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Förord 
Under 2009/10 arbetade jag med en rapport om skolans likvärdighet åt Lärarförbundet. Då 
besökte jag bland annat Upplands Väsby med anledning av att de hade genomfört en 
avknoppning av fyra kommunala skolor. Jag intervjuade en av de ansvariga politikerna, en 
facklig företrädare, en av ägarna till ett avknoppat skolföretag och en av de kommunala 
rektorerna. De intervjuerna tillsammans med många andra resulterade i en rapport ”Perspektiv 
på skolan - Om det fria skolvalets effekter på skolans likvärdighet” 1  
De fakta som jag då fick fram om Upplands Väsby har jag återanvänt i denna rapport.  
 
Grundskolan i Upplands Väsby är en oerhört mycket mer mångfacetterad verksamhet än vad 
som beskrivs i denna rapport, som innehåller ett begränsat utsnitt med fakta huvudsakligen 
från Skolverkets statistik kompletterat med några intervjuer. Rapporten är begränsad till de 
effekter som marknadskrafterna har medfört. Hur har den stora andelen elever som går i 
fristående grundskolor, drygt 50 procent, påverkat hela grundskolan och alla elever i 
Upplands Väsby, det är den frågeställning som denna rapport försöker belysa. 
  
När man gör jämförelser med förhållandevis få elever kan siffrorna variera från år till år och 
det går inte att se på enskilda procentsiffror eller decimaler. Det som denna rapport fokuserar 
på är trender. Hur ser trenden ut? Hur ser utvecklingen ut när det gäller skolans likvärdighet? 
Har den blivit bättre eller sämre efter avknoppningen i Upplands Väsby. 
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Avknoppningen av grundskolor i Upplands Väsby 
Upplands Väsby, som ligger några mil norr om Stockholm, är den kommun i Sverige som har 
flest elever i fristående grundskolor, drygt 50 procent. Den höga andelen beror inte bara på de 
fria marknadskrafterna utan i Upplands Väsby har den borgerliga majoriteten stöttat 
etableringen av fristående skolor genom politiska beslut då de genomfört en så kallad 
avknoppning. Inför valet 2006 drev de borgerliga partierna linjen att de skulle knoppa av flera 
kommunala förskolor och skolor och göra om dem till fristående. Politikernas syfte var att öka 
valfriheten genom att skapa en mångfald av skolor med andra huvudmän än kommunen.   
 
Avknoppning innebär att en kommun låter en eller flera privatpersoner ta över verksamheter 
som tidigare utförts av kommunen. Som skäl för avknoppningen brukar anges att man vill 
skapa mångfald, konkurrens och valfrihet. Med avknoppning ger man marknaden kraftfulla 
stimulanser genom olika politiska beslut som riktar sig till och ekonomiskt gynnar utvalda 
personer och företag för att de ska ta över kommunal verksamhet. Genom ett 
avknoppningsbeslut kan en stor del av en kommuns skolor, till exempel, bli privatiserade vid 
ett tillfälle. 
   
Det mest kända exemplet på avknoppning är Tibble gymnasieskola i Täby. Den moderata 
majoriteten i Täby valde att knoppa av skolan 2007 då de sålde skolan till några av de 
anställda. Priset var lågt och avsåg i princip endast de begagnade inventarierna. Beslutet 
överklagades till Kammarrätten som fällde kommunen. Försäljningen hade inte skett till 
marknadspris och det innebar att kommunen lämnat ett ”individuellt riktat stöd” till Tibble 
Fristående Gymnasium. Att på det sättet gynna ett enskilt företag är ett brott mot 
kommunallagen, menade Kammarrätten. De kritiserade också att kommunen handplockade 
dem som skulle förvärva verksamheten, även det bryter mot kommunallagen. Efter denna och 
flera andra liknande domar upphörde trenden med avknoppning i stort sett helt.  
 
De borgerliga partierna i Upplands Väsby vann valet 2006 och knoppade av hälften av 
grundskolorna under åren 2007 och 2008. Kent Hjalmarsson dåvarande ordföranden i 
utbildningsnämnden för Moderaterna angav de motiv som kommunen hade med 
avknoppningen. 
 

- Det var den snabbaste och mest rättvisa förändringen. Det skulle ske avknoppningar 
och de skulle ske relativt fort. Det är ju en mandatperiod och det fanns en tidsfaktor 
med i det hela. 2  

 
Kent Hjalmarsson menade också att ett syfte med avknoppningen var att utveckla och stärka 
skolorna och elevresultaten i Upplands Väsby. 
 

- Avknoppningarna är en del av det vi kallar för skolutveckling.  Det här är ett sätt att 
stadga upp skolan och ge bättre studieresultat.  Målet som utbildningsnämnden och 
fullmäktige har lagt, här kanske man sticker ut hakan lite grann, är att alla som går ut 
nian ska vara berättigade att söka till gymnasiet.  

 
Vid tiden för avknoppningarna såg skolan i Upplands Väsby ut ungefär som en vanlig 
förortskommun till en storstad med två undantag. De hade låg andel föräldrar med 
eftergymnasial utbildning, 44 procent jämfört med riket i dess helhet som då låg på 50 

 
2 Intervju Upplands Väsby Kent Hjalmarsson Moderat ordförande i utbildningsnämnden 22/10 2009 
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procent. Samtidigt hade de hög andel elever med utländsk bakgrund, 24 procent jämfört med 
18 i hela riket. Detta är två faktorer där det nästan alltid finns ett samband med ett lågt 
betygsgenomsnitt och låg andel elever som klarar kraven för att komma in på ett nationellt 
program i gymnasieskolan. Med det utgångsläget var det en djärvt formulerad målsättning att 
avknoppningen skulle leda till att alla elever skulle bli behöriga till gymnasieskolan. 
 
Efter avknoppningsbeslutet reagerade föräldrarna i en kommundel. Den borgerliga 
majoriteten hade lovat att det skulle finnas en kommunal skola i varje kommundel även efter 
avknoppningen. Men det löftet bröts vid avknoppningen, menade en del föräldrar. De tyckte 
det var för långt att åka till en kommunal skola och startade därför en egen fristående skola, 
som fick namnet Sandbergska skolan.   
  
Avknoppningarna genomfördes genom att i första hand rektorerna fick anmäla sitt intresse för 
att ta över. Det fanns även ett intresse bland lärare men de kom i andra hand. Priset för 
skolorna var lågt och omfattade i princip enbart inventarierna. Det var bara själva 
verksamheten som knoppades av, byggnaderna behöll kommun. Upplands Väsby gjorde 
heller inga beräkningar av skolornas ”varumärken” om det var skolor med gott rykte till 
exempel.  
 
Upplands Väsbys modell för avknoppning är lik den som Täby fälldes för. De handplockade 
de personer som skulle överta skolorna och de gav dem ett individuellt riktat stöd, vilket var 
olagligt. 
  
Under 2006, samtidigt som politikerna diskuterade att knoppa av skolor, startade 
Academediakoncernen en Vittraskola i Upplands Väsby.    
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Utvecklingen av antal grundskolor och elever 2006 - 2020 
 
Elevtalsutveckling 
2006 - 2020 År 06/07 År 09/10  År 12/13  År 14/15  År 15/16  

År 
20/21  

Utveckling 
År 06-20 

Upplands Väsby  
Antal 
elever 

Antal 
elever Antal elever 

Antal 
elever 

Antal 
elever 

Antal 
elever  

Antal 
elever  

Samtliga huvudmän 4083 3859 4076 3970 4332 4989 906 

Kommunal huvudman 3820 2384 2374 2385 2452 2485 -1335 

Enskild huvudman 263 1475 1702 1585 1880 2504 2241 
Andel fristående 
elever 6,4% 38,2% 41,8% 39,9% 43,4% 50,2%   

Kommunala skolor               

Bollstanässkola  257 289 377 410 432 413 156 

Breddenskolan  257 280 316 313 299 285 28 

Grimsta skola 552 426 380 370 457 397 -155 

Hasselskolan 102 193 123 Nedlagd        

Parkskolan  20 16 Nedlagd          

Runby skola  654 561 562 560 595 775 121 

Smedbynavet/Smedby  361 207 183 183 Nedlagd      

Smedsgärdsskolan  169 Nedlagd            

Väsbyskolan  435 339 433 549 669 615 180 

Förberedelseklass    73 Nedlagd          

Fristående huvudmän                

Vittra Upplands Väsby  162 335 337 333 323 327 165 

Sverigefinska skolan  101 72 109 73 83 108 7 

Frestaskolan  183 216 257 275 269 224 41 

Odenslunda 
skola/Odenskolan             194 182 178 152 133 168 -26 
Sandbergska skolan/ 
Thorén från 2015 0 62 235 

Ingen 
uppgift 265 306 244 

Södervikskolan             424 438 415 453 455 467 43 

Vikskolan  212 180 167 215 255 276 64 
Resurskola Magneten 
Start 12/13     4 12 9 19 15 

Engelska skolan 
Stiftelse Start 14/15       72 88 193 121 
Internationella 
Engelska Skolan Start 
20/21            416 416 

 
Under 2005 gick knappt 3 procent av Upplands Väsbys elever i fristående skola. De gick i den 
Sverigefinska skolan som drevs som en stiftelse. Under 2006 startade ytterligare en fristående 
skola, Brunners/Vittraskolan, som ingår i Academediakoncernen, vilket ökade andelen till 
drygt 6 procent. När den politiskt beslutade avknoppningen var genomförd 2009, gick drygt 
38 procent av eleverna i en fristående skola. Under 2015 startade stiftelsen Engelska skolan 
och då ökade andelen till 45 procent. När Internationella Engelska skolan startade 2020 ökade 
andelen till drygt 51 procent, vilket är den högsta andelen i Sverige. 
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När en kommun gör en avknoppning av flera skolor, som i Upplands Väsby, sker oftast inga 
större förändringar i skolorna. Kommunen hade en skolorganisation med en skola i varje 
kommundel och det ändrades inte av avknoppningen. Skolorna byter huvudman och 
omvandlas till aktiebolag men fortsätter verksamheten i stort sett som när de var kommunala. 
Det uppstår heller ingen nämnvärd konkurrens om eleverna eftersom skolorna ligger i olika 
kommundelar. Detta förhållande skiljer sig på ett avgörande sätt från när en stor skolkoncern 
etablerar sig i en kommun då de oftast placerar sina skolor centralt och aktivt värvar elever 
från andra skolor, både fristående och kommunala.  
 
Avknoppningen innebar att antalet elever i de kommunala skolorna i Upplands Väsby 
minskade med drygt 1400. Därefter har elevtalen varierat lite upp och ner men 2020 var det 
ungefär 100 fler elever än det var 2008. Den ökning av elevtalen med 900 elever som skett 
från 2006 till 2020 i Upplands Väsby som helhet har övervägande skett i de fristående 
skolorna. De fristående skolor som ökat mest är Internationella Engelska skolan med 416 
elever, Thorén/Sandberg med 244 elever, Vittra Upplands Väsby med 165, stiftelsen Engelska 
skolan med 121 elever och Vikskolan som har ökat med 64 elever.   
 
I och med att Internationella Engelska skolan, IES, startade 2020 har ett nytt konkurrensläge 
infunnit sig i Upplands Väsby. Avknoppade skolor som ligger i olika delar av kommunen 
konkurrerar inte i någon högre grad om eleverna. De flesta föräldrar väljer den närmaste 
skolan. När tre av skolorna dessutom tillhör samma skolkoncern finns det ingen anledning att 
konkurrera om eleverna. Men en IES-skola vänder sig till välutbildade föräldrar i hela 
kommunen. Med två årskurser utan elever, åk 8 och 9, har IES hittills värvat drygt 400 elever 
och när skolan är full kommer den att ha cirka 600 elever. När IES etablerade sig ökade 
andelen elever i fristående skolor med 5 procentenheter i Upplands Väsby. 
 
Från 2019 till 2021, de år då IES etablerade sig, ökade det totala elevantalet med drygt 300 
elever. Det innebar att det fanns ett utrymme för de flesta skolor att öka sina elevtal men den 
ökningen har IES tagit hand om. Kommunen har tappat drygt 100 elever och de fristående, 
IES undantaget, har tappat 45 elever. Flest elever har Vittra och stiftelsen Engelska skolan 
tappat. Skolkoncernen IES och stiftelsen Engelska skolan har delvis samma profil och 
sannolikt kan fler elever komma att välja IES de kommande åren. Konkurrensen om eleverna 
i Upplands Väsby kommer att öka.  
 
Sammanfattning elevtalsutveckling 

• De kommunala skolorna tappade drygt 1400 elever direkt vid avknoppning. Därefter 
har de ökat med cirka 100 elever.  

• Efter avknoppningen har de privata ökat med drygt 1000 elever.  
• Fram till att IES etablerade sig 2020/21 ökade alla de fristående skolorna sina 

elevantal. När IES startade tog de elever från både kommunala och fristående skolor.  
Kommunen tappade drygt 100 elever och de fristående (utom IES) tappade 45 elever. 
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Föräldrarnas utbildningsnivå    
Den faktor som har störst betydelse för hur en elev lyckas nå målen i grundskolan är 
föräldrarnas utbildningsnivå. Föräldrar som har en eftergymnasial utbildning har betydligt 
bättre förutsättningar att stötta sina barns skolgång än föräldrar med kortare utbildningar. 
 
 År 09/10 År 20/21   

Upplands Väsby 
Andel föräldrar med 
eftergymnasial  utbildning 

Andel föräldrar med 
eftergymnasial  utbildning Utveckling 

Samtliga huvudmän  44 59 15 
Kommun 43 58 15 
Enskild 45 59 14 
        
Hela riket     
Samtliga huvudmän  50 61 11 
Kommun 48 59 11 
Enskild 63 71 8 

 
De tidigaste uppgifterna för Upplands Väsby är från läsåret 09/10. Då hade 44 procent av 
föräldrarna eftergymnasial utbildning jämfört med 50 procent för riket som helhet. Upplands 
Väsby ökade sedan rejält till läsåret 20/21 då kommunen som helhet har 59 procent och de 
kommunala skolorna 58. Det är siffror som ligger nära rikssnittet. Däremot ligger de 
fristående skolorna 12 procentenheter under rikssnittet för fristående skolor. Det är ovanligt, 
fristående skolor brukar ligga en bra bit över de kommunala i andelen föräldrar med 
eftergymnasial utbildning men i Upplands Väsby är det ingen nämnvärd skillnad. En tänkbar 
förklaring är avknoppningen. De avknoppade fristående skolorna fortsatte sin verksamhet 
med ungefär samma elevunderlag från det bostadsområde där de var belägna. Någon 
nämnvärd rekrytering från andra skolor, vare sig från fristående eller kommunala skolor, har 
inte skett.   
  
Utveckling föräldrarnas utbildningsnivå per skola  
Kommunala skolor  År 09/10 År 20/21 Utveckling 
Bollstanässkola 64 80 16 
Breddenskolan 41 60 19 
Förbedelseklass ISKI 16 Nedlagd   
Grimsta skola 50 60 10 
Hasselskolan 31 Nedlagd    

Parkskolan 
Ingen 
uppgift Nedlagd    

Runby skola 42 63 21 
Smedby skola 29 Nedlagd   
Väsby skola 42 36 -6 

       
Fristående skolor        
Frestaskolan 46 62 16 
Odenslunda skola/Odenskolan 52 55 3 
Sandbergska skolan/Thorén 52 66 14 
Sverigefinska skolan  47 52 5 
Södervikskolan 43 60 17 
Vikskolan 49 54 5 
Vittra Upplands Väsby 40 48 8 
Engelska skolan Stiftelse   50   
Internationella Engelska Skolan      71   
Resursskolan Magneten   53   
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Under läsåret 20/21 ligger samtliga kommunala skolor med ett undantag över genomsnittet 
för riket och de har ökat rejält sedan 09/10. Undantaget är Väsby skola som har minskat 
andelen med 6 procentenheter från 42 till 36 procent. I Upplands Väsby har elever vars 
föräldrar har korta utbildningar samlats i den kommunala Väsbyskolan i stor utsträckning. 
Denna skola har också hög andel elever med utländsk bakgrund.   
 
Jämfört med andra fristående skolor i Sverige har de fristående skolorna i Upplands Väsby 
låga andelar föräldrar med eftergymnasial utbildning. Särskilt lågt för att vara en fristående 
skola ligger Vittraskolan på 48 procent och de har även hög andel elever med utländsk 
bakgrund. Lågt ligger även Stiftelsen Engelska skolan på 50 procent. Det är bara 
Internationella Engelska skolan som med 71 procent ligger i nivå med fristående skolor i riket 
som helhet. 
 
Skillnaderna mellan skolorna har ökat. När det gäller föräldrarnas utbildningsnivå. Under 
2006 skilde det 35 procentenheter mellan den skola som hade lägst andel och den som hade 
högst. Under 2020 var det 44 procentenheter i skillnad.  
 
Det är en kommunal skola som hade den högsta andelen föräldrar med eftergymnasial 
utbildning och det är ovanligt, det brukar vara en fristående skola som har högst.  
 
Sammanfattning av utvecklingen av föräldrarnas utbildningsnivå 

• Under 2009/10 (Det första år statistik finns.) var föräldrarnas utbildningsnivå i 
Upplands Väsby låg jämfört med rikssnittet både i de kommunala och de fristående 
skolorna  

• År 2020 ligger kommunen som helhet och de kommunala skolorna ungefär på riksnivå 
medan de fristående ligger lågt.  

• Skillnaderna mellan skolorna har ökat. 
• En kommunal skola har minskat andelen föräldrar med eftergymnasial utbildning, alla 

andra skolor i kommunen har ökat.   
 
Utveckling andel elever behöriga till ett nationellt program i 
gymnasieskolan   
Upplands 
Väsby År 2006/07 

År 
2020/21  

Utveckling 
06-21 

Samtliga  90,4 86,9 -3,5 
Kommunen 90,4 79,4 -11 
Fristående    95,3    
        

Rikssnitt  År 2006/07 
År 
2020/21    

Samtliga  89,1 86,2 -2,9 
Kommunen 88,7 84,6 - 4,1 
Fristående  93,1 92,5 - 0,6 

 
Under läsåret 2006/07 låg Upplands Väsby som helhet 1 procent över det nationella snittet. 
Därefter har kommunen som helhet minskat med 3 procentenheter vilket är ungefär lika 
mycket som riket som helhet.   
 
Ser man bara till kommunens skolor var utgångsläget 2006 att de låg 1 procent över det 
nationella snittet. Det försprånget hade försvunnit läsåret 2020/21 då de låg 5 procentenheter 
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lägre än rikssnittet. Från 2006 till 2020 har kommunens skolor backat med 11 procentenheter 
och det är mer än dubbelt så mycket som rikssnittet. Den utvecklingen har skett samtidigt som 
föräldrarnas utbildningsnivå har stigit kraftigt, vilket borde ha höjt andelen behöriga.   
 
För de fristående skolorna finns ingen uppgift för 2006, det var för få elever. Jämför man i 
stället med 2008/09 får man följande bild. 
 
Upplands 
Väsby  År 2008/09 År 2020/21  Utv. 08-21 
Samtliga  82,4 86,9 4,5 
Kommunen 79,6 79,4 -0,2 
Fristående  89,7 95,3  5,6 
        
Rikssnitt  År 2008/09 År 2020/21  Utv. 08-21 
Samtliga  88,8 86,2 -2,6 
Kommunen 88,2 84,6 -3,6 
Fristående  93,7 92,5 -1,2 

 
De fristående skolorna har ökat andelen behöriga till gymnasieskolan med drygt 5 
procentenheter under åren 2008 – 2020 medan de kommunala legat still. Jämförelsen visar att 
nedgången för de kommunala skolorna skedde direkt efter avknoppningen. Tabellen visar 
också att skillnaderna mellan kommunala och fristående skolor har ökat med cirka 5 
procentenheter.  
 
Någon statistik per skola finns inte eftersom det är för få elever på flertalet av skolorna.  
 
Sammanfattning av andelen elever behöriga till ett nationellt program i gymnasieskolan   

• Avknoppningen och privatiseringen av Upplands Väsbys skolor har inneburit att de 
kommunala skolorna har fått en större andel elever som inte klarar kraven för att 
komma in på gymnasieskolan medan de fristående minskat sin andel.  

• Skillnaderna mellan kommunala och fristående skolor har ökat med cirka 5 
procentenheter.  

 
Utveckling andel elever som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen 
 
Upplands Väsby        
Andel som uppnått 
kunskapskraven i samtliga 
ämnen i årskurs 9 År 2006/07 År 2020/21 Utveckling 
Samtliga  72,7 78,2 5,5 
Kommun 72,6 69,5 -3,1 
Enskild  76,9 88,0 11,1 
Rikssnitt       
Samtliga  76,1 76,1 0 
Kommun 75,7 74,0 -1,7 
Enskild  80,6 84,3 3,7 

 
Det är samma bild som för andelen behöriga till gymnasieskolan, det blir färre kommunala 
elever som klarar att bli godkända i samtliga ämnen. Samtidigt blir det en större andel som 
klarar kraven i de fristående skolorna.  
Skillnaden mellan kommunala och fristående skolor har ökat från 4 procentenheter 2006 till 
18 procentenheter 2020. 
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Utveckling betygens meritvärde årskurs 9 
Det går inte att jämföra utvecklingen för betygen eftersom statistiken är förändrad. Under 
2006 var det 16 ämnen som räknades och från och med 2014 är det 17 ämnen. Nedan har jag 
jämfört utvecklingen för 16 ämnen från 2007 till 2013 och därefter för 17 ämnen från 2014 till 
2021.  
 
Upplands Väsby  Meritpoäng  år 9  Meritpoäng  år 9  Utveckling  
16 ämnen År 2006/07 År 2013/14   
Samtliga  209,5 207,2 -2,3 
Kommun 208,9 189 -19,9 
Enskild 230,8 224,3 -6,5  
Skillnad kommun 
enskild 21,9 35,3   
        
Upplands Väsby  Meritpoäng  år 9  Meritpoäng  år 9  Utveckling  
17 ämnen År 2014/15 År 2020/21    
Samtliga  218,7 240,8 22,1 
Kommun 209 223,2 14,2 
Enskild 231,7 260,1 28,4 
Skillnad kommun 
enskild 22,7 36,9   

 
Under åren 2006 till 2013 backade kommunen som helhet med cirka 2 meritpoäng. Ser man 
enbart till de kommunala eleverna backade de 20 meritpoäng och de fristående eleverna 
minskade med drygt 6. Att det genomsnittliga meritvärdet minskar är ovanligt, det brukar vara 
en ökning år från år. Den omedelbara effekten efter avknoppningen var således en nedgång 
för elevernas genomsnittliga meritvärde i åk 9 och mest minskade de kommunala eleverna.   
 
Från 2014 till 2020 har däremot ökningen varit mycket stor och störst har ökningen varit i de 
fristående skolorna. En förklaring är att det varit en kraftig höjning av andelen föräldrar med 
eftergymnasial utbildning under dessa år och det leder till en höjning av betygen. Man ser 
också att det är stora skillnader, nästan 37 poäng, mellan kommunala och fristående skolor. 
 
Meritvärde åk 9, 16 ämnen 
2006/07 Upplands Väsby  Rikssnitt  Skillnad  

Samtliga huvudmän 209,5 207,3 2,2 

Kommunal huvudman 208,9 205,8 3,1 

Enskild huvudman 230,8 225,7 5,1 

 
Innan avknoppningen 2006 låg Upplands Väsby som helhet och både kommunala och 
fristående huvudmän några meritpoäng över riksgenomsnittet.  
 
Meritvärde åk 9, 17 ämnen 
2020/21 Upplands Väsby  Rikssnitt  Skillnad  
Samtliga huvudmän 240,8 232,1 8,7 
Kommunal huvudman 223,2 226,8 -3,6 
Enskild huvudman 260,1 252,9 7,2 

 
2020 ligger kommunen som helhet och de fristående skolorna ytterligare några poäng över 
rikssnittet medan de kommunala skolorna har minskat och ligger några meritpoäng under 
riksgenomsnittet. 
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Med tanke på att föräldrarnas utbildningsnivå är jämförelsevis låg i de fristående skolorna är 
det höga meritpoäng. Då de samtidigt har hög andel elever med utländsk bakgrund kan man 
konstatera att inflationstrycket har varit särskilt högt i Upplands Väsbys fristående skolor. 
   

Kommunala skolor År 2014/15 År 2020/21 Utveckling 

Grimsta skola 228,2 241,9 13,7 

Runby skola 208,3 225,2 16,9 

Väsby skola 193,8 205,6 11,8 

Smedby skola 188,2 Nedlagd    

Fristående skolor        

Sverigefinska skolan Uppgift saknas Uppgift saknas   

Södervikskolan 239,2 265,1 25,9 

Vittra Upplands Väsby 220,8 239,4 18,6 

Sandbergska Competens 209,5 280,1 70,6 

Engelska skolan stiftelse   267,8   

Vikskolan    239,9   
 
Det är kraftiga höjningar av meritvärdet från 2014 till 2020 både bland de kommunala och de 
fristående skolorna. Bland de kommunala skolorna är det Väsby skola som ligger avsevärt 
lägre än de andra. Av de fristående är det Sandbergska som utmärker sig med en mycket hög 
ökning av betygens meritvärde från 2014 till 2020, drygt 70 poäng på 6 år. 
 
Under 2006 var det 36 meritpoängs skillnaden mellan den skola som hade den högsta 
meritpoängen jämfört med skolan som hade den lägsta. Den skillnaden hade ökat till 51 
meritpoäng under 2014 och sedan ökat till 75 meritpoäng under 2020. En del av ökningen 
förklaras med att det är ytterligare ett ämne som ger meritpoäng 2014 och 2020 men klart är 
att skillnaderna mellan skolor har ökat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mer information om betygen finns i Skolverkets SALSA-beräkningar. Där kan man jämföra 
en skolas genomsnittliga resultat med samtliga skolors genomsnittliga resultat i förhållande 
till hur elevsammansättningen är på de olika skolenheterna. SALSA använder ett antal 
variabler som man vet påverkar elevernas skolresultat. Det är föräldrarnas genomsnittliga 
utbildningsnivå, andel nyinvandrade, andel födda utomlands, andel med utländsk bakgrund 
och andel pojkar.   
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Skolenhet 
2021 

  

Andel som 
uppnått 
kunskaps-
kraven  
 
Faktiskt värde 
(F) 

Andel som 
uppnått 
kunskaps-
kraven  
Modell- 
beräknat värde 
(B) 

Residual 
(R=F-B) 

Genomsnittligt 
meritvärde  
 
Faktiskt värde 
(F) 

Genomsnittligt 
meritvärde  
 
Modell- 
beräknat värde 
(B) 

Residual 
(R=F-B) 

Grimstaskolan Kom 82 76 6 242 234 8 

Runby skola Kom 67 80 −13 225 238 −13 

Väsby skola Kom 60 61 −1 206 205 1 

                
Engelska skolan 
Upplands Väsby Ensk 80 79 1 268 237 30 

Vikskolan Ensk 81 66 15 240 205 35 
Vittra Upplands 
Väsby Ensk 74 69 5 239 223 16 

Södervikskolan Ensk 95 81 14 265 240 25 
Thoren Framtid 
Sandbergska Ensk 93 87 6 280 251 29 

                

Riksmedelvärde    76     232     

 
Residualen är antingen positiv, negativ eller noll vilket innebär att en skolenhets betygsvärde 
ligger över, under eller lika det modellberäknade betygsvärdet. Residualen visar om en 
skolenhets resultat är högre eller lägre jämfört med om skolenheten påverkats av 
bakgrundsfaktorerna i samma grad som gäller genomsnittligt för alla skolenheter. Ligger 
skolan högt över det modellberäknade resultatet kan det tyda på att undervisningen fungerar 
mycket väl på den aktuella skolan men det kan också tyda på att man är för generös med 
betygssättningen. Ligger skolan långt under det modellberäknade värdet kan det tyda på att 
det finns problem med undervisningen eller att de är för återhållsamma i betygsättningen. I 
Upplands Väsby ligger två av de kommunala skolorna nära det modellberäknade värdet 
medan en skola ligger lågt. Alla de fristående skolorna ligger högt över det modellberäknade 
värdet. 
 
Sammanfattning av utvecklingen av betygens meritvärde i årskurs 9 

• Innan avknoppningen låg Upplands Väsby som helhet och både kommunala och 
fristående några meritpoäng över riksgenomsnittet.  

• De första åren efter avknoppningen föll betygens meritvärde kraftigt både i de 
kommunala och fristående skolorna. Det är ovanligt. 

• Sedan 2014 har meritvärdet ökat kraftigt.  
• De fristående skolorna har ökat med drygt 28 meritpoäng sedan 2014 och ligger över 

rikssnittet.  
• De kommunala skolorna har ökat med 14 meritpoäng men ligger under rikssnittet.  
• De kommunala skolorna ligger nära det beräknade SALSA-värdet men en skola ligger 

lågt. 
• De fristående ligger alla högt över det beräknade SALSA-värdet. Det kan tyda på 

betygsinflation.  
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Utveckling elever per lärare 2006 - 2020 
Antalet elever per lärare har ökat en aning i hela landet sedan 2006. I Upplands Väsby har den 
ökningen varit kraftigare än riksgenomsnittet. De kommunala skolorna har ökat med 1,2 
elever per lärare och de fristående med 1,0.   
 
Upplands Väsby År 2006/07 År 2020/21 Utveckling 2006 - 20 
Samtliga huvudmän  12,1 13,8 1,7 
Kommun  12 13,2 1,2 
Fristående  13,4 14,4 1 
Riksgenomsnitt År 2006/07 År 2020/21   
Samtliga huvudmän  12 12,2 0,2 
Kommun  11,9 12 0,1 
Fristående  13,2 13,2 0 

 
Direkt när de kommunala skolorna blev aktiebolag ökade de antalet elever per lärare. Det var 
inte alla lärare som ville byta från kommunen till en privat arbetsgivare utan en del valde att 
stanna kvar. De luckor som då uppstod i de avknoppade skolorna ersattes inte alltid och det 
resulterade i fler elever per lärare. Upplands Väsbys avknoppade skolor ansluter sig till 
samma mönster som gäller för alla andra AB-skolor i Sverige, de har lägre lärartäthet än 
kommunala skolor. Många elever per lärare, stora klasser och färre timmar stödundervisning 
är huvudkällan för vinst i en aktiebolagsskola. Lärarna i de fristående skolorna i Upplands 
Väsby har i genomsnitt 1,2 fler elever än de kommunala lärarna. Omräknat till procent 
betyder det att en lärare i en fristående skola i Upplands Väsby har 9 procent fler elever än en 
lärare i en kommunal skola.  
 
Även i de kommunala skolorna i Upplands Väsby har lärarna relativt många elever och de har 
ökat mer än riksgenomsnittet för kommunala huvudmän. De stiftelsedrivna skolorna utmärker 
sig däremot positivt genom att lärarna där har få elever. I Sverigefinska skolan har lärarna 10 
elever och i stiftelseskolan, Engelska skolan, har lärarna 11,1 elever. Det stämmer med det 
mönster man kan se i hela landet. I ideellt drivna skolor har lärarna något färre elever än de 
kommunala lärarna och rejält färre än lärare i aktiebolagsskolor. Orsaken är att i en ideellt 
driven skola går hela skolpengen till elevernas undervisning, inget förs bort till vinster och 
annat. 
  
Sammanfattning av utvecklingen elever per lärare 2006 - 2020 

• Efter avknoppningen har antalet elever per lärare ökat i Upplands Väsby. Det var inte 
alla lärare som ville byta från kommunen till en privat arbetsgivare utan en del valde 
att stanna kvar. De luckor som då uppstod ersattes inte alltid och det resulterade i fler 
elever per lärare.  

• Flest elever har lärare i fristående skolor med 14,4, drygt och det är 1 elev mer än 
rikssnittet.  

• De kommunala lärarna har 13,2, också det drygt 1 elev mer än rikssnittet. 
• Lägst ligger de ideellt drivna skolorna som ligger mellan 10 och 11 elever per lärare.  

 
Utveckling andel behöriga lärare 

    
Andelen behöriga lärare har minskat i hela landet och en minskning har även skett i Upplands 
Väsby. Införandet av lärarlegitimationer och lärarbrist är två huvudanledningar. En jämförelse 
med 2006 blir mycket osäker eftersom det då bara fanns två fristående skolor med drygt 260 
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elever och få lärare. Jag jämför i stället med 2009 då det var 7 skolor, närmare 1500 elever 
och en större grupp lärare i de fristående skolorna.   
 
Andel behöriga lärare 
Upplands 
Väsby 2009 2020 Utveckling 
Samtliga  82,5 76 -6,5 
Kommun 85,5 83,2 -2,3 
Fristående  76,7 68,1 -8,6 
     
Rikssnitt  2009 2020 Utveckling 
Samtliga  86,5 82 -4,5 
Kommun 88,4 84,5 -3,9 
Fristående  69,6 69,7 0,1 

 
De kommunala skolorna hade drygt 82 procent behöriga lärare vid avknoppningen och de 
flesta av dem följde med till de nya fristående skolorna. Det innebar att de fristående skolorna 
då kom att ligga på en nivå som var cirka 7 procentenheter högre än fristående skolor i 
allmänhet. Den andelen har sedan dess sjunkit och närmat sig rikssiffran för fristående skolor.  
Under 2020 ligger kommunens skolor drygt 15 procentenheter högre i andel behöriga än de 
fristående huvudmännen.   
 
Sammanfattning av utvecklingen av andelen behöriga lärare 

• Andelen behöriga lärare har minskat i hela landet och en minskning har även skett i 
Upplands Väsby.  

• Den kraftigaste minskningen har skett i de fristående skolorna. 
• De kommunala skolorna ligger cirka 15 procentenheter högre än de fristående 

huvudmännen under 2020. 
 
Utveckling andel elever med utländsk bakgrund 
Under 2009 (det tidigaste år det finns uppgifter) hade Upplands Väsby hög andel elever med 
utländsk bakgrund, 24 procent jämfört med riket i dess helhet som hade 18 procent. Både de 
kommunala och fristående skolorna låg högt. De höga andelarna har därefter ökat ännu mer 
och 2021 låg Upplands Väsby som helhet 14 procentenheter över rikssiffran. 
 
 År 09/10 År 20/21   

Upplands 
Väsby 

Andel elever 
utländsk 
bakgrund 

Andel elever 
utländsk 
bakgrund Utveckling  

Samtliga 
huvudmän  24 38 14 
Kommunal 
huvudman 26 38 12 
Enskild  22 38 16 
        
Hela riket       
Samtliga 
huvudmän  18 26 8 
Kommun 18 26 8 
Enskild   21 27 6 
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Andel elever med utländsk bakgrund per skola 
Kommunala skolor  År 

09/10 År 20/21 Utveckling  
Bollstanässkola 16 13 -3 
Breddenskolan 14 24 10 
Grimsta skola 12 20 8 
Hasselskolan 53  Nedlagd    
Runby skola 16 30 14 
Smedby skola 31  Nedlagd   
Väsby skola 43 81 38 
Fristående skolor        
Frestaskolan 8 25 17 
Odenslunda skola/Odenskolan 13 30 17 
Sandbergska skolan/Thorén .. 22   
Sverigefinska skolan  43 30 -13 
Södervikskolan 15 15 0 
Vikskolan 11 39 28 
Vittra Upplands Väsby 50 76 26 
Engelska skolan Stiftelse   39   
Internationella Engelska 
Skolan      61   

 
Av de kommunala skolorna har Bollstanässkolan låg andel elever med utländsk bakgrund och 
har dessutom minskat sin andel sedan 2009. Väsby skola är den kommunala skola som ligger 
högst med 81 procent. De två andra kommunala skolor som hade höga andelar 2009 är 
nedlagda. Utvecklingen i Upplands Väsbys kommunala skolor har inneburit att elever med 
invandrarbakgrund i stor utsträckning har samlats i Väsby skola. Det är också den skola som 
tagit emot flest av de elever som kom under flyktingvågen 2015. Väsby skola har dessutom 
haft en negativ utveckling när det gäller föräldrarnas utbildningsnivå. När alla andra skolor 
har fått betydligt fler välutbildade föräldrar har Väsby skola fått färre. Det har således skett en 
segregation både socioekonomiskt och etniskt i Upplands Väsbys kommunala skolor sedan 
avknoppningen genomfördes.  
 
Bland de fristående skolorna är det Vittraskolan och Internationella Engelska Skolan som 
ligger högt. Vittra ligger samtidigt relativt lågt i andelen föräldrar med eftergymnasial 
utbildning medan det är tvärtom i Internationella Engelska Skolan. De flesta föräldrarna med 
utländsk bakgrund i Internationella Engelska Skolan har hög utbildningsnivå.  
 
Sammanfattning av utvecklingen av andelen elever med utländsk bakgrund 

• Upplands Väsby hade hög andel elever med utländsk bakgrund vid avknoppningen. 
Både kommunala och fristående skolor låg högt.  

• Den höga andelen har därefter ökat ännu mer och 2020/21 låg Upplands Väsby som 
helhet 14 procent över rikssiffran. Upplands Väsby har ökat med 6 procent mer än 
rikssnittet. 

• Utvecklingen i Upplands Väsbys kommunala skolor har inneburit att elever med 
invandrarbakgrund i stor utsträckning har samlats i Väsby skola. 

• Två fristående skolor har höga andelar, Vittra i Väsby och Internationella Engelska 
skolan. IES har samtidigt hög andel föräldrar med eftergymnasial utbildning. 
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• Den höga andelen elever med utländsk bakgrund är en viktig förklaring till att andelen 
elever som inte klarar grundskolan har ökat. 

 
Utvecklingen för skolbolagen 
Ett syfte med avknoppningen var att öka valfriheten genom att skapa en mångfald av skolor 
med andra huvudmän än kommunen. Den politiska majoriteten ville också att anställda skulle 
ta över de kommunala skolorna eftersom man vände sig till dem med en intresseanmälan och 
senare beslöt att tilldela de utvalda var sin skola.  
 
Det blev fyra skolor som togs över av rektorer, Frestaskolan, Odenslunda skola (Odenskolan 
numera), Söderviksskolan och Vikskolan. Strax efter avknoppningen bildades även 
Sandbergska skolan av missnöjda föräldrar.  
 
Det som sedan hänt är att skolkoncernen Magnetica education har köpt upp tre av de 
avknoppade skolorna: Frestaskolan, Odenskolan och Vikskolan under 2008. Magnetica 
education är en del av skolkoncernen Lärandegruppen i Sverige AB som har tre förskolor, åtta 
grundskolor och 20 gymnasieskolor.  
 
Den fjärde avknoppade skolan, Söderviksskolan, har köpts upp av skolkoncernen Atvexa 
under 2021. Atvexa har 148 förskolor, 35 skolor och en särskola i Sverige och utomlands. 
När?  
 
Den skola som föräldrarna startade, Sandbergska skolan, har köpts upp av en annan 
skolkoncern, Thoréngruppen under 2015. Det är en av de större skolkoncernerna i Sverige 
med grundskolor i femton kommuner och en stor mängd gymnasieskolor runt om i landet. 
   
Under 2014 startades Engelska skolan, en skola driven av en stiftelse med inriktning på språk.   
Dessutom har Internationella engelska skolan (IES) etablerat sig i Upplands Väsby och 
startade sin verksamhet läsåret 2020/21. 
 
Vittraskolan som startade 2006 och som ingår i Sveriges största skolkoncern, Academedia, är 
kvar. Den ideellt drivna Sverigefinska skolan som fanns innan avknoppningarna är också 
kvar.   
 
Koncernskolor Antal elever 20/21 Ideellt drivna skolor  Antal elever 

20/21 
Vittra Upplands Väsby  327 Sverigefinska skolan  108 

Frestaskolan  224 Engelska skolan 
Stiftelse  193 

Odenslunda skola/Odenskolan  168 Antal elever i ideella 
skolor  301 

Sandbergska skolan/ Thorén  306 Andel elever i ideella 
skolor 12,0% 

Vikskolan  276     

Resurskola Magneten  19     

Internationella Engelska Skolan  416     

Södervikskolan  467     

Antal elever i koncernskolor  2203     

Andel elever i koncernskolor 88,0%     
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Sammanfattning av utvecklingen av skolhuvudmän 

• Kommunens syfte att skapa en mångfald av lokala huvudmän har inte uppfyllts, de 
stora nationella koncernerna tog över.  

• Tillsammans har koncernerna drygt 2200 av de 2500 fristående eleverna vilket 
motsvarar 88 procent.  

• Det motsvarar 44 procent av alla elever i kommunens grundskolor.  
• De två stiftelsedrivna skolorna Sverigefinska skolan och stiftelsen Engelska skolan, 

har 12 procent av de fristående eleverna.  
 

Utveckling skolkostnader  
Rangordnar man skolkostnaderna per elev under 2006 för kommunerna i Stockholms län 
ligger Upplands Väsby något över mitten på skalan. Den placeringen har drastiskt förändrats 
fram till 2020 då Upplands Väsby har de högsta kostnaderna per elev i länet. Upplands Väsby 
ligger 16 000 kr per elev över snittkostnaden i Stockholms län och 22 000 kr över rikssnittet. I 
tabellen nedan ser man också att Upplands Väsbys skolkostnader per elev har ökat betydligt 
mer än riksgenomsnittet. 
 
Kostnad per elev  År 2006 År 2020 Utveckling kr Utveckling i procent 

Upplands Väsby  76 000 138 100 62 100 82% 

Stockholms län  78 200 122 900 44 700 57% 

Rikssiffra  73 100 116 600 43 500 60% 
 
Enligt tjänstemännen vid utbildningsförvaltningen beror de höga skolkostnaderna till stor del 
på att kommunen har en av de största andelarna elever med utländsk bakgrund i regionen och 
att kommunen har tagit emot många nyanlända elever. Dessa elever kräver mera resurser och 
det ökar kostnaden per elev. Utbildningsförvaltningen pekar också på att det finns kostnader 
som bokförts på skolan men som egentligen ska bokföras på fritidshemmen. 
 
De båda politikerna i Utbildningsnämnden pekar på att Upplands Väsby har gjort stora 
satsningar på skolan för att förbättra elevernas resultat. Utöver det har staten skjutit till pengar 
till skolan under de senaste tio åren. Det har till exempel varit en satsning på förstelärare, 
lärarlönelyft, likvärdighetsbidrag och även olika tillskott under pandemin. Dessa kommunala 
och statliga satsningar har höjt skolans kostnader. 
 
Men det finns också kostnadshöjande inslag i den marknadsdrivna skolpolitiken. Om det ska 
gå att välja skola måste det finnas lediga platser att välja mellan. Det kräver en större 
skolorganisation än om kommunen själv bestämmer var platserna ska finnas och det kostar 
pengar.  
 
Även systemet med skolpeng höjer skolkostnaden per elev. Fristående skolor får samma 
summa per elev som kommunala skolor trots att de har ett väsentligt mindre åtagande och 
mindre kostnader. En kommun har ansvaret att se till att alla barn får plats i en skola nära 
hemmet. Kommunen måste även ha plats för elever som är nyinflyttade, och kommunen är 
dessutom skyldig att ta emot elever om en fristående skola lägger ner. Dessa uppgifter har inte 
en fristående skola.    
 
När kommunens skolor tappar elever till fristående skolor försvinner intäkterna men största 
delen av kostnaderna ligger kvar. Under en övergångsperiod, som kan vara i flera år, får 
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kommunen betala för kostnader på två ställen, dels i de kommunala skolorna dels i de 
fristående. Det höjer skolkostnaderna. 
  
När kommunen gör satsningar för att förbättra resultaten i de kommunala skolorna måste de 
även betala samma summa per elev till de fristående skolorna. Även det höjer kostnaderna.  
 
När en kommunal skola inte kan hålla sin budget och går back kan kommunen gå in i 
efterhand och täcka kostnaderna. Då måste kommunen också ge de fristående skolorna samma 
summa per elev. Detta har skett i Upplands Väsby vid tre tillfällen sedan 2018. Underskotten 
avser åren 2016, 2017 och 2018 och sammanlagt har 15 390 000 kr betalats till de fristående 
huvudmännen.    
 
Några glimtar från intervjuerna 2010 
 
När jag intervjuade ett antal företrädare för skolan i Upplands Väsby under 2010 var 
avknoppningen nyss genomförd och några större effekter syntes inte. Det hade inte varit 
någon nämnvärd rörelse från föräldrar enligt en av de kommunala rektorerna utan initiativet 
till avknoppningen hade kommit uppifrån, från politikerna i den borgerliga majoriteten.  
 
Den fackliga representanten menade att avknoppningen hade gått fort. Den borgerliga 
majoriteten ville att de avknoppade skolorna skulle vara väl etablerade innan nästa val. Det 
var principen om att lämna in sin ansökan först som gällde. Det innebar att anställda som 
jobbade på den dåvarande förvaltningen och skolledare fick en fördel. De var de första som 
fick information om planerna och de hann lämna in först. All personal erbjöds att följa med 
men några valde att stanna kvar i kommunen. Det blev ingen övertalighet vid avknoppningen.  
 
Ägaren till ett av de nya avknoppade förskole- och skolföretagen berättade att avknoppningen 
hade föregåtts av förfrågan från kommunen om de ville omvandlas till en fristående 
kommunal skola. Det var en debatt som fördes vid denna tid att man skulle ge kommunala 
skolor en större frihet så att de kunde verka ungefär som fristående skolor. Men denna idé 
genomfördes inte utan när det blev regimskifte vid valet 2006 valde den moderatledda 
alliansen att knoppa av skolorna och göra dem till fristående skolor. De nya ägarna fick hyra 
skollokalerna och köpa loss inventarierna. Priset var lågt.  
 

”Vid övertagandet betalade vi för inventarierna på de tre skolorna och de tre 
förskolorna, efter värdering, totalt 2 683 847 kronor.” 3 

 
Kommunen tog inget betalt för skolornas ”varumärken”, om det var skolor med gott rykte till 
exempel, utan bara inventarierna. Men kommunen visste att det fanns en risk att skolorna 
kunde säljas vidare. Därför skrev man in en klausul i avtalen med de nya skolföretagen att om 
de skulle sälja företaget vidare skulle kommunen ha del av vinsten. Skulle de sälja efter ett år 
skulle kommunen ha 80 procent av vinsten och sedan en fallande skala per år ner till 20 
procent. Den avtalskonstruktionen kom till efter att en rad avknoppade företag runt om i 
Sverige sålts vidare efter något år till priser som låg högt över det ursprungliga. Det försökte 
Upplands Väsby motverka genom sin avtalskonstruktion.    
 
 

 
3 Intervju med rektor och nybliven företagare som ägde flera av de avknoppade skolorna 2010 01 11. 
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Intervjuer 2022 
 
Per-Erik Kanström Moderaterna. Ordförande utbildningsnämnden Upplands Väsby  

När Per-Erik Kanström beskriver bakgrunden till beslutet om att knoppa av fyra kommunala 
skolor pekar han på det intresse som fanns hos personalen. Inför valet 2006 hade Moderaterna 
lanserat idén om utmaningsrätt som innebar att ett företag kunde utmana en kommunal 
verksamhet genom att säga att de kunde driva samma verksamhet med samma kvalitet till ett 
lägre pris. Den idén går inte att tillämpa på grundskolor men diskussionerna visade att det 
fanns ett intresse bland personalen för att ta över kommunala verksamheter.  
    

- Det var ett stort uppdämt önskemål från verksamheterna att nappa på det där. Det var 
flera rektorer och andra som verkade inom skolan som gick till kommunledningen och 
sa: Jag är intresserad av det här. Ni har ju vunnit valet och sagt att en större mångfald 
kan berika Upplands Väsby. Det var på den vägen som detta startade, säger Per-Erik 
Kanström. 

 
De som valdes ut att ta över de avknoppade skolorna fick köpa dem till ett mycket lågt pris. 
Den ordningen är Per-Erik Kanström kritisk till.   
  

- Med facit i efterhand så skulle man säkert ha gjort det annorlunda. Jag tror inte att vi 
riktigt förstod de värden som finns i de här verksamheterna. Det viktiga var 
elevperspektivet och medarbetarperspektivet. Det skulle bli en större mångfald. Och 
det målet får man säga att vi har uppnått i alla fall. Men vi hade säkert gjort processen 
annorlunda om det hade varit idag.  

  
Han är däremot nöjd med den utveckling som varit för skolorna i Upplands Väsby efter 
avknoppningen. 
 

- Jag tycker att det fungerar bra i Väsby. Vi har bra fristående skolor, bra kommunala 
skolor och det finns mindre bra fristående aktörer och mindre bra kommunala aktörer. 
Det handlar om hur organisationen ser ut, om ledarskapet och om resurser. Men skolan 
har utmaningar i hela Sverige och där är Väsby inget undantag.   

 
Per-Erik Kanström understryker också att samarbetet med de fristående huvudmännen 
fungerar bra. 
 

- Det är ett speciellt sätt att arbeta när man har flera aktörer. Det går inte att på samma 
sätt peka med hela handen i Utbildningsnämnden. Här måste man jobba i samverkan 
och dialog med de huvudmän som finns i kommunen. Det samarbetet tycker jag 
fungera väldigt bra. Vi har huvudmannamöten där huvudmännen mangrant ställer upp 
och vi har en kontinuerlig dialog på tjänstemannanivå. 

 
När besluten om avknoppning togs trodde den dåvarande moderata ordföranden i 
Utbildningsnämnden att det skulle bli bättre skolresultat och att alla elever skulle komma in i 
gymnasieskolan. Förhoppningen var att marknadskrafterna och konkurrensen om eleverna 
skulle leda till bättre resultat i alla skolor. Men Per-Erik Kanström tror inte på den idén.  
     

- Jag tror inte att betygsresultat och kunskapsresultat hänger så mycket ihop med 
driftsform eller huvudman. Man hade en stor förhoppning om att just 
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huvudmannaskapet och driftsformen skulle vara nyckeln till ökade skolresultat. Det 
jag ser i Väsby är att det handlar om andra saker. Organisation, ledarskap, lärarnas 
kompetens och så vidare. Det är det som avgör om resultaten blir goda eller inte.  

 
Per-Erik Kanström beskriver utvecklingen för de kommunala skolorna efter avknoppningen 
som positiv. 
 

- Vi har bra kommunala skolor som levererar på sitt uppdrag. Några har större 
utmaningar än andra beroende på att Väsby är ett segregerat samhälle. Vi har en del av 
Väsby med mer fristående hus och villaområden med lite högre utbildningsbakgrund 
hos föräldrarna och så har vi centrala Väsby som har lite lägre utbildningsbakgrund. 
Det är klart att det finns olika förutsättningar och det återspeglar sig i resultaten, säger 
han. 

 
Han tycker heller inte att de skillnader som uppstått mellan kommunala och fristående skolor 
är något större problem.  
   

- De avknoppade grundskolorna har ju sitt geografiska upptagningsområde i rätt stor 
omfattning. Sedan så finns det ju några nischskolor som jobbar med en annan 
verksamhetsidé. De har elever som rör sig lite mer eftersom de vill gå i just den 
skolan.  Jag tror inte det handlar så mycket om huvudmannaskapet utan det handlar 
om vilka förutsättningar som finns i de områdena.   

 
Upplands Väsby kommun ligger mycket högt när det gäller skolkostnader per elev.  
 

- Tidigare var Upplands Väsby en kommun som låg relativt lågt. Sedan dess har det 
varit medvetna satsningar på skolan under olika politiska majoriteter under lång tid. 
Alla har tyckt att skolan behöver stå högt på agendan utifrån att vi sett utmaningar för 
skolan med skolans resultat. Vi har satsat ganska mycket resurser på skolan i Väsby. 

 
Trots dessa satsningar har flera kommunala skolor gått back under flera år. När skolorna 
tappar elever kan de inte hålla sin budget. 
   

- Ja vi har ju skolpengssystemet. Man får resurstilldelning utifrån det elevantal man har. 
Det tycker vi är en bra modell. Om man har många aktörer och man uppmanar till att 
välja skola så behöver resursen följa eleven. Man måste också ha socioekonomiska 
inslag i våra resurstilldelningssystem och det har vi. Rent krasst har du ju rätt i det, 
tappar man elever så tappar man intäkter i form av skolpeng. Då behöver man ställa 
om den volym på verksamheten man har. 

 
Om kommunen tillför pengar i efterhand när skolor går back måste man också betala lika 
mycket till de fristående skolorna. Enligt Per-Erik Kanström har det hänt flera gånger. 

 
- Vi har ett underskott för 2018 som kommer att betalas ut nu i år. Så är ju regelverket 

och lagstiftningen. Jag har inte beloppet i huvudet men någon eller några miljoner tror 
jag att det var. 

  
I dag går drygt 50 procent av elever i fristående skolor. Per-Erik Kanström tror att det blir fler 
både kommunala och fristående skolor framöver eftersom kommunen växer.  
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- Vi kommer att ha en positiv attityd till bägge driftsformerna. Däremot står det inte på 
agendan att omvandla någon kommunal skola till friskola utan när kommunen växer 
kommer det att finnas både fler kommunala och fler fristående skolor. Det vi ser närmast 
är nybygget av en större kommunal skola i centrala Väsby som ska stå klar 2026. Vi gör 
också en preliminär studie på en annan kommunal skola i en del av kommunen som växer. 
Om det blir en kommunal eller en fristående skola är inte bestämt ännu.  

 
Suzanne Enell Socialdemokraterna. Vice ordförande i 
Utbildningsnämnden i Upplands Väsby  
 
Upplands Väsbys höga andel elever i fristående grundskolor beror till stor del på att 
kommunen knoppade av fyra kommunala skolor 2007. Suzanne Enell beskriver vad som hänt 
efter avknoppningen.  
 

- Själva grundtanken när man knoppade av var att ledningen skulle komma närmare 
verksamheten och vårdnadshavarna. Den grundtanken är helt borta. Skolorna har sålts 
vidare i flera led till skolkoncerner. De som leder verksamheterna är utomlands eller i 
andra städer och närheten till huvudmannen är helt borta. Det blir heller ingen 
valfrihet om det inte finns någon skola i kommunal regi i närheten, bara i privat regi 
säger Suzanne Enell. 

 
Hon beskriver de effekter som privatiseringen av skolorna har fått för de kommunala 
skolorna.    

- Generellt har kostnaderna för att driva grundskola ökat. Skolor i kommunal regi får 
varje år effektivisera och skära ned för att man tappar elever och därmed intäkter från 
skolpengen. Samtidigt har man kvar 80 procent av kostnaderna eller ännu mer.  

 
- Att få ekonomin i balans har varit den centrala frågan under de senaste åren. Jag tror 

det påverkar undervisningen och förmågan att utveckla undervisningen, skolans 
kärnuppdrag. 

 
När kommunen tappar elever klarar inte de kommunala skolorna att hålla sin budget. Med 
nuvarande regler för skolpengssystemet gynnar det de privata huvudmännen. 
   

- När det blir underskott i de kommunala skolorna, vilket har hänt i flera år, så får vi 
betala ut lika mycket till de privata i efterhand. På senaste nämndsammanträdet 
beslutades att vi skulle betala ganska stora summor, säger Suzanne Enell.   

 
Suzanne Enell beskriver ett system där skolans pengar förs från de kommunala skolorna till 
de fristående och att det får negativa konsekvenser för de kommunala skolorna. 
  

- Det är bara personal de kan skära ner på. Det finns inget annat att spara på. 
Personaltätheten försämras men framför allt är det kringresurserna, elevhälsa och 
speciallärare till exempel, som minskar. Det blir en ond cirkel. Det blir dåligt rykte för 
kommunal regi och fler hoppar av. Det innebär ännu sämre ekonomi för egen regi och 
då hoppar ännu fler av. Det blir ökade kostnader och mer nedskärningar för kommunal 
regi.  
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Enligt Suzanne Enell är det mycket svårt för en kommun att bryta denna utveckling så länge 
det nuvarande regelverket består.  
 

- Det är jäkligt lätt att knoppa av och sälja iväg men det är svårare att återställa 
balansen. 

 
Resursöverföringen från de kommunala skolorna till de fristående skapar även segregation. 
 

- Det blir segregering i och med att det svårare elevunderlaget blir kvar i kommunal 
regi. När det är ständiga nedskärningar har inte de kommunala skolorna de pengar som 
behövs för att klara det elevunderlaget. Vi kan inte kan satsa på likvärdighet vilket 
verkligen är nödvändigt. Jag tycker att det är lite av en katastrof för Upplands Väsby.  

 
Enligt Suzanne Enell har privatiseringen av skolorna i Upplands Väsby varit negativ för alla 
elever, även de som går i privat regi.  
  

- Jag tycker att den här utvecklingen är ett svek mot alla elever i Upplands Väsby och 
det har skadat likvärdigheten. Kommunal regi har drabbats genom ständiga 
besparingskrav och nedskärningar. Men även elever i privat regi kan ha påverkats 
negativt. Vi vet ju inte hur privata skolor sätter sina betyg, det kan vara glädjebetyg 
och deras vinst kommer ju från att de har fler elever per klass. Det är det som är 
strategin och då måste de ha ett bra elevunderlag. De har även fler obehöriga lärare 
och lägre löner. Jag tror alla är förlorare på det här systemet. 

    
Sammanfattning 
Den borgerliga majoriteten hade flera mål när de knoppade av fyra kommunala skolor i 
Upplands Väsby. Ett var att öka valfriheten. De ville skapa en mångfald av skolor med andra 
huvudmän än kommunen. Det blev fler fristående skolor men valfriheten ökade sannolikt bara 
marginellt. Valfriheten fanns även innan avknoppningen och det var fullt möjligt att välja 
andra kommunala skolor än de närmaste. Men flesta valde sin närmaste skola eftersom den 
fungerade väl och så fortsatte det även efter avknoppningen. Kommunen vill också ge en 
möjlighet att välja en skola med en annan huvudman, men om det inte finns någon kommunal 
skola i närheten blir den valfriheten ganska innehållslös. 
 
Den borgerliga majoriteten ville gynna enskilda anställda genom att ge dem förtur till att köpa 
skolorna. Man ville ha små lokala huvudmän inte stora skolkoncerner. Därför hade avtalen 
skrivningar vars syfte var att försvåra att de avknoppade skolorna skulle säljas vidare. Men 
med detta mål blev det heller inte något av utan de stora skolkoncernerna tog över.   
 
Ett annat mål var att det skulle bli bättre studieresultat och att alla elever skulle komma in på 
gymnasieskolan. Med tanke på att Upplands Väsby hade mycket tuffa förutsättningar med låg 
andel föräldrar med högskoleutbildning och hög andel elever med utländsk bakgrund, var det 
en orealistisk målsättning. Det mycket högt satta målet visar på den närmast religiösa tron på 
att marknadslösningar skulle bidra till en kvalitetshöjning som fanns vid tiden för 
avknoppningen. Gjorde man om kommunala skolor till privata skulle konkurrensen om 
eleverna automatiskt leda till högre kvalitet, argumenterade man. Dessa tankar om 
konkurrensens fördelar fördes fram av näringslivets organisationer och av friskolelobbyn och 
var ett av huvudargumenten när besluten togs om att marknadsutsätta skolan 1992. Många 
svalde budskapet trots att det inte fanns något som helst stöd för att det fungerade. 
Utvecklingen har sedan dess tydligt visat att marknadskrafterna sänker kvaliteten i det 
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samlade skolsystemet. Huvudorsaken är den segregation som marknadskrafterna skapar. 
Andra faktorer som sänker kvaliteten är låg lärartäthet, fler obehöriga lärare, betygsinflation, 
oseriösa skolhuvudmän, konkurser och bristen på insyn. Då konkurrensens kvalitetshöjande 
effekt var ett huvudargument är det är intressant att notera att i intervjun ovan så säger den 
moderata ordföranden i Utbildningsnämnden, Per-Erik Kanström, att han inte tror på den idén 
när det gäller skolan.  
 
Det blev inte fler som klarade grundskolan, det blev färre. Det är givetvis flera orsaker bakom 
denna utveckling. Elevernas resultat påverkas av betygsystemets olika kriterier och de 
kunskapskrav som ställs i läroplanen. Utöver det påverkar den höga andelen elever med 
utländsk bakgrund resultaten. Kommunen hade hög andel elever med utländska bakgrund 
innan avknoppningen och andelen ökade i samband med flyktingvågen 2015. De elever som 
kommit till Sverige under grundskoletiden har avsevärt större problem att klara grundskolan 
än elever födda i Sverige och som gått alla nio åren i grundskolan. De flesta elever med 
utländsk bakgrund har samlats i den kommunala Väsbyskolan och i den fristående 
Vittraskolan. Den kommunala Väsbyskolan är dessutom den enda skola i kommunen som inte 
har ökat andelen föräldrar med eftergymnasial utbildning. Föräldrarnas utbildningsnivå och 
andelen elever med utländsk bakgrund är de två viktigaste faktorerna bakom elevernas 
skolresultat.   
 
Upplands Väsby var segregerad innan avknoppningen genomfördes. De olika 
bostadsområdena hade olika socioekonomisk struktur och det var även skillnader i andelen 
kommuninvånare med utländsk bakgrund. Ovanpå boendesegregationen har det tillkommit en 
skolsegregation som är orsakad av marknadskrafterna i skolpolitiken. Utvecklingen efter 2006 
har gått mot ökade skillnader mellan skolorna i Upplands Väsby. Det är en större andel elever 
som inte klarar grundskolan och det är en större andel elever som inte blir behöriga till ett 
nationellt program i gymnasieskolan. Ökningen av elever som inte klarar grundskolan har 
huvudsakligen skett i de kommunala skolorna. Det har även uppstått stora skillnader mellan 
kommunala och fristående skolor i elevernas betyg. Eleverna med de högsta betygen har i 
första hand samlats i de fristående skolorna.  
  
En anledning till utvecklingen i Upplands Väsby är dagens system för ersättning till de 
fristående skolorna, skolpengssystemet. Samma system tillämpas även för de kommunala 
skolorna. Med detta system är det mycket kostsamt att tappa elever. När de kommunala 
skolorna tappar elever har de kvar merparten av kostnaderna för lokaler, personal med mera 
men förlorar intäkter. Ser man till de enskilda åren har de kommunala skolorna minskat 
antalet elever nästan vartannat år sedan avknoppningen och flera skolor har lagts ner.   
 
När de kommunala skolorna får färre elever stiger den genomsnittliga kommunala kostnaden 
per elev. Eftersom den genomsnittliga kommunala kostnaden per elev är beräkningsgrunden 
för nivån på skolpengen stiger ersättningen till de fristående skolorna. Ju fler elever en 
kommun har i fristående skolor desto mer stiger kommunens skolkostnader.   
 
Om de kommunala skolorna inte klarar att hålla budget och kommunen då skjuter till extra 
pengar måste de även skjuta till samma summa per elev till de fristående skolorna. I Upplands 
Väsby har detta skett vid tre tillfällen sedan 2016 och drygt 15 miljoner kr har förts till de 
fristående huvudmännen. Det är samma förhållande här, ju fler elever det är i fristående 
skolor desto dyrare blir det för kommunen.  
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Dagens resursfördelningsmodell med skolpengssystemet innebär således en systematisk 
överföring av resurser från kommunala skolor som tappar elever till fristående som vinner 
elever. Denna överföring skapar nedskärningar i de kommunala skolorna som sedan fler 
elever och föräldrar reagerar negativt på och då lämnar ännu fler elever de kommunala 
skolorna. En negativ spiral skapas med färre elever samtidigt som kostnaden per elev ökar.   
Upplands Väsby höga skolkostnader per elev beror delvis på de kostnadsdrivande effekterna 
av marknadsskolan.  
 
En annan effekt av den höga nivån på skolkostnaderna är att det även blir en hög nivå på 
skolpengen och att den fungerar som en magnet för skolföretag. De koncerner som köpt upp 
de avknoppade skolorna i Upplands Väsby har givetvis studerat nivån på skolpengen och sett 
att det varit en god affär. Detsamma har Internationella Engelska skolan gjort när de beslöt att 
etablera sig i Upplands Väsby. Den höga nivån på skolpengen gör att det även går att driva en 
fristående skola med hög andel elever med utländsk bakgrund och där föräldrarna dessutom 
har betydligt kortare utbildningsnivå än vad som är vanligt bland fristående skolor. 
Academediaskolan Vittra i Väsby är ett sådant exempel. Upplands Väsbys höga skolkostnader 
kommer sannolikt att locka till sig fler koncernskolor framöver. Även det faktum att 
kommunen växer och att det därmed blir fler elever talar för en fortsatt tillväxt av fristående 
skolor. Men det finns en gräns där det blir ekonomiskt ointressant, där de elever som kan 
rekryteras kostar mer än de genererar i intäkter.   
 
Efter avknoppningarna har Upplands Väsby fått merparten av de effekter som följer med 
marknadskrafter och konkurrens om eleverna. En effekt som nästan alltid uppstår är att 
skolsegregationen ökar. Det mönster som gäller för Sverige som helhet är att välutbildade och 
skolintresserade föräldrar med god ekonomi sätter sina barn i fristående och populära 
kommunala skolor och barn vars föräldrar har kortare utbildning blir kvar i de närmaste 
kommunala skolorna.  
 
När det gäller Upplands Väsby stämmer emellertid inte denna beskrivning. I Upplands Väsby 
var det inte marknadskrafterna som startade de avknoppade skolorna utan det var politiska 
beslut. Det var den gamla kommunala planeringen som bestämt var skolorna var placerade 
och de upptagningsområden de hade. Den strukturen låg i huvudsak fast även efter 
avknoppningen. Det har inte varit några större elevrörelser mellan skolorna utan de flesta har 
fortsatt som tidigare. Därför är det fortfarande relativt små skillnader mellan skolorna när det 
gäller föräldrarnas utbildningsnivå.  
 
Mycket talar för att den socioekonomiska skolsegregationen kan komma att ta fart i och med 
Internationella Engelska skolans etablering. Den skolkoncernen rekryterar elever som har 
välutbildade föräldrar från alla skolor i kommunen. Den processen har redan startat och den 
kommer att fortsätta. Den ökade konkurrensen om eleverna kan komma att tvinga andra 
fristående skolor att försöka värva elever från grannskolor.   
 
Även dagens system för att starta nya fristående skolor skapar segregation. Det är staten, 
genom Skolinspektionen, som beslutar om tillstånden för nya fristående skolor. Kommunerna 
har rätt att yttra sig, men de har ingen beslutsrätt och det är vanligt att Skolinspektionen går 
emot kommunernas yttranden. Det är inte staten eller kommuninvånarna som tar initiativet 
och ansöker om nya fristående skolor utan det gör oftast de stora skolkoncernerna. Dessa 
företag har inget samhällsansvar och ser inte till kommunens behov av skolor, utan startar sina 
skolor där de kan tjäna pengar ofta centralt i kommunen där det är goda kommunikationer. 
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Eftersom skolkoncernerna effektivt drar till sig elever med välutbildade föräldrar innebär 
varje ny koncernskola att skolsegregationen förvärras i den aktuella kommunen.   
 
En annan effekt som följer med marknadskrafterna är att lärarna i fristående skolor har fler 
elever och att de har fler lärare utan lärarutbildning jämfört med kommunala skolor. Den 
beskrivningen stämmer även för Upplands Väsby. Fler elever per lärare innebär större klasser 
och mindre tid till de elever som behöver extra stöd i någon form. Utbildade lärare är särskilt 
viktiga under de första skolåren.   
 
Ytterligare en effekt är att betygsnivåerna pressas uppåt av marknadskrafterna. Det gäller för 
både kommunala och fristående skolor men starkast är effekten i de fristående skolorna. Även 
det stämmer för Upplands Väsby. Betyg är en myndighetsutövning som ska ske på ett 
likvärdigt sätt i alla skolor. Betygen används som urvalsinstrument till fortsatta utbildningar. 
Om en del skolor sätter ”korrekta” betyg och andra sätter ”glädjebetyg” kanske inte eleverna 
från den skolan som satt riktiga betyg kommer in på den sökta utbildningen. 
    
Slutligen har Upplands Väsby även fått en sämre demokratisk insyn i skolverksamheten. Den 
grundlagsfästa öppenhet som ska gälla i offentlig sektor gäller inte i de fristående skolorna.   
 
När det gäller likvärdigheten har utvecklingen för grundskolan i Upplands Väsby gått åt fel 
håll sedan avknoppningen. Skillnaderna mellan skolor har ökat.  Skillnaderna mellan 
fristående och kommunala skolor har ökat. Den marknadsdrivna skolpolitiken har bidragit till 
en nedåtgående trend med en dyrare kommunal skola där allt fler väljer en fristående skola 
och där det blir allt fler elever som inte klarar kraven för godkänd.  
 
Suzanne Enell, socialdemokrat och vice ordförande i Utbildningsnämnden i Upplands Väsby 
sammanfattar utvecklingen: 
 

”Jag tycker att den här utvecklingen är ett svek mot alla elever i Upplands Väsby och 
det har skadat likvärdigheten. Kommunal regi har drabbats genom ständiga 
besparingskrav och nedskärningar.  
 
Men även elever i privat regi kan ha påverkats negativt. Vi vet ju inte hur privata skolor 
sätter sina betyg, det kan vara glädjebetyg och deras vinst kommer ju från att de har fler 
elever per klass. Det är det som är strategin och då måste de ha ett bra elevunderlag. De 
har även fler obehöriga lärare och lägre löner. Jag tror alla är förlorare på det här 
systemet.” 

 
Att bryta denna utveckling är mycket svårt, för att inte säga omöjligt, för en kommun. Det 
kräver nationella beslut i Riksdagen och det har en majoritet av riksdagspartierna hittills sagt 
nej till.  
 
Sten Svensson  
 
 
 
Metod  
Rapporten bygger på Skolverkets statistik, uppgifter från Utbildningsförvaltningen i Upplands 
Väsby och artiklar i lokalpressen. Utöver de intervjuer jag gjorde 2009 - 2010 har jag 
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intervjuat Utbildningsnämndens ordförande och vice ordförande under 2022. De båda 
lärarfacken har inte velat medverka i en intervju.  
 


