

(5,1) 

-40,5*** 

(4,9) 

R2 0,026 0,34 0,34 0,33 

R2 (just.) 0,023  0,33 0,33 0,32 

Observationer 289 289 289 289 

Notering: ‘.’ p <0,1, ‘*’ p <0,05, ‘**’p <0,01, ‘***’p <0,001 

Standardfel i parenteser. log = variabeln har logaritmerats. just. = justerat. 
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Elevunderlaget är icke-signifikant i den andra modellen. Standardfelet är nästintill lika hög som 

koefficienten vilket gör att ett samband för elevunderlagets effekt på köp av grundskola inte kan 

säkerställas. Elevunderlagets koefficient är hög i relation till övriga koefficienter i tabellen. Det 

kan bero på att elevunderlaget är beräknat som en andel av befolkningen innan den variabeln 

logaritmerades, och som konstaterat i den deskriptiva statistiken är skillnaderna mellan 

kommunernas invånarantal stora. Eftersom resultatet inte är signifikant kommer en vidare analys 

inte göras av resultatet.  

Hypotes två ‘Om sambandet mellan politisk vänstermajoritet och friskolor kan förklaras 

av bakomliggande ekonomiska faktorer, borde detta samband minska vid kontroll för ekonomiska 

faktorer’ får visst stöd baserat på resultaten i modell (2). Den tolkningen kan göras då värdet på 

koefficienten för politik minskar i betydelse. Genom att studera förändringen i koefficienterna vid 

genomförandet av en multivariat regressionsanalys kan man bedöma variabelns direkta och 

indirekta effekt på den beroende variabeln (Sundell, 2011).  

En intressant insikt av modell (2) är att resultaten går att tolka som att det föreligger ett 

samband mellan politik och ekonomiska faktorer, då koefficienten för politik minskar i modell (2) 

i jämförelse med koefficienten i modell (1). På grund av sambandet mellan ekonomi och politik 

blir koefficienten mindre för politik från -2,37 % till -1,41 %. Hade det inte funnits ett samband 

mellan inkomst och politisk majoritet hade koefficienten blivit större. Eftersom koefficienten för 

politik minskar kan vi konstatera att kommuner med bättre ekonomi, oftare har en politisk 

högermajoritet. Och ju bättre ekonomiska förutsättningar en kommun har, desto mer grundskola 

köps av privatägda företag, med andra ord finns det fler friskolor etablerade i kommunen. Detta 

stämmer överens med den andra hypotesen.  

En ytterligare intressant insikt från modell (2) är att det fortfarande kvarstår tecken på att 

politik har en viss direkt effekt på köp av grundskola från privatägda företag även om p-värdet är 

strax över 5 %. Vi kan med andra ord misstänka att sambandet mellan politik och köp av 

grundskola från modell (1) är delvis spuriöst och att samvariationen som föreligger variablerna 

emellan till viss del kan förklaras av en bakomliggande variabel.    

 Justerat R2 i modell (2) ökar avsevärt från 2,6 % i modell (1) till 33 %. Det är en indikation 

på att modellen har en starkare förklaringskraft för vad som påverkar vilka kommuner som köper 

grundskola från privatägda företag när vi lägger till de ekonomiska faktorerna.  
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Modell 3 

I modell (3) introduceras företagsvänlighet som variabel i modellen. Den tredje hypotesen testar 

huruvida företagsvänlighet är en mekanism genom vilket sambandet mellan kommuner med 

vänstermajoritet och etablering av friskolor uppstår. Om hypotesen stämmer ska resultatet dels 

visa att koefficienten för företagsvänlighet är positiv och dels ska sambandet mellan politisk 

vänstermajoritet och etablering av friskolor borde minska.   

Av resultaten att döma stämmer inte den tredje hypotesen. Den tolkningen baseras på att 

variabeln inte uppnår statistisk signifikans och har ett p-värde närmare 96 %. Det betyder att 

variabeln inte kan förklara sambandet mellan kommuner med högermajoritet och 

friskoleetablering i denna modell eftersom koefficienten är icke-signifikant, och nollhypotesen kan 

inte förkastas i modell (3). Det andra resultatet som talar emot att hypotesen stämmer är på grund 

av att koefficienten för variabeln företagsvänlighet är -0,29. Om företagsvänlighet hade positiv 

inverkan på etableringen av friskolor hade koefficienten varit positiv. Det verkar istället som att 

ett bättre bemötande i form av högre index har en negativ effekt på etableringen av friskolor. Det 

ska dock poängteras att eftersom resultatet inte är statistiskt signifikant kan effekten av den 

negativa koefficienten inte säkerställas. Baserat på att resultatet är icke-signifikant skulle effekten 

av företagsvänlighet likväl kunna vara positiv, och vidare tolkning är inte möjligt. Tolkningen av 

resultatet är att hypotes tre inte stämmer. 

 Koefficienterna för invånarantal och medianinkomst är signifikanta även i tredje 

modellen. Invånarantalets koefficient har ungefär lika stor effekt på köp av grundskola från 

privatägda företag som i modell (2).  Tolkningen som fortsatt kan göras är att för varje enprocentig 

ökning av invånare i en kommun, så köper kommunen 3 procentenheter mer grundskola från 

privata företag. Medianinkomsten är signifikant i modell (2) och kan tolkas som att när en 

kommuns medianinkomst ökar med 1000 kronor, ökar köp av grundskola från privatägt företag 

med 0,038 procentenheter av kommunens köp av grundskola.  

Ett intressant resultat i modell (3) är att koefficienten för vänstermajoritet blir något större 

och återigen blir signifikant vid kontroll för företagsvänlighet. Det ska dock poängteras att p-värdet 

är 4,7 % vilket är strax under 5 %, gränsen för signifikans, och det är dessutom en marginell 

skillnad i såväl koefficienten och standardfelet mot modell (2). Min bedömning av det sambandet 

är att den politiska majoriteten har en inverkan för friskolors etablering i kommunen. Däremot kan 

det i denna regressionsmodell inte förklaras av politikernas företagsvänlighet, så som det är 
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definierat och mätt i denna studie. Justerat R2 i tredje modellen, liksom i andra modellen 33 %. 

Det är inte särskilt överraskande att såväl modell (2) och (3) har högre förklaringskraft än den 

första modellen som inte innehåller de ekonomiska faktorerna.  

 

Modell 4 

I modell (4) har politisk majoritet tagits bort i analysen och genomförs endast med den beroende 

variabeln köp av grundskola från privatägda företag och kontrollvariablerna invånarantal, 

medianinkomst och barn mellan 6–15 år, samt index på företagsvänligheten. Företagsvänligheten 

har fortfarande en negativ effekt på etableringen av friskolor vilket går att utläsa av att 

koefficienten i fjärde modellen är -0,03, med andra ord är den fortfarande negativ.  

Företagsvänligheten visar fortsatt ingen signifikans och vi kan därför inte förkasta 

nollhypotesen som säger att inget samband föreligger mellan vår förklaringsvariabel och beroende 

variabel. Invånarantal är fortsatt signifikant och samma förändring av att invånarantalet ökar med 

1 %, innebär en ökning av grundskola från privatägda företag med cirka 3 procentenheter, vilket 

är samma resultat som i tidigare två modeller.  

I den fjärde modellen ökar koefficienten för medianinkomsten, vilket kan tolkas som att 

effekten av medianinkomsten är större när modellen inte kontrollerar för politisk majoritet. 

Elevunderlaget är fortsatt icke-signifikant i den fjärde modellen när vi inte tar hänsyn till politisk 

majoritet i kommunen, men koefficienten ökar något till 37,9. Innebörden av det höga 

standardfelet gör att en tolkning av förändringen i koefficienten inte kommer analyseras närmare.   

I modell (4) är justerat R2 32 % vilket betyder att förklaringskraften sjunker en aning när 

vi inte tar hänsyn till politisk majoritet i kommunen, men ingen betydande förändring som bör 

läggas större vikt vid. Det intressanta med de fyra modellerna är att de ekonomiska variablerna 

verkar vara de mest relevanta för modellen i och med att förklaringskraften är så mycket högre vid 

inkludering av dessa. Men eftersom koefficienten för politik inte blir noll finns det en viss effekt 

av sambandet som kan förklaras av politisk majoritet.   

  



   

   

   

 31 

7.2.1. Summering av regressionsanalysen 

De fyra regressionsmodellerna kan summeras genom att konstatera att hypotes 1 stämmer för 

modell (1) när endast politisk majoritet och köp av grundskola från privatägda företag testas. Av 

resultaten kan vi göra tolkningen att det finns en direkt effekt mellan variablerna då resultatet är 

signifikant. I modell (2) kontrolleras sambandet för ekonomiska faktorer och signifikansen 

minskar för relationen mellan politisk majoritet och köp av grundskola från privatägda företag. 

Hypotes 2 ’Om sambandet mellan politisk vänstermajoritet och friskolor kan förklaras av  

bakomliggande ekonomiska faktorer, borde detta samband minska vid kontroll för ekonomiska 

faktorer’, får delvis stöd då koefficienten för politik minskar. Det betyder att det föreligger ett 

samband mellan ekonomi och politik, och två av tre ekonomiska faktorer är signifikanta. 

Sambandet mellan politik och köp av grundskola är icke-signifikant, men det faktum att 

koefficienten inte sjunker till noll, utan bara en del gör att sambandet kan tolkas vara delvis 

spuriöst.   

 I modell (3) testas hypotes 3 ‘Om sambandet mellan politisk vänstermajoritet och friskolor 

kan förklaras av den mellanliggande variabeln företagsvänlighet borde detta samband minska vid 

kontroll för ekonomiska faktorer.’ Det går ej att finna stöd för hypotes 3, men det uppkommer 

några intressanta resultat vid kontroll för företagsvänlighet även om resultatet för företagsvänlighet 

inte är signifikant och således inte ger stöd för den tredje hypotesen. Vid kontroll för 

företagsvänligheten ökar skillnaderna igen för köp mellan höger- och vänsterkommuner och 

resultatet är svagt statistiskt signifikant, vilket innebär att det verkar finnas en skillnad för köp av 

grundskola mellan höger- och vänsterkommuner.  

7.3 Diskussion  

Resultaten presenterade i föregående avsnitt ger oss stöd för att det finns en politisk inverkan på 

friskolornas etableringsvilja i kommunerna när vi kontrollerar för ekonomiska faktorer och 

företagsvänlighet. Kopplat till hypoteserna verkar inte företagsvänligheten, åtminstone inte som 

definierat och mätt i denna uppsats, kunna förklara variationen mellan friskolor på grundskolenivå 

och den politiska majoriteten i kommunen.  

Syftet med denna studie var att undersöka vad som ligger till grund för skillnaden av 

etablerade friskolor mellan höger- och vänsterkommuner, och studien har gett resultat som gör att 

frågan till viss mån kan besvaras. Ekonomi har i denna studie antagits vara en bakomliggande 
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variabel till en kommuns politiska majoritet och enligt resultaten kan den hypotesen fastställas i 

modell (2). De ekonomiska faktorerna verkar vara en delvis bakomliggande förklaring till att 

kommuner med goda ekonomiska förutsättningar har ett politiskt högerstyre, och till viss del 

förklara varför det finns ett samband mellan färre friskolor på grundskolenivå i vänsterstyrda 

kommuner.  

Däremot verkar det sannolikt fortfarande finnas en mellanliggande variabel som inte enbart 

är ekonomi, som bättre kan förklara anledningen till att det finns en systematisk skillnad i 

etablering av friskolor mellan vänster- och högerkommuner. Baserat på att flera 

 Socialdemokratiskt ledda kommuner givit avslag i remissyttranden där friskolor trots det velat 

etablera sig och fått beviljande av Skolinspektionen, verkar inte politiskt bemötande vara allt som 

friskolorna värdesätter vid beslut om etablering. Men det verkar finns något högerledda kommuner 

i högre utsträckning gör eller har, vilket lockar friskolor till att etablera sin verksamhet i dem.   

Som nämnt är relationen mellan politikers bemötande och etableringen av friskolor ett komplext 

samband att försöka tydliggöra med hjälp av statistiska metoder. Det är trots det svårt att förstå att 

företagsvänligheten verkar ha en negativ effekt på etableringen av friskolor, då koefficienten i 

tredje och fjärde modellen är negativ. Rimligen bör ett gott bemötande från kommunen vara viktig 

för att företag ska vilja etablera och fortsatt utvidga sin verksamhet, men vår regression kan inte 

stärka ett sådant samband.  

Som nämnt i avsnitt 7.2 är det svårt att göra en vidare analys av företagsvänligheten 

eftersom resultatet är icke-signifikant och p-värdet närmare 96 %. Det kan med andra ord vara en 

slump att det finns en synlig negativ effekt av företagsvänligheten, men det öppnar upp för frågan 

om måttet mäter något annat istället. Det kan vara så att måttet passar bäst för att appliceras på hur 

renodlade företag, vars intäkter inte kommer från det offentliga, upplever dialog och attityd från 

politikerna. Det kan också vara så att måttet faktiskt mäter företagsvänligheten, men att bemötande 

inte har en inverkan på företagens, och i längden friskolors vilja att etablera sin verksamhet. Det 

skulle potentiellt kunna vara så att den politiska majoriteten har betydelse baserat på andra beslut 

och ageranden som utförs under deras styren. Det kan finnas fler exempel likt de nämnda i avsnitt 

4 vad gäller extra skolpeng och försenade bygglov som ligger till grund för att friskolor antingen 

inte vill etablera sin verksamhet i kommuner med vänstermajoritet, eller med tiden måste lägga 

ned skolverksamheten.  
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8. Slutsats 

Syftet med studien var att närmare försöka förklara det faktum att det finns färre friskolor på 

grundskolenivå i kommuner med politisk vänstermajoritet, och genomföra en kvantitativ analys 

för att testa huruvida politikernas företagsvänlighet kan vara en mellanliggande förklaring till 

fenomenet. Tidigare forskning på området har framför allt fokuserat på att kontrollera sambandet 

av friskolors etablering med hjälp av ekonomiska faktorer. Denna studie har till skillnad från 

tidigare fokuserat på hur politikers bemötande, och huruvida deras bemötande mot lokala företag, 

kan ha en effekt på friskolors etableringsvilja i kommunen.  

Syftet med studien är genomförd, men det har inom studien inte kunnat beläggas några 

bevis för att företagsvänligheten, så som det i denna undersökning har definierats och mätts, har 

betydelse för friskoleetablering. Däremot kan det konstateras baserat på data från 2018 att det finns 

en skillnad mellan friskolors etablering som har ett samband med politisk majoritet då kommuner 

med vänstermajoritet köper mindre grundskola från privatägda företag. En möjlig förklaring till 

det kan vara att det är andra typer av politiska ageranden som ligger till grund för att 

etableringsmönstret ser annorlunda ut mellan kommuner, exempelvis den typen av beslut som rör 

skolpeng och bygglov. Men att det finns en skillnad mellan olika politiska majoriteter, beroende 

på om den är höger eller vänster kan konstateras.  

Vidare anser jag att etableringsmönstret bör studeras närmare då ekonomiska faktorer 

ensamt inte verkar kunna förklara varför friskolor väljer att etablera sin verksamhet i en viss 

kommun, och att det finns en inverkan av rådande politisk majoritet. I framtida forskning anser 

jag det vara viktigt att även undersöka etableringen av förskolor och gymnasieskolor. Det har 

konstaterats i bakgrunden att majoriteten av friskolor är förskolor, och det kan finnas andra 

mekanismer som styr den typen av verksamhet. För att försäkra sig om närhet till skolan kan det 

exempelvis vara så att mindre orter som annars skulle behöva pendla in till tätorten med sina barn, 

hellre vill ha en fristående förskola.  

För att kunna analysera friskolornas etableringsmönster är min bedömning att det är 

nödvändigt att samla in data över kommunernas nivå på skolpeng, och inte minst för 

transparensens gentemot medborgarna. Det kan vara av intresse att på ett systematiskt sätt utföra 

studier med hjälp av djupintervjuer med såväl politiker som fristående skolhuvudmän för att hitta 

den mellanliggande förklaringen till att fördelningen av var friskolor etablerar sig skiljer sig åt 
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beroende på politiskt styre. Oaktat att företagsvänligheten inte uppnådde signifikans i 

regressionsanalysen, verkar politisk majoritet ha en inverkan på friskolors etableringsvilja. Med 

hjälp av djupintervjuer skulle det vara möjligt att identifiera beslut eller bemötanden som på olika 

sätt underlättar eller försvårar för friskolor att etablera sin verksamhet, och därmed avgör huruvida 

de vill göra det.  

Utformningen av det svenska utbildningssystemet, införandet av det fria skolvalet och 

möjlighet till fristående skolhuvudmän på skolmarknaden är ett politiskt beslut. Våra folkvalda 

lokala politiker är ytterst ansvariga för att säkerställa att barn och unga ges en likvärdig utbildning. 

Därför anses det angeläget att såväl politiker, friskolor och medborgare förstår vilka  

mekanismer som ligger till grund för friskolors etableringsvilja, och att vårt val av politiska 

företrädare och hur de agerar har betydelse för friskolors etablering.  
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