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Abstrakt 

I skollagen (SFS 2010:800) finns beskrivet ”Alla ska, oberoende av geografisk hemvist och 

sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i skolväsendet om inte 

annat följer av särskilda bestämmelser i denna lag” (8§). Likvärdigheten i svensk skola har 

fallit sedan slutet av 1980-talet och en betydande andel elever går ut grundskolan utan att 

klara de grundläggande nationella målen. Skillnaderna mellan elevernas resultat i svenska 

kommuner är märkbart stora. Forskning visar att det finns många faktorer, såväl interna som 

externa, vilka påverkar elevernas skolresultat. Syftet med denna studie är att undersöka om 

det finns ett samband mellan vilket politiskt block som har majoritet inom respektive kommun 

och elevernas meritvärde i årskurs 9 inom respektive kommun. Studien omfattar slutbetygens 

meritvärde hos eleverna i den kommunala grundskoleverksamheten i Sverige under 

vårterminen 2012. För att påvisa ett eventuellt samband mellan elevernas genomsnittliga 

meritvärde per kommun och det politiska partiblock som har majoritet i respektive kommun 

behandlas statistisk data i en univariat analys. Hänsyn har tagits till att föräldrars 

utbildningsnivå påverkar elevernas meritvärde. Studien visar att det finns ett samband mellan 

elevernas meritvärde i respektive kommun och det politiska styret på lokal nivå. Dock utgör 

föräldrars utbildningsnivå en större påverkansfaktor, men det politiska styret går inte att 

utesluta som faktor då det utgör en signifikant skillnad. 

Nyckelord: Meritvärde, kommunstyre, föräldrars utbildningsnivå, betyg. 

 

  



  



Förord 

Vi vill börja med att varmt tacka Mikael Pettersson för hjälpen med den statistiska analysen i 

arbetet. Din hjälp har varit otroligt värdefull. Vi vill också rikta ett tack till vår handledare 

Kjell Johansson. 

Olika faktorers påverkan på skolan som verksamhetsområde har alltid intresserat oss. Därför 

kändes det naturligt och relevant att djupdyka i detta område. Våra olika inriktningar i 

utbildningen har bidragit med olika infallsvinklar och kunskaper som bidragit till berikade 

insikter under arbetets gång. Det har varit roligt och lärorikt att inom pedagogikens värld 

tillämpa statistiska verktyg i det vetenskapliga arbetet. Detta är ofta inte det första och 

självklara metodvalet vilket gjort att vi inom området fått nya perspektiv och ny kunskap om 

skolan som verksamhet. De ökade kunskaper som detta arbete genererat tar vi nu med oss in i 

arbetslivet som verksamma lärare. 
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1. Inledning till problemområdet 

Att ansvara för och säkerställa goda levnadsförhållanden för barn och unga är en central 

uppgift för kommunerna. Ett led i detta arbete handlar om resursfördelning i verksamheter 

som riktar sig till barn och unga, däribland skolverksamheten. Generellt sett prioriteras 

verksamheter för barn och unga av kommunerna men det innebär inte att de skonas från 

besparingar. Ett exempel är de nedskärningar som gjordes inom skolverksamheten och 

barnomsorgen under krisåren på 1990-talet. Dessa besparingar blev startskottet för 

diskussioner om ifall minskade resurser till verksamheter riktade till barn och unga innebär en 

ökad risk för att fler barn och unga drabbas av psykisk ohälsa eller olika former av sociala 

problem (Socialstyrelsen, 2010).  

Skolan har under modern tid genomgått en rad förändringar. I och med de reformer som 

infördes under 1990-talets början gick startskottet för ett systemskifte för skolan som 

verksamhet. Systemskiftet innebar bland annat att verksamheten decentraliserades och 

skolsystemet i Sverige utvecklades från att ha varit västvärldens mest centraliserade 

skolsystem till att bli ett av de mest avreglerade skolsystemen. Skolverksamheten 

decentraliserades till kommunal nivå och ansvaret för verksamheten delegerades till 

skolenheterna och rektorerna. Styrdokumenten förändrades med ett målrelaterat betygssystem 

och ökat ansvar gavs till de undervisande lärarna (Skolverket, 2009b). Forskning visar att 

denna förändring har lett till att skolans och lärarprofessionens uppdrag och yrkesuppgifter 

många gånger är komplexa och outtalade. Skolans mångfacetterade institutionella uppdrag 

består av såväl explicita som implicita uppgiftsstukturer (Berg, 2003; Berg & Scherp, 2003; 

Thornberg, 2004). 

I skollagen finns beskrivet ”Alla ska, oberoende av geografisk hemvist och sociala och 

ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i skolväsendet”. Vidare beskrivs 

”Utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform […] oavsett var i 

landet den anordnas” (SFS 2010:800, 9§). Likvärdigheten i svensk skola har minskat sedan 

slutet av 1980-talet och en betydande andel elever går ut grundskolan utan att klara de 

grundläggande nationella målen (von Greiff, 2009). Forskning visar att skolresultaten elever 

emellan skiljer sig åt mellan olika kommuner. Även om skillnaden anses vara liten har den 

ökat sedan slutet av 1990-talet (Skolverket, 2012).  

Olika faktorers påverkan på elevers resultat i skolan samt vilka faktorer som bidrar till 

framgångsrika skolor utgör inom den pedagogiska vetenskapen centrala forskningsområden. 

Verksamheten, och därigenom skolans uppgiftsstukturer, är en av grunderna till 

skolutveckling vilken syftar till att stärka förmågan att, på lokal nivå, förbättra elevernas 

prestationer i riktning mot en skola för alla (Blossing, 2003). Påverkansfaktorer på elevers 

skolresultat finns på olika nivåer i samhällsstrukturen vilket problematiserar fastställandet av 

den kausala styrkan mellan de samhälleliga faktorerna och elevernas skolresultat (Skolverket, 

2009b). Statistik från databasen Jämförelsetal
1
 visar att föräldrars utbildningsnivå utgör en 

central påverkansfaktor på elevernas olika förutsättningar för höga meritvärden i slutet av 

                                                 
1
 http://www.jmftal.artisan.se/ 
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grundskolan. En intention med denna studie är att genom ökad kunskap om externa 

påverkansfaktorer skapa nya möjligheter i utvecklingsarbetet för en likvärdig utbildning 

oavsett olika yttre och inre förutsättningar eller geografisk spridning.  

Under processens gång har vi arbetat tillsammans, uppsatsens alla delar är bearbetade 

gemensamt.  
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2. Syfte 

Syftet med studien var att undersöka om det finns ett samband mellan vilket politiskt block 

som har majoritet inom respektive kommun och elevernas meritvärde i årskurs 9 inom 

respektive kommun. 

3. Bakgrund 

Följande avsnitt inleds med en beskrivning av centrala begrepp och områden som är relevanta 

att definiera för att öka begreppsvaliditeten i studien. Därefter följer en redogörelse för 

tidigare forskning inom området samt den teoretiska ram som ligger till grund för analysen. 

3.1 Bedömning och betyg 

Ett av skolans centrala, och kanske mest kraftfulla signalsystem och styrmedel, är 

bedömningssystemet. Bedömningssystemet fungerar bland annat som informationskanal 

mellan elever, föräldrar och lärare samt mellan skolans olika aktörer (Forsberg & Lundahl, 

2006; Vetenskapsrådet, 2011b). Systemet ger också vägledning och pekar ut prioriterad 

kunskap samt sätter normer för hur kunskap bör observeras, värderas, mätas samt 

kommuniceras. I och med detta har pedagogiska bedömningar en dubbel funktion; de 

korrigerar elevens prestationer och beteenden, oavsett om betyg i ordning och uppförande ges 

eller inte. Ur en annan aspekt har bedömningar en normerande funktion där de ringar in det 

normala; bedömning i detta avseende kan svara på frågorna om vilka individer som är mogna 

att börja skolan eller flyttas upp en klass eller vilka elever som är i behov av särskilt stöd. 

Detta pekar också på att pedagogiska bedömningar ofta går hand i hand och samspelar med 

psykologiska och medicinska bedömningar (Vetenskapsrådet, 2011b). 

Det finns olika sidor av hur bedömning praktiseras i Sverige idag. Å ena sidan finns ett 

informellt/formellt perspektiv på bedömning och å andra sidan finns ett formativt/summativt 

förhållningsätt till bedömning. Det formella perspektivet baseras på centrala regleringar och 

det informella perspektivet åsyftar lärares faktiska bedömningar av elevers prestationer 

(Vetenskapsrådet, 2011b). Formativ bedömning utmärks av att den ofta ej är dokumenterad 

och informell. Den formativa bedömningen syftar till att främja elevens lärande och läraren 

ses som en handledare som vägleder eleven på sin kunskapsresa. Summativa bedömningar är 

däremot alltid dokumenterade och formella och kan exemplifieras med ett betyg eller 

meritvärde. Skillnaden mellan formativ bedömning och summativ bedömning handlar om hur 

information om elevens kunskaper och kvalitéer används; formativ bedömning kan summeras 

till ett summativt omdöme eller betyg (Jönsson, 2011; Vetenskapsrådet, 2011b). Trenden 

visar att formativa bedömningar, exempelvis individuella utvecklingsplaner (IUP) och 

utvecklingssamtal, ökat på senare tid (Vetenskapsrådet, 2011b). 

Sedan 1990-talet har det vuxit fram en kontrollregim i form av skolmyndigheter för det 

svenska skolväsendet. Utvärdering av den svenska skolan har en lång tradition men i och med 

decentraliseringen av skolan har kontroller, uppföljningar, utvärderingar, skolinspektioner och 

kvalitetsredovisningar etcetera fått en allt mer betydande funktion. Här har nationella 
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skolmyndigheter en framträdande roll i regleringen och bruket av lärares elevbedömningar 

(Forsberg & Lundahl, 2006; Vetenskapsrådet, 2011b). 

Det finns olika aspekter av det betygssystem som finns antaget idag i Sverige. Selghed (2011) 

belyser kunskapssynen som en central grundpelare där synen på kunskap måste definieras för 

att möjliggöra undervisning i modern tid som ger eleverna verktyg att bli goda 

samhällsmedborgare i framtiden. Det är inte möjligt att i dagens informationssamhälle 

tillgodogöra sig och behärska all tillgänglig kunskap och information inom ett område i 

relation till den tid som står till förfogande i skolan. Kvalitéer som att kunna sovra, kritiskt 

granska och värdera all den information som finns blir därför centrala. Centralt är också att 

eleven ska ges tid och möjlighet att reflektera kring den kunskap som läraren väljer ut (utifrån 

styrdokumenten) för att tillägna sig och tillämpa kunskapen i realiteten och förstå innebörden 

av det som undervisningen handlar om. Författaren menar vidare att en annan grundpelare i 

dagens betygssystem är bedömningsprincipen. Denna aspekt söker svara på hur vi ska 

bedöma den kunskap eleverna erhåller i relation till styrdokumenten. Bedömningen utgör 

underlag för lärare som undervisar för exempelvis betygssättning. Utifrån dessa två 

grundpelare utgör betygssättning flera funktioner. Exempelvis används betygen som ett 

urvalsinstrument till högre utbildningar, som en vägledning i undervisningen och ett 

kunskapskvitto för såväl lärare som elever, för nationella och internationella jämförelser samt 

som en morot (eller piska) för eleverna på sin kunskapsresa (Selghed, 2011). 

Traditionellt sett har klasslärarföreträdare, politiker till vänster och skolforskare haft en mer 

negativ inställning till betyg i jämförelse med ämneslärarföreträdare, politiker till höger och 

forskare från andra discipliner. Denna negativa inställning till betygen försvagades dock 

under 2000-talet samtidigt som betygen i allt större utsträckning framhävdes som redskap för 

rättvisa, likvärdighet och kvalitet i skolverksamheten (Vetenskapsrådet, 2011b). I det svenska 

moderna samhället har möjligheten till individuellt val av skola gjort goda betyg till ett 

marknadsföringsinstrument: ”Utan elever ingen skolpeng, utan skolpeng ingen skola. Betygen 

har därmed fått en ekonomisk funktion” (Vetenskapsrådet, 2011b, s. 43).  

3.2 Betygsskala 

Läsåret 2011/2012 infördes en ny betygsskala i det svenska skolsystemet. Den nya 

betygsskalan är fortfarande målrelaterad likt den tidigare betygsskalan. Det innebär att 

elevernas kunskaper bedöms mot nationellt fastställda kunskapskrav (Regeringen, 2012). Den 

nya betygsskalan består av sex betygsnivåer: A, B, C, D, E och F. Betygsnivåerna A-E står för 

godkänt resultat och betygsnivån F står för ej godkänt resultat. Kunskapskraven för 

betygsnivåerna A, C och E, vilka utgör underlag för bedömningen, är nationellt fastställda för 

de nya kursplanerna som tagits fram i samband med den nya betygsskalan. Betyget D ska 

sättas då eleven nått kunskapskraven för betyget E i sin helhet och till övervägande del 

kunskapskraven för betyget C. Betyget B ska sättas då eleven nått kunskapskraven för betyget 

C i sin helhet och till övervägande del kunskapskraven för betyget A. Till övervägande del 

innebär att läraren gör en helhetsbedömning av de kunskaper eleven visar i relation till 

kunskapskraven. Läraren identifierar vilka delar av kunskapskraven som eleven uppfyller och 

bedömer med stöd i kursplanens syfte och centrala innehåll om elevens kunskaper 
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sammantaget uppfyller kravet till övervägande del. I de fall då underlag för bedömning av en 

elevs kunskaper saknas, exempelvis på grund av elevens frånvaro, ska betyg inte sättas. I 

dessa fall anges ett horisontellt streck i betygsförteckningen. En streckmarkering är alltså inte 

ett betyg. Betyget F och streck ska inte användas i grundsärskolan, gymnasiesärskolan eller 

särvux (Skolverket, 2013a). 

Syftet med den nya betygsskalan är att tydliggöra kraven för att nå kunskapsmålen vilket i sin 

tur avser att öka andelen elever som når skolans kunskapsmål. Detta är alltså ett steg i en 

utveckling mot ökad likvärdig måluppfyllelse i skolan (Regeringen, 2012; Selghed, 2011). 

Samtidigt ska elevernas kunskaper kontinuerligt följas upp och utvärderas och elevernas 

resultat ska kommuniceras mellan skola och hem och eventuella stödresurser ska sättas in i ett 

tidigt stadie (Regeringen, 2012).  

Det är den eller de lärare som ansvarar för undervisningen som ska besluta om elevens betyg. 

I de fall ett betyg är beroende av två eller flera lärares bedömningar och lärarna inte kan enas 

ska betyget beslutas av rektorn. Det är rektorns ansvar att se till att det finns lärare som kan 

besluta om betygen. Det är också rektorns ansvar att se till att betygen sätts i enighet med 

skollagen och övriga styrdokument och föreskrifter som rör betygssättning (Skolverket, 

2013a). Från och med december år 2013 ska lärarna som beslutar om elevens betyg inneha 

lärarlegitimation. Om den undervisande läraren inte är legitimerad ska beslutet fattas 

tillsammans med en lärare som är legitimerad (SFS 2010:800). 

3.3 Meritvärde 

Skolverket (2013b) definierar meritvärdet som summan av elevens 16 bästa slutbetyg från 

grundskolan där kärnämnena måste ingå, omräknat i siffror. Meritvärdet av grundskolans 

betyg utgörs alltså av summan av betygsvärdena. Betyg enligt den sexgradiga betygsskalan A-

F meritvärderas enligt tabell 1. En elev kan maximalt erhålla 320 meritpoäng (Skolverket, 

2013b). 

Tabell 1: Betygens meritvärdering. 

Betyg Poäng 

A 20 

B 17,5 

C 15 

D 12,5 

E 10 

F 0 

3.4 Kommunstyre 

Vi har idag 290 kommuner i Sverige. Eftersom vi har representativ demokrati styrs 

kommunerna av folkvalda representanter som väljs genom demokratiska val vart fjärde år 

samtidigt som riksdagsvalen i Sverige. Kommunerna svarar för den lokala politiken och det 

kommunala självstyret. Staten ger ramar och riktlinjer för kommunerna som själva sköta sina 

arbetsuppgifter samt att komma överens om resursallokeringen i kommunen (Lundmark, 

Staberg & Halvarson, 2010). 



6 

 

Kommunfullmäktige är det högst styrande organet inom varje kommun och ansvarar för 

beslut i frågor som exempelvis rör skatter, arbetsmarknadsåtgärder, avgifter, byggnationer, 

investeringar och skolverksamheter. Fördelningen av mandat mellan partierna i 

kommunfullmäktige beror på valets utfall. Antalet ledamöter i fullmäktige varierar från 

kommun till kommun. Fullmäktige utser i sin tur ledamöter till de olika förvaltningsorganen 

såsom kommunstyrelsen och departementen (Lundmark et.al, 2010). 

Kommunerna har enligt styrdokumenten och skollagen ansvaret för skolans verksamhet. På 

samma sätt är det kommunerna som själva bestämmer hur mycket resurser varje skola får 

(Barnombudsmannen, u.å.). Kommunerna är enligt skollagen huvudman för skolan vilket 

innebär att kommunfullmäktige är det beslutande organet i bland annat frågor om hur stor 

andel av den totala budgeten som ska fördelas till skolans kommunala verksamhet. I teorin får 

detta ansvar inte delegeras ut till exempelvis departementen (SFS 1991:900). Resurserna 

fördelas sedan vidare till enskilda skolor av skol- och utbildningsnämnderna 

(Barnombudsmannen, u.å.). Skolverket (2011) menar att detta skiljer sig i praktiken och har 

genom intervjuer med politiker på lokal nivå kommit fram till att det förekommer att 

huvudmannaansvaret ligger på flera olika politiska nivåer.  

3.5 Politik på lokal nivå 

Figur 1 visar maktfördelningen i Sveriges kommuner utifrån valresultatet från valet år 2010. 

Totalt styrs 138 kommuner genom alliansstyre, 109 kommuner genom vänsterstyre och 43 

kommuner genom blocköverskridande styre. 41 av dessa 290 kommuner styrs av en minoritet. 

Dessa kommuner kommer i studien att räknas som majoritetsblock. Alliansstyre utgörs i 

huvudsak av följande partier: Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna. 

Vänsterstyre utgörs i huvudsak av Socialdemokraterna och Vänsterpartiet (Sveriges 

kommuner och landsting, SKL, u.å.).  

 

Figur 1: Karta över maktfördelning i Sveriges kommuner efter valet år 2010 (SKL, u.å.). 
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Det finns typiska skillnader mellan alliansstyre och vänsterstyre i frågor om vilken politik 

som ska drivas rörande ekonomisk styrning i samhället. I studien har förenkling och 

generalisering gjorts vad gäller alliansstyrets samt vänsterstyrets ideologiska idéer som följer: 

alliansstyrets idéer för hur ett samhälle ska styras går i ekonomisk liberal riktning och 

vänsterstyrets uppfattningar för hur ett samhälle ska styras präglas av ekonomiska 

socialistiska ideal. Vänsterstyrets socialistiska riktning förespråkar att staten äger bland annat 

kollektiva nyttigheter vilka bidrar till en god välfärd. Alliansstyrets ekonomiska liberala 

riktning förespråkar istället att medborgarna i större utsträckning ska stå för ägandet (Larsson, 

2006).  

Inom socialismen som ideologi ses löntagaren som den elementära enheten i samhället. 

Planhushållning, blandekonomi samt socialisering av näringslivet är centrala begrepp. 

Idealsamhället utgörs av ett klasslöst samhälle med en stark statsmakt med medborgarnas 

kontroll. Tänkare inom ekonomisk liberalism motsätter sig politiskt styre av marknaden och 

framhäver marknadshushållning och privat ägande av produktionsmedlen. Liberala tänkare 

menar, utifrån ideologiska ekonomiska idéer, att målet med politiken och politisk styrning 

(eller frånvaro av styrning) är ekonomisk tillväxt (Larsson, 2006).  

Med dessa antaganden är syftet att söka svar på om det finns ett samband mellan vilket 

politiskt parti som har majoritet inom respektive kommun och elevernas meritvärde i årskurs 

9 inom respektive kommun. 

3.6 Föräldrars utbildningsnivå 

Forskning visar att det finns ett starkt samband mellan föräldrars utbildningsnivå och 

elevernas skolresultat (Sirin, 2005; Skolverket, 2009b). Informationen om föräldrars 

utbildningsnivå sammanställs från betygsregistret, folkbokföringsregistret och nationella 

utbildningsregistret. Information om utbildning i utlandet fås via intervjuer och enkäter. För 

invandrare kan uppgifter om utbildning saknas, dessa anges som utbildningsnivå okänd. 

Föräldrar avser elevens biologiska föräldrar (Siris, u.å.).  

3.7 Teoretisk ram 

3.7.1 Strukturalism 

Den politiska vetenskapsteorin strukturalism framhäver förhållandet mellan sociala gruppers 

och statens eller samhällets intressen. Sociala grupper kan definieras som befolkningen eller 

sociala klasser i samhället. Strukturen i samhället utgörs enligt strukturalismens tänkare av en 

kombination av intressen som de olika grupperna eller institutionerna förespråkar. Dessa 

intressen utgör i sin tur ramverket och riktlinjerna för den politik som omsätts i praktiken av 

politiska partier och av regeringen (Boglind, 2003; Hague & Harrop, 2010). I denna studie 

kommer staten och samhället beskriva kommunerna som styrande organ och strukturalismen 

utgör den teoretiska ram som förklarar det eventuella sambandet mellan elevernas meritvärde 

i grundskolan och det politiska block som har majoritet i kommunen.  

Strukturalism som teoretiskt perspektiv har sitt ursprung i sociologin och betraktar alltså 

snarare strukturer och system än subjekt och sanning och betonar samhälleliga förändringar 
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utifrån dess funktioner i samhällsstrukturen. En styrka inom strukturalismen är flexibilitet och 

förmåga till förändring i takt med den ständiga samhällsomvandlingen. 

Samhällsomvandlingen och förändring i samhällskontexten kan bero på exempelvis 

ekonomisk förändring, ideologisk utveckling, internationell politisk förändring eller 

effekterna av intressegruppernas interna konflikter. I denna omvandling söker varje grupp 

skydda sig och sina intressen för att upprätthålla sitt inflytande över politiken. Denna 

flexibilitet är ett säreget drag inom strukturalismen och skiljer strukturalismen från andra 

vetenskapliga teorier, exempelvis institutionalismen. Strukturalismen och institutionalismen 

har gemensamma drag men särskiljande är att definitionen av en struktur är vidare än 

definitionen av en institution. Detta kan exemplifieras med att vi kan skicka ett meddelande 

till en institution men inte till en struktur (Hague & Harrop, 2010). En struktur kan beskrivas 

som relationen mellan institutionernas enheter, vilka i denna studie betraktas som samhället 

(medborgarna) och kommunen som styrande organ. Strukturalismen belyser fenomen ur ett 

helhetsperspektiv, det vill säga snarare ur ett makroperspektiv än ur ett mikroperspektiv 

(Boglind, 2003; Hague & Harrop, 2010; Nygaard, 1996). Strukturalister menar att sociala 

gruppers struktur begränsas och styrs på ett förutsägbart sätt. Det innebär bland annat att 

kulturella och värderingsbaserade förklaringar av sociala fenomen tonas ner eller förkastas. På 

samma sätt förkastas metoder vilka förklarar sociala resultat enbart eller främst i termer av 

psykiska tillstånd, enskilda beslutsprocesser eller andra individuella egenskaper (Hague & 

Harrop, 2010).  

I denna studie kommer strukturalism som teoretiskt perspektiv användas som verktyg för att 

förklara en eventuell korrelation mellan elevernas meritvärde i årskurs 9 och det politiska 

block som har majoritet i respektive kommun. Strukturen kommer användas och tolkas som 

de olika ideologierna partierna företräder.  

Det finns många riktningar inom strukturalismen vilka söker förklara relationen mellan 

sociala grupper och beslutande organ. Dessa sociala grupper, klasser eller intressegrupper 

eftersträvar att skydda sig själva för att inte förlora inflytande i samhället. Émile Durkheim 

(1858-1917) var en av företrädarna inom strukturalismen. Genom den sociologiska riktningen 

av strukturalismen förespråkade han en teori om externa kontextuella faktorers påverkan på 

individen och dess handlande.  

3.7.2 Durkheim och strukturalism 

Enligt Durkheim studerar sociologin som en vetenskap social fakta med betoning på 

objektiviteten i forskningsmetodiken. Forskning inte ska ha individen i fokus utan fokusera på 

de aspekter som har inverkan på och formar våra handlingar (Durkheim, 1956; Giddens, 

2007). Exempel på dessa aspekter kan vara övergripande områden som religion eller 

ekonomi. Durkheim definierar social fakta som mönster gällande vad vi tänker, hur vi 

upplever händelser och hur vi väljer att agera och anser att det är något vi inte kan styra över, 

dessa mönster ligger över individens förmåga (Giddens, 2007).  

Durkheim hävdar att det utifrån dessa strukturer och social fakta bildas ramar som fungerar 

som påtvingade regelverk för hur individen ska agera och uppträda. Enligt Durkheim 

uppfattar individen sällan dessa som tvång utan något som individen själv valt. Detta beror på 
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att individen följer de lagar och normer som anses accepterade för att exempelvis passa in i en 

social kontext eller för att undvika fängelse. Durkheim förklarar att sociala strukturer har en 

tvingande makt över individen. Individernas (medborgarnas) tankar och handlingar är hårt 

begränsade och förutbestämda av underliggande strukturer. Detta tvång är ett särskiljande 

drag i Durkheims teori om strukturalism, relativt andra tänkares idéer om strukturalism 

(Giddens, 2007; Nygaard, 1996).  

Durkheims (1956) definition av en struktur är något yttre som innebär hinder för mänsklig 

aktivitet och frihet. Vidare menar Durkheim att utbildning och uppfostran är a och o för att 

upprätthålla solidaritet och social integration bland medborgarna. Detta förklaras genom att 

det finns ett ömsesidigt beroende mellan medborgarna och samhället och därigenom belyses 

vikten av samhällets integrationsmekanismer. Enligt Durkheim är utbildning det medel 

samhället använder för att säkra de nödvändiga villkoren för sin egen existens genom barnen. 

Utbildning syftar till att utveckla barnens fysiska, moraliska samt mentala färdigheter så att de 

motsvarar de krav som ställs av den miljö och det politiska sammanhang barnet lever och 

verkar i. Utbildning har genom detta en kollektiv funktion (Durkheim, 1956; Nygaard, 1996).  

För att studera social fakta menar Durkheim att forskaren måste se förbi de fördomar som 

finns samt betonar vikten av att förstå vilka förutfattade meningar som finns i det paradigm 

medborgarna befinner sig i. Detta kan tolkas som att forskaren måste vara objektiv i sin roll 

som forskare för att minska risken för subjektivitet (Giddens, 2007; Nygaard, 1996).  

3.8 Tidigare forskning 

Tidigare forskning, såväl internationell som nationell, om externa samhälleliga faktorer i 

relation till skolresultat är begränsad. Det beror till stor del på problematiken att identifiera 

och avgränsa externa samhälleliga faktorer i ständig förändring samt svårigheter att observera 

och operationalisera dem metodologiskt. Samhälleliga påverkansfaktorer på elevers 

skolresultat finns på olika nivåer i samhällsstrukturen vilket också problematiserar 

fastställandet av den kausala styrkan mellan de samhälleliga faktorerna och elevernas 

skolresultat. Externa samhälleliga faktorer som har påverkan på elevers meritvärde kan vara 

ålderskullsstorlekar, bostadssegregation, invandring och föräldrars utbildningsnivå 

(Skolverket, 2009b). Forskning om skolans verksamhet utmärks generellt sett i högre grad av 

forskning i bedömning än forskning om bedömning (Vetenskapsrådet, 2011b). 

3.8.1 Finansiering av skolverksamheten 

De totala kostnaderna för barn och unga skiljer sig åt mellan Sveriges kommuner. ”Barn och 

unga lever under mycket skilda förhållanden beroende på vilken kommun de växer upp i” 

(Socialstyrelsen, 2010, s.7). Socialstyrelsen (2010) beskriver att detta väcker frågor om hur 

väl samhället lyckas med målet om vård och omsorg på lika villkor, ”det vill säga att alla barn 

ska ha samma möjlighet att få hjälp och stöd i förhållande till sina behov, oavsett kön, ålder, 

social status, födelseland, bostadsort och andra liknande faktorer” (Socialstyrelsen, 2010, s. 

7). 
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3.8.2 Från öronmärkt finansiering till sektorsbidrag 

Som tidigare nämnts utgörs det kommunala självstyret av självbestämmande där respektive 

kommun ansvarar för bland annat resursallokering inom statens ramverk. Detta gäller även 

resursfördelningen till respektive skola i kommunen. De senaste decennierna har präglats av 

en decentralisering av skolan som verksamhet genom en maktförskjutning från central nivå 

till lokal nivå, med andra ord från statlig nivå till kommuner och skolenheter. Många sektorer 

har påverkats i och med detta, inte minst i grundskolan vad gäller finansiering. I början av 

1990-talet kom en avgörande förändring i decentraliseringsprocessen då de tidigare 

dedicerade statsbidragen till grundskolan ersattes med ett samlat sektorsbidrag (von Greiff, 

2009; Wahlström, 2011). Det tidigare finansiella systemet, då statsbidragen var öronmärkta, 

var synnerligen komplext och endast ett fåtal personer hade full insyn i hur systemet 

fungerade. Systemet kunde i och med denna komplexitet och brist på transparens utnyttjas där 

de fåtal personerna med insyn i systemet kunde manipulera allokeringen till den egna skolan. 

Detta bidrog till att rektorer och skolledare var bakbundna och var tvungna att rätta sig efter 

otaliga centralt beslutade regler och anvisningar för hur skolverksamheten skulle bedrivas 

(von Greiff, 2009). Några år senare lades sektorsbidraget in i den generella budgeten. Detta 

innebär att ansvaret och makten för resursallokeringen numer bestäms genom kommunernas 

egna prioriteringar och behov: kommunerna bestämmer genom självstyre hur mycket resurser 

som ska läggas på skolverksamheten i relation till andra utgiftsområden. Respektive kommun 

har också makten och friheten att resursallokera mellan exempelvis olika skolformer, 

skolenheter, årskullar eller olika grupper av individer med olika behov av särskilt stöd (von 

Greiff, 2009; Wahlström, 2011). Detta har medfört att skillnaderna i prioriteringar för skolan 

varierar kraftigt mellan olika kommuner och i realiteten innebär detta att Sveriges 

resursfördelningssystem till grundskolan består av 290 olika modeller baserade på till 

exempel prioriteringar och behov. Skillnaderna i resursfördelningen kan bero på strukturella 

skillnader mellan kommunerna vilka gör att behoven ser olika ut i olika kommuner (von 

Greiff, 2009).  

Skolverket (2009a) lyfter fram brister i kommuners resursfördelning till skolan. Många 

kommuner har ingen motivering till varför pengarna går dit de går och utverdering av hur 

pengarna används genomförs sällan. Fördelningen baseras många gånger på hur fördelningen 

sett ut tidigare år: ”70 procent av kommunerna har haft samma modell för fördelning i minst 

fyra budgetår” (Skolverket, 2009a, s. 2). Skolverket (2009) menar att sådana beslut måste 

grundas på fakta, då förutsättningar och omständigheter i skolan inte ser lika ut från skola till 

skola. Det är främst yngre elever som gynnas av mer resurser, framför allt elever som kommer 

från studieovana hem. Det behövs mer forskning om sambandet mellan ekonomiska resurser 

och vilka resultat eleverna i skolan når (Skolverket, 2009).  

3.8.3 Kostnader för barn och unga 

Det finns stora variationer rörande kommunernas kostnader för barn och unga nationellt sett. 

Dessa variationer kan i viss utsträckning förklaras av strukturella skillnader och 

förutsättningar som kommunerna i sig har svårt att påverka. Hur mycket resurser som avsätts 

inom respektive kommun varierar också beroende på hur stor andel av kommunens 

befolkning som utgörs av barn och unga. Dessa strukturella skillnader utgör dock endast en 
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del då stora skillnader i kostnader fortfarande kvarstår när hänsyn tagits till dessa strukturella 

förutsättningar. Andra påverkansfaktorer på kommunernas kostnader för barn och unga utgörs 

av exempelvis kommuners ambitioner och prioriteringar, hur verksamheten är organiserad 

och hur den verkställs. Kommunernas resursallokering är en central och viktig del i arbetet 

med att effektivisera och utveckla verksamheterna (Socialstyrelsen, 2010). Socialstyrelsen 

(2010) beskriver att fokus bör flyttas från de enskilda verksamheterna till ett holistiskt 

samhällsperspektiv när det gäller kommunal resursfördelning och barns och ungas 

levnadsvillkor. Det behövs mer kunskap om hur kommunal resursfördelning påverkar barns 

och ungas levnadsförhållanden. Ökad kunskap skulle bland annat gagna resursallokeringen i 

kommunen så att resurserna hamnar på rätt ställe. Detta skulle gynna såväl medborgare som 

samhället i stort (Socialstyrelsen, 2010). 

3.8.4 Stora variationer i skolprestationer 

Skillnaderna mellan elevernas resultat i skolan mellan kommuner är märkbart höga. Dessa 

skillnader utgörs exempelvis av stora variationer i andelen elever som inte uppnår 

gymnasiebehörighet: mellan 22,6 procent i kommunen med den lägsta behörighetsgraden till 

noll procent i kommunen med den högsta behörighetsgraden. Ett annat exempel på skillnad 

mellan kommuner handlar om elevernas genomsnittliga meritvärde samt andelen elever som 

inte når de nationella målen i ett eller flera ämnen. En förklaring till den ökade variationen i 

skolprestationer mellan skolor kan vara att elevsammansättningen inom skolor blivit mer 

homogen vad gäller elevernas prestationer. Detta blir mer påtagligt då ökade uppdelningar av 

resurser efter elevsammansättningar innebär än större skillnader i de totala resurser som 

skolor med en gynnsamma respektive ogynnsamma elevsammansättningar får. Ur detta 

perspektiv innebär det en svår politisk utmaning inom kommunerna att fördela resurser med 

större kompensatoriska inslag (von Greiff, 2009). 

Som nämnts tidigare finns det ett starkt samband mellan föräldrars utbildningsnivå och 

elevens skolresultat. Denna trend tenderar att vara stabil över tid och mellan länder (Sirin, 

2005). Även Skolverket (2009b) påvisar detta samband och menar att föräldrars 

utbildningsnivå är den påverkansfaktor som har störst inverkan på elevernas betyg i 

grundskolan. Det genomsnittliga meritvärdet för elever med högutbildade föräldrar har höjts 

de senaste åren medan genomsnittsvärdet för elever med lågutbildade föräldrar har gått åt 

motsatt håll. Föräldrar med högre utbildning kan i större utsträckning påverka skolan så att 

eleven, om denne har behov av särskilt stöd, får rätt stöd. Föräldrar med högre utbildningsnivå 

har även i större utsträckning möjlighet att hjälpa sina barn med hemuppgifter (ibid.). 

3.8.5 Inflytande och handlingskraft 

Framstående personer inom företag eller politik kan i större utsträckning påverka beslut som 

tas i skolan. Detta blir mer tydligt om det finns flera aktörer med likande mål. Om flera 

aktörer i ett nätverk har samma mål är det lättare att driva igenom ett förslag (Meier & 

O`Toole, 2000). Genom detta kan den svenska skolan ses som ett nätverk där alla aktörer 

inom skolan ska följa de lagar och värderingar som finns formulerade i skollag, styrdokument 

och i läroplanen. Goldsmith och Eggers (2004) menar att en av de största svårigheterna med 

ett nätverk är just att få alla i nätverket att samarbeta mot gemensamma mål. Även om målen 
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är tydligt formulerade och distinkta för alla aktörer inom nätverket, i detta fall skolans 

verksamhet, betyder det inte att vägen dit ser likadan ut mellan till exempel två olika skolor 

inom nätverket. På samma sätt betyder det inte att alla aktörer inom nätverket strävar i samma 

takt mot samma mål då prioriteringar, behov och förutsättningar skiljer sig åt mellan skolor 

(Salamon, 2002).  

3.9 Skollagen (SFS 2010:800) 

Skollagen innehåller bestämmelser om skolväsendet vilket omfattar en rad skolformer såsom 

förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem, kommunal vuxenutbildning med flera. 

Skolväsendets utbildning syftar till att elever ska erhålla och utveckla kunskaper och värden. 

Verksamheten ska värna om och främja alla elevers utveckling och lärande och förmedla 

grundläggande demokratiska värderingar samt individens okränkbarhet. I skollagen finns 

beskrivet att alla elevers olika behov ska beaktas oavsett förutsättningar (SFS 2010:800).  

Olika utbildningars strukturer och konstruktioner finns beskrivna i läroplaner vilka finns 

formulerade för respektive skolform. Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet (Lgr 11) innehåller bland annat utbildningens värdegrund och uppdrag. Mål 

och bedömningskriterier finns angivna i ämnesspecifika kursplaner. Innehållet i dessa 

styrdokument bestäms på statlig nivå. Kommunen står som huvudman för skolan som 

verksamhet. Det är huvudmannens ansvar att verksamheten på lokal nivå utformas och 

genomförs i enlighet med bestämmelserna i skollagen samt utifrån styrdokumenten (SFS 

2010:800).  

I skollagen finns definierat att alla elever ska ha samma möjlighet till utbildning inom 

skolväsendet, oavsett geografisk hemvist och/eller socioekonomiska förhållanden. 

”Utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform och inom 

fritidshemmet oavsett var i landet den anordnas” (SFS 2010:800, 9§). 

4. Metod 

En metod för att bearbeta statistisk och kvantifierbar data kan benämnas som kvantitativ 

metodik. Premissen är att forskaren samlar in fakta om en objektiv verklighet och hit hör 

metoder såsom enkäter, test, experiment och statistiska analyser. Kvalitativ 

forskningsmetodik utgörs i stället av metoder som utmynnar i verbala formuleringar och kan 

exemplifieras med metoder såsom intervjuer och textanalyser (Patel & Davidsson, 2003). 

För att påvisa ett eventuellt samband mellan elevernas genomsnittliga meritvärde per kommun 

och det politiska partiblock som har majoritet i respektive kommun behandlas statistisk data i 

en univariat analys. De statistiska värdena inhämtas från elektroniska databaser. Följande 

avsnitt behandlar avgränsningar och urval i studien och följs av en redogörelse av metoden. 

Centrala begrepp och värden, vilka erhålls ur datahanteringen, definieras och utgör underlag 

för analysen för att eventuellt påvisa en korrelation mellan analysenheterna. 
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4.1 Avgränsningar och urval 

Studien avgränsas till att omfatta slutbetygens meritvärde hos eleverna i den kommunala 

grundskoleverksamheten i Sverige under vårterminen 2012. Detta strategiska urval omfattas 

av statistiska värden som samlas in från den elektroniska databasen Jämförelsetal 

(jämförelsetal om förskola, skola och vuxenutbildning). Avgränsning och urval baseras på 

kullen som fick slutbetyg från grundskolan år 2012. Eftersom forskning visar att föräldrars 

utbildningsnivå har inverkan på elevers meritvärde kommer det beaktas som en 

kontrollvariabel i studien. Statistik om föräldrars utbildningsnivå har inhämtats från den 

elektroniska databasen SALSA
2
 (Skolverkets Arbetsverktyg för Lokala SambandsAnalyser). I 

analysen kommer strukturalismen användas som redskap för att se om det finns samband 

mellan elevernas meritvärden och politisk styrning på lokal nivå. SKL (2011) beskriver den 

politiska styrningen på lokal nivå genom en kartläggning av vilket politiskt block som har 

majoritet inom respektive kommun. Denna studie baseras på samma kartläggning vilket utgör 

den oberoende variabeln som analysenhet. 

4.2 Forskningsetik, validitet, reliabilitet och intersubjektivitet 

Det finns definierade riktlinjer och policys som reglerar och ställer etiska krav på 

forskningsprocessen. Det är forskarens ansvar att känna till och beakta dessa. Dock är 

forskningsetik som begrepp vitt och mångfacetterat (Vetenskapsrådet, 2011a). Enligt 

Vetenskapsrådet (2011a) omfattar forskningsetik frågor som rör relationen mellan forskning 

och etik, etiska krav på forskaren och etiska krav på forskningens inriktning och 

genomförande. Det finns etiska och moraliska principer formulerade vilka utgör ett moral 

consensus för vetenskapen. Dessa bör en forskare beakta. Principerna handlar bland annat om 

att samhället ska få del av forskningsresultat vilket innebär att nya kunskaper inte ska döljas 

eller mörkläggas. Vidare ska forskaren med sitt vetenskapliga arbete inte ha andra intentioner 

än att bidra med ökad kunskap. Principerna lyfter också att forskningen ska generera nya 

kunskaper, det vill säga inte behandla redan tidigare påvisade förhållanden. Vetenskapsrådet 

(2011a) belyser god vetenskaplig kvalitet som en viktig beståndsdel. Dålig vetenskaplig 

kvalitet handlar om exempelvis brister i precisering i frågeställningen, felaktiga metoder, att 

forskaren systematiskt utelämnar observationer som inte passar ihop med tesen eller syftet, att 

forskaren hanterar bortfallsproblem på ett statistiskt oacceptabelt sätt eller använder en 

disposition av studien som förhindrar att forskningsfrågan besvaras (Vetenskapsrådet, 2011a).  

Validitet handlar om att forskaren mäter det som avsett att mätas. Det finns olika typer av 

validitet (begreppsvaliditet och resultatvaliditet) som är centrala element inom 

forskningsmetodiken (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & Wägnerud, 2012; Patel & Davidsson, 

2003). Vidare finns också intern och extern validitet som begrepp. Dessa begrepp handlar om 

i vilken utsträckning resultaten är generaliserbara. Intern validitet innebär att resultaten kan 

generaliseras inom studiens ramar. Extern validitet innebär att resultaten kan generaliseras till 

andra fall och en större population (Esaiasson et.al., 2012). Begreppsvaliditet handlar om 

likhet mellan de teoretiska begreppen och de valda mätinstrumenten samt frånvaro av 

systematiska fel. Reliabilitet handlar om att forskningsdesignen och metodiken är tillförlitlig. 

                                                 
2
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Bristande reliabilitet kan exemplifieras med slump- eller slarvfel under datainsamlingen eller 

oläsliga anteckningar eller felaktigheter vid matematiska eller statistiska beräkningar 

(Esaiasson et.al., 2012; Patel & Davidsson, 2003). 

God begreppsvaliditet tillsammans med hög reliabilitet […] ger god resultatvaliditet, vilket 

också kan uttryckas som att frånvaro av systematiska och osystematiska fel innebär att vi 

mäter det vi påstår att vi mäter (Esaiasson et.al., 2012, s. 57). 

Intersubjektivitet är ett annat centralt begrepp inom forskningsmetodiken. Begreppet lyfter 

fram att forskningsresultat ska vara oberoende av sin forskare i största möjliga utsträckning. 

Det innebär att resultaten ska vara likadana även om forskaren byts ut. Forskaren ska i 

efterhand vara öppen för att metodik och data granskas och eventuellt ifrågasätts (Esaiasson 

et.al., 2012).  

4.3 Univariat analys 

Studien har sin bas i empirin och söker korrelation mellan elevernas meritvärde och det 

blockstyre som har majoritet i varje svensk kommun. Elevernas meritvärden kartläggs per 

kommun för att ställas mot det politiska blocket i respektive kommun. Variablerna är på 

nominal nivå (kvalitativ data) och på intervallnivå (kvantitativ data) (Daniel, 1999; Djurfeldt, 

Larsson & Stjärnhage, 2010; Esaiasson et.al., 2012). Data hanteras med en univariat analys, 

även kallad ANOVA (Analysis of variance) (Daniel, 1999) i Statistical Package for the Social 

Sciences software version 20 (SPSS, Inc, Chicago, IL). Strukturalismen som teoretiskt 

perspektiv används för att tolka data.  

En ANOVA syftar till att jämföra medelvärden mellan grupper eller variabler för att söka 

eventuell korrelation mellan grupperna eller variablerna. I en ANOVA jämförs flera grupper 

samtidigt. I modellen testas alla medelvärden samtidigt vilket innebär att signifikanstesterna 

justeras för parvisa jämförelser för att minska risken att felaktigt anta att det finns en skillnad 

när det inte finns någon skillnad (typ 1-fel) (Djurfeldt et.al., 2010). Resultaten från en 

ANOVA beskriver om det finns korrelation mellan variablerna. En parvis jämförelse som 

finns som verktyg i SPSS används för att ta reda på de exakta skillnaderna inom grupperna. 

En univariat analys karaktäriseras av beskrivande statistik som syftar till att göra jämförelser 

över tid eller mellan olika omständigheter (Esaiasson et.al., 2012). I denna studie finns en 

förklarande oberoende variabel och en kontrollerande oberoende variabel som ställs mot den 

beroende variabeln. Den beroende variabeln i studien utgörs av elevernas meritvärde. Studien 

avser att undersöka kausaliteten där elevernas meritvärde beror på det politiska block som 

styr i kommunen (förklarande oberoende variabel). Den kontrollerande oberoende variabeln 

är föräldrarnas utbildningsnivå. För att möjliggöra beräkningarna har de politiska blocken 

kodats om till 0 (blocköverskridande styre), 1 (vänsterstyre) och 2 (alliansstyre).  

Statistik om föräldrarnas utbildningsnivå erhålls från databasen Jämförelsetal. I databasen har 

föräldrarnas utbildningsnivå delats in i tre kategorier; grundskoleutbildning, gymnasial 

utbildning samt eftergymnasial utbildning. Statistiken presenteras i databasen genom ett värde 

där grundskoleutbildning betecknas 1, gymnasial utbildning betecknas 2 samt eftergymnasial 
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utbildning betecknas 3. Ett medelvärde erhålls utifrån denna kodning om föräldrars 

utbildningsnivå inom respektive kommun i Sverige.  

4.4 Centrala begrepp och värden 

Nedan definieras centrala begrepp och värden som erhålls i analysen.  

4.4.1 Förklaringsgrad (R
2
) 

R
2
 anger hur stor del av den totala variationen i den beroende variabeln som kan förklaras av 

variationer i den oberoende variabeln. I detta fall beskriver det hur mycket den totala 

variationen i elevernas meritvärde kan förklaras av det politiska block som har majoritet i 

kommunen. R
2
 utgörs av ett värde mellan 0 och 1. Ju närmre R

2 
värdet är 1, desto mindre är 

avvikelserna mellan observerade värden och förväntade värden på den beroende variabeln, det 

vill säga ju högre värde, desto bättre förklaringskraft (Baye, 2010; Esaiasson et.al., 2012).  

4.4.2 F-värde 

F-värde är en test-variabel som, med hänsyn taget till antalet frihetsgrader, talar om 

sannolikheten för att skillnader mellan grupper beror på slumpen. Stora skillnader mellan 

grupper i kombination med små variationer inom grupper bidrar till stort f-värde. Stort f-värde 

tyder i sin tur till att det är osannolikt att skillnader mellan grupper uppkommer av slump.  

4.4.3 P-värde (Probability) 

P-värdet visar sannolikheten för att ett värde är slumpmässigt eller ej, det vill säga om 

resultatet är slumpmässigt eller kan förklaras av analysen. Om p-värdet är noll är det högst 

signifikant att resultatet inte är slumpmässigt utan beror på samband mellan variablerna. Ju 

högre p-värde, desto sämre signifikans vilket innebär att det är stor sannolikhet att resultatet är 

slumpmässigt eller beror på andra faktorer än de som beaktats i studien. P-värdet är alltså ett 

värde som anger sannolikheten att vi har rätt (eller fel) när vi påstår en korrelation mellan 

variablerna. Detta värde används för att värdera f-värdet (Baye, 2010). 

4.4.4 Standardavvikelse 

Standardavvikelsen anger datapunkternas spridning runt medelvärdet. Grundförutsättningen 

för att göra en ANOVA är att variablernas standardavvikelser är lika, det vill säga skillnaden 

mellan variablernas standardavvikelser får inte vara större än den minsta variabelns halva 

värde. Om de inte är lika kan det vara olikheterna i grupperna som förklarar eventuella 

skillnader, det vill säga att (den eventuella) korrelationen inte beror på samband mellan 

variablerna (Djurfeldt et.al., 2010). 
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5. Resultat 

I följande avsnitt redovisas de resultat som erhållits ur den statistiska analysen. 

Resultaten från beräkningarna visar att grundförutsättningen för ANOVA-beräkningar är 

uppfylld då variansen för grupperna i vår oberoende variabel, det vill säga de politiska 

blocken, är inte signifikant olika. Med stor säkerhet finns det samband mellan elevernas 

meritvärde i respektive kommun och det politiska block som har majoritet i respektive 

kommun. Analysen visar en hög förklaringsgrad (R
2
) på 0,48 för hela modellen. Elevernas 

meritvärde är lägre i kommuner som har blocköverskridande styre och vänsterstyre än i 

alliansstyrda kommuner. Förklaringsgraden (R
2
) för faktorn föräldrars utbildningsnivå är 0,35 

och förklaringsgraden (R
2
) för faktorn kommunstyre är 0,05. 

Den parvisa jämförelsen mellan grupperna i den oberoende variabeln visar att det, angående 

elevernas meritvärde, finns en signifikant skillnad i meritvärdesnivån i alliansstyrda 

kommuner i förhållande till kommuner med vänster- och blocköverskridande styre. Däremot 

finns ingen signifikant skillnad mellan kommuner med vänster- och blocköverskridande styre.  

Den statistiska modellen förklarar cirka 48% av den totala variationen med ett f-värde på 

88,39 som ger P<0,001. Kontrollvariabeln föräldrars utbildningsnivå har en hög 

förklaringsgrad på 35% (R
2
=0,35. F=193,23. df=1. P<0,001) och politisk styrning förklarar 

ytterligare 5% (R
2
=0,05. F=13,16. df=2. P<0,001) efter att effekten av föräldrars 

utbildningsnivå är borttagen. 

 

Figur 2: Elevernas genomsnittliga meritvärde år 2012 nationellt sett i relation till de politiska blocken inklusive 

standard error. 

 

I 85 av de totalt 290 kommunerna i Sverige skedde ett maktskifte efter valet 2010. Maktskifte 

skedde i 36 vänsterstyrda kommuner, 24 kommuner med blocköverskridande styre samt i 25 
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alliansstyrda kommuner. För att se om detta har påverkan på resultaten har beräkningar gjorts 

där dessa 85 kommuner uteslutits. Resultaten har sedan jämförts med den analys där samtliga 

290 kommuner ingår. Följande resultat erhölls: 

Grundförutsättningen för ANOVA är uppfylld eftersom variansen för grupperna i den 

oberoende variabeln inte är signifikant olika. Resultaten visar att elevernas meritvärde i 

kommuner med alliansstyre skiljer sig från kommuner med vänster- och blocköverskridande 

styre. Detta går i linje med resultaten där alla 290 kommuners politiska styre utgör den 

oberoende variabeln. På samma sätt finns ingen signifikant skillnad mellan vänster- och 

blocköverskridande styre.  

Den statistiska modellen har en större förklaringsgrad på cirka 59% av den totala variationen 

mot de tidigare 48% och har ett f-värde på 97,71 och P<0,001. Kontrollvariabeln föräldrars 

utbildningsnivå har fått en högre förklaringsgrad på 43% (R
2
=0,43. F=213,04. df=1. P<0,001) 

om den jämförs med det tidigare värdet på 35% och politisk styrning behåller samma 

förklaringsgrad på 5% (R
2
=0,05. F=11,24. df=2 P<0,001) efter att effekten av föräldrars 

utbildningsnivå är borttagen. 

Tabell 2 visar genomsnittliga värden för respektive politiskt block samt för hela riket. 

Tabellen visar antal kommuner inom respektive politiskt block där det förekom ett maktskifte 

vid valet 2010. 

Tabell 2: Sammanfattning av statistik. 

 

 

Politiskt block 

 

Antal 

kommuner 

Elevernas 

genomsnittliga 

meritvärde 

Föräldrarnas 

genomsnittliga 

utbildningsnivå 

 

 

Maktskifte 

     

Vänsterstyre 109 201,8 2,14 36 

Blocköverskridande styre 43 199,1 2,12 24 

Alliansstyre 138 209,4 2,19 25 

     

Hela riket 290 205,0 2,16 85 
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6. Diskussion 

Följande avsnitt är uppdelat i två delar. Den första delen är en diskussion kring metod, 

metodval och eventuella brister som uppenbarat sig under arbetets gång. Efter följer en 

diskussion utifrån de resultat som erhållits i studien utifrån den teoretiska ramen samt den 

tidigare forskning som presenterats i bakgrundsavsnittet. I resultatdiskussionen framkommer 

förslag till vidare forskning på grund av att nya kunskapsluckor uppdagats under processen. 

6.1 Metoddiskussion 

I studien har en stor mängd data hanterats; 290 kommuner med vardera fyra komponenter. 

Val av metod för datahantering, det vill säga univariat analys, har varit ändamålsenlig och 

underlättat bearbetningen av rådata. Metoden har underlättat analysen av data som erhållits, 

bland annat genom utdatasammanfattningarna(se bilaga 8.2 och 8.3). Beräkningarna och 

bearbetningen av data är gjord i SPSS, vilket har varit ett bra verktyg för ändamålet och 

radikalt minskar risken för felberäkningar. Detta ökar studiens reliabilitet. 

En alternativ metod till denna är ett så kallat t-test för att mäta skillnaden mellan två 

medelvärden (Esaiasson et.al., 2012). Dock hade denna metod inte varit optimal eftersom 

studien omfattar många grupper och kategorier, ju fler grupper som ingår i analysen desto 

mindre säkra blir vi på att vi drar rätt slutsats om resultaten, det vill säga huruvida resultaten 

är statistiskt signifikanta eller beror på slumpen. Det motiverar varför det i detta fall inte är 

lämpligt att använda t-test. En annan alternativ metod för att mäta samband mellan variabler 

är Pearsons korrelationskoefficient. Denna metod för att mäta sambandsmått används, likt en 

univariat analys, för att beräkna styrka och riktning på sambandet mellan två variabler. En 

problematik med denna metod handlar om vilken typ av data som behandlas (nominal-, 

ordinal- eller intervalldata). Pearsons korrelationskoefficient är ett sambandsmått som 

behandlar intervallskalevariabler (Esaiasson et.al., 2012). I denna studie behandlas både 

intervalldata och nominaldata. Detta utgör en problematik med Pearsons 

korrelationskoefficient som metod i detta fall. En tredje alternativ metod är multivariat 

regressionsanalys. Problematiken med denna metod handlar också om den datatyp som 

används. Regressionsanalysen kan inte, likt Pearsons korrelationskoefficient, hantera 

nominaldata (Esaiasson et.al., 2012).  

Eftersom beräkningsmodellen som använts beräknar resultaten utifrån medelvärden påverkas 

inte resultaten om rådatan hade utgjorts av alla elevers meritvärden som individuella 

datapunkter istället för elevernas genomsnittliga meritvärde per kommun då medelvärdet 

skulle vara detsamma. 

I studien har statistik hanterats från internetbaserade databaser vilket ökar studiens 

intersubjektivitet beroende på att en annan forskare med samma forskningsfråga förväntas få 

samma resultat. Att data som erhållits och behandlats inte är värderingsbar ökar studiens 

intersubjektivitet. Väldefinierade begrepp bidrar till god begreppsvaliditet vilket innebär 

minskad risk för systematiska fel eller att mätinstrumentet hanterats på ett felaktigt 

sätt(Esaiasson et.al., 2012). 
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Resultaten kan generaliseras nationellt beroende på att data från samtliga 290 kommuner 

behandlats, detta innebär absolut extern validitet nationellt sett. Den interna validiteten är 

förhållandevis svag då endast en oberoende och en kontrollvariabel beaktats. Rådatan har 

behandlats med noggrannhet för att undvika till exempel slarvfel vilket bidrar till god 

reliabilitet.  

Det kan diskuteras om de generaliseringar som gjorts rörande de politiska ideologierna har 

haft någon betydelse för resultaten. I relation till studiens omfång har dessa generaliseringar 

varit nödvändiga, då det idag är svårt att säkert konkretisera de olika partiernas ideologier och 

blocktillhörighet. Frågan är om det är lämpligt att överhuvudtaget anta en höger-vänsterskala 

vad gäller partiernas position utifrån politiken som de bedriver. Ett alternativ hade varit att 

anta en ickelinjär skala. Dock har detta varit nödvändigt för att genomföra studien. 

Databasernas tillförlitlighet kan diskuteras. Som nämnts tidigare har databaserna 

Jämförelsetal och SALSA använts för att få fram underlag och empiri till studien. De 

uppgifter och den statistik som presenteras i databasen Jämförelsetal bygger på uppgifter som 

samlats in från Statistiska centralbyrån (SCB) på uppdrag av Skolverket. Källan till SCBs 

register är skolor och kommuner. SCB är en statlig förvaltningsmyndighet som arbetar på 

uppdrag av regeringen och andra myndigheter. Statistiken och uppgifterna i databasen 

SALSA kommer från Skolverket. Skolverket är en förvaltningsmyndighet för skolväsendet. 

Eftersom både SCB och Skolverket är myndigheter som lyder under regeringen anser vi att 

den statistik och de uppgifter som presenteras är tillförlitliga. Riksrevisionen är den 

kontrollmyndighet som kontrollerar bland annat Skolverket och dess arbete. Detta ökar 

tillförlitligheten till den statistik som Skolverket visar. Det gör att resultatet från denna studie 

kan ses som tillförlitligt då det bygger på pålitlig empiri. 

6.2 Resultatdiskussion 

Det politiska styret på lokal nivå utgör en betydande faktor på elevernas meritvärde. 

Föräldrarnas utbildningsnivå utgör dock överlägset störst påverkan på elevernas 

meritvärdesnivå. Att det i skollagen (SFS 2010:800, 2010) finns beskrivet att alla elever, 

oberoende av geografisk hemvist och/eller socioekonomiska förhållanden, ska ha samma 

möjlighet till likvärdig utbildning inom skolväsendet är intressant i relation till denna studies 

resultat. Som figur 1 visar förekommer alliansstyrda kommuner i högre utsträckning i 

tätbebyggda områden nationellt sett. Samtidigt visar resultaten i studien att elever som lever 

och verkar i alliansstyrda kommuner har högre meritvärde än elever som lever och verkar i 

vänsterstyrda kommuner. Det går i linje med Socialstyrelsens forskning som visar att 

levnadsförhållanden skiljer sig åt för barn och unga beroende på vilken kommun de växer upp 

i (Socialstyrelsen, 2010). Kanske kan en bakomliggande orsak utgöras av hur resurser 

fördelas inom olika kommuner. Här finns en motsägelse som är intressant att studera vidare. 

Å ena sidan innebär decentraliseringen av resursfördelningen att skolan själv kan 

resursfördela utifrån behov och förutsättningar och därmed lägga resurserna där de bäst 

behövs. Det kan ses mer logiskt att aktörer som är delaktiga i skolverksamheten, vilka har 

större insikt i och kunskap om var resurserna behövs, fördelar resurserna än att politiker som 

inte är verksamma inom skolan ska bestämma hur pengarna ska fördelas. Å andra sidan kan 
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detta ge upphov till väsentliga skillnader mellan skolor och kommuner beroende på hur väl 

skolan som verksamhet prioriteras inom respektive kommun. En påverkansfaktor till den 

ojämna resursfördelningen kan bero på att ett stort antal kommuner brister i 

resursallokeringen. Det går i linje med Skolverkets beskrivning att det inte finns motiverat 

varför pengar hamnar inom ett visst område samt att utvärdering ofta saknas om hur 

resurserna utnyttjats. 

Det är relevant att diskutera eventuella bakgrundsfaktorer till de resultat som erhållits i 

studien. Tabell 2 visar att valet 2010 resulterade i ett maktskifte i 85 av 290 kommuner. I 

dessa kommuner har alltså det styrande blocket med majoritet endast regerat i två år innan 

statistiken dokumenterats om elevers genomsnittliga meritvärde i respektive kommun. Här 

kan diskuteras i vilken utsträckning politiken haft inverkan på skolverksamheten på lokal nivå 

som i sin tur påverkat elevernas slutbetyg i årskurs 9. Eftersom det finns ett starkt positivt 

samband mellan föräldrarnas utbildningsnivå och elevernas meritvärde kanske föräldrarna 

utgör en bidragande faktor i större utsträckning, vilka röstar fram de partier som sammansätter 

kommunstyret. Kan det vara så att föräldrar med eftergymnasial utbildning i större 

utsträckning röstar på partier som räknas till alliansstyren än föräldrar med lägre 

utbildningsnivå? Bor föräldrar med hög utbildning i större utsträckning i tätbebyggda 

områden (där elevernas meritvärde tenderar att vara högre än i glesbebyggda områden)? 

Intressant är att resultaten från analysen där de kommuner som haft maktskifte vid det senaste 

valet exkluderats, visar att kommunstyret har lägre förklaringsgrad på elevernas meritvärde. 

Dock finns fortfarande en korrelation mellan elevernas meritvärde och kommunstyret.  

Enligt Durkheims teori (Giddens, 2007; Nygaard, 1996) finns det uttalade och outtalade ramar 

för hur individen ska uppträda och agera, vare sig individen är medveten om dem eller inte. 

Det kan tolkas som att elever som växer upp i hushåll där kunskap och utbildning värderas 

högt själva bär med sig dessa värderingar i livet. Det kan ses som ett exempel på ett outtalat 

tvång. I den diskurs där eleverna är uppväxta finns regler för vad som är socialt accepterat 

inom gruppen eller inom familjen. Detta kan bidra till att eleverna inte upplever detta som 

tvång. Paralleller kan därför dras till Durkheims teori (Giddens, 2007; Nygaard, 1996) om att 

den sociala strukturen har en tvingande makt över individen gentemot underliggande 

strukturer. På samma sätt utgörs den politik och de frågor som kommunstyret driver av en 

kombination av intressen som de olika grupperna eller institutionerna i kommunen 

förespråkar. Dessa intressen utgör i sin tur ramverket och riktlinjerna för den politik som 

omsätts i praktiken av kommunstyret. Finns det även här underliggande strukturer som 

medverkar till ett outtalat tvång för hur politiken ska utövas? Det kan vara intressant att 

studera detta vidare för att se vilka bakomliggande faktorer som (eventuellt) medverkar till de 

resultat vi erhållit.  

De partier som styr i Sverige idag har olika ideologiska idéer. Bland annat skiljer sig de 

politiska ideologierna åt vad gäller ekonomisk struktur och resursfördelning i samhället 

(Larsson, 2006). Detta kan utgöra en påverkansfaktor som förklarar skillnaderna mellan 

skolverksamheten och elevernas meritvärde i kommuner med alliansstyre från kommuner 

med vänsterstyre. Larsson (2006) beskriver att politiska partier med liberala och konservativa 

idéer privat ägande av produktionsmedlen och frihet från staten, privata skolor med 
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spetsutbildningar och så vidare. Å andra sidan förespråkar partier med socialistiska idéer stor 

offentlig sektor, kommunal skolverksamhet etcetera (Larsson, 2006). Detta kan tolkas som att 

skillnaderna mellan politiska ideologier som ligger till grund för den politik som bedrivs i 

landet är stora och betydande för politikens riktning. Det kan diskuteras om detta är förenligt 

med en skollag och de styrdokument som finns dokumenterade, skillnaderna i de politiska 

ideologierna kan genom detta utgöra käppar i hjulet för att bedriva en likvärdig skola för alla. 

På detta vis kan alltså det demokratiska systemet, där vi medborgare röstar fram de partier 

som vi vill ska representera oss i riksdag och regering, utgöra hinder där skolverksamhetens 

styrdokument inte går att förena med olika politiska ideologier i praktiken. 

Befinner vi oss i en kris vad gäller skolväsendet? Nya generationer ska in på 

arbetsmarknaden, decentraliseringen av verksamheten inverkar på alla nivåer och debatten 

kring lönerna är hetlevrad, en ny betygsskala implementeras i verksamheterna, krav på en 

legitimerad yrkeskår lanseras och så vidare. Samtidigt ökar andelen elever som inte når 

gymnasiebehörighet. Mitt i allt detta ligger kravet om en likvärdig och rättvis utbildning och 

likvärdig och rättvis bedömning som ett ok över lärarna. Som nämnt tidigare är 

lärarprofessionens uppdrag och yrkesuppgifter komplexa och outtalade och skolans 

mångfacetterade institutionella uppdrag består av såväl explicita som implicita 

uppgiftsstukturer. Kanske kan det vara en bakomliggande faktor till de resultat som studien 

erhållit. Resultaten visar att korrelationen mellan kommunstyret och meritvärdesnivåerna i 

respektive kommun är statistisk signifikant, men intressant är att studera vidare vilka 

bakomliggande faktorer som eventuellt kan ha påverkat resultatet. 

Som Vetenskapsrådet (2011b) beskriver har klasslärarföreträdare, politiker till vänster och 

skolforskare haft en mer negativ inställning till betyg i jämförelse med ämneslärarföreträdare, 

politiker till höger och forskare från andra discipliner. Detta är en intressant aspekt som 

indikerar att det finns en skillnad politiskt sett i synen på hur skolverksamheten ska bedrivas. 

Sett till resultaten har eleverna i kommuner med blocköverskridande styre det lägsta 

genomsnittliga meritvärdet relativt kommuner som styrs genom vänsterstyre samt alliansstyre. 

Det kan bero på att det är svårt att samspela över ideologiska gränser. När partier med olika 

ideologiska riktningar ska förhandla om resursallokering och andra prioriteringar i 

kommunstyret kan det resultera i en kohandel där partier får ge och ta. Det kan bidra till en 

problematik att inom kommunen driva en blockpolitik där partierna driver olika intressen. 

Detta kan relateras till Meier och O`Toole (2000) som beskriver att om flera personer drar åt 

samma håll är det lättare att driva igenom frågor. Medför detta att kommuner med 

blocköverskridande styren blir mer tröga i sin politik och i sina verkställanden vilket 

exempelvis kan resultera i lägre meritvärden relativt kommuner med andra styren? 

Studien bidrar inte med någon direkt kunskap för den enskillda verksamma läraren utan riktar 

sig till beslutsfattande organ inom kommun, riksdag och regering för vidare arbete mot en mer 

rättvis skola. 

Avslutande reflektion 

Avslutningsvis kan konstateras att elevernas genomsnittliga meritvärden skiljer sig beroende 

på vilket politiskt block som har majoritet i respektive kommun. Detta går inte i linje med de 
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styrdokument som skolan som verksamhet lyder under. Vilka faktorer som bidrar till detta 

resultat är svåra att definiera genom denna undersökning. Därför bör vidare studier göras som 

behandlar andra faktorer och element och dess eventuella påverkan på varför meritvärden 

skiljer sig nationellt sett.  
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Jämförelsetal se http://www.jmftal.artisan.se/ 

SALSA se salsa.artisan.se 
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8. Bilagor 

8.1 Rådata 

Kommuner A-Ö Block b, v, a Block 0, 1, 2 
Elevernas 

meritvärde 

Föräldrars 

utbildningsnivå 

Ale A 2 201,1 2,11 

Alingsås A 2 215,9 2,26 

Alvesta A 2 208,7 2,13 

Aneby A 2 186,3 2,05 

Arboga B 0 208,5 2,19 

Arjeplog V 1 217,2 2,17 

Arvidsjaur V 1 201,3 2,16 

Arvika V 1 204,1 2,15 

Askersund V 1 194,3 2,15 

Avesta V 1 207,9 2,14 

Bengtsfors B 0 203,2 2,06 

Berg B 0 196,6 2,08 

Bjurholm A 2 206,6 2,16 

Bjuv V 1 184,1 1,83 

Boden V 1 211,2 2,3 

Bollebygd A 2 212,9 2,21 

Bollnäs B 0 190,6 2,12 

Borgholm A 2 199 2,21 

Borlänge V 1 197,8 2,14 

Borås V 1 210,1 2,11 

Botkyrka V 1 194,8 1,94 

Boxholm V 1 195,3 2,1 

Bromölla V 1 204,9 2,08 

Bräcke V 1 203,1 2,24 

Burlöv V 1 203,7 2,12 

Båstad A 2 215,2 2,15 

Dals-Ed A 2 188,6 1,88 

Danderyd A 2 257 2,74 

Degerfors V 1 188,7 2,11 

Dorotea V 1 211,3 2,06 

Eda A 2 205,1 2,03 

Ekerö A 2 223,6 2,31 

Eksjö B 0 213,9 2,25 

Emmaboda V 1 198,9 2,19 

Enköping A 2 205,4 2,12 

Eskilstuna V 1 197,7 2,11 

Eslöv B 0 201,3 2,16 



27 

 

Essunga A 2 217,9 2,15 

Fagersta V 1 194,6 2,02 

Falkenberg A 2 198,5 2,08 

Falköping B 0 202,6 2,12 

Falun V 1 207,6 2,28 

Filipstad V 1 212,2 2,06 

Finspång V 1 201,2 2,16 

Flen V 1 198,2 2,05 

Forshaga V 1 187,6 2,18 

Färgelanda A 2 190 2,09 

Gagnef A 2 208,4 2,15 

Gislaved A 2 202,4 2,03 

Gnesta V 1 207,5 2,18 

Gnosjö A 2 199,4 1,88 

Gotland V 1 208,2 2,17 

Grums V 1 176,6 1,96 

Grästorp A 2 204,1 2,2 

Gullspång B 0 173 2,06 

Gällivare V 1 217,8 2,15 

Gävle V 1 197,8 2,15 

Göteborg V 1 206,9 2,22 

Götene B 0 197 2,09 

Habo A 2 214,2 2,21 

Hagfors V 1 191,6 2,14 

Hallsberg V 1 192,9 2,06 

Hallstahammar V 1 215,5 2,12 

Halmstad A 2 210,5 2,21 

Hammarö A 2 227,5 2,44 

Haninge A 2 200,7 2,04 

Haparanda V 1 206,6 2,05 

Heby A 2 205,8 2,05 

Hedemora B 0 198 2,14 

Helsingborg A 2 210,9 2,19 

Herrljunga A 2 205,3 2 

Hjo A 2 198,1 2,09 

Hofors V 1 195,8 2,1 

Huddinge A 2 212,7 2,21 

Hudiksvall A 2 200,1 2,18 

Hultsfred A 2 209,9 2,04 

Hylte A 2 192,8 2,15 

Håbo V 1 202 2,1 

Hällefors B 0 191,5 2,12 
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Härjedalen B 0 207,4 2,06 

Härnösand V 1 204 2,34 

Härryda A 2 215,9 2,39 

Hässleholm A 2 198,8 2,14 

Höganäs A 2 231 2,39 

Högsby V 1 187,5 2,08 

Hörby A 2 209,2 2,09 

Höör A 2 203,1 2,21 

Jokkmokk V 1 201 2,29 

Järfälla A 2 218 2,24 

Jönköping A 2 206,6 2,23 

Kalix V 1 198,9 2,24 

Kalmar V 1 201,3 2,25 

Karlsborg A 2 208,7 2,32 

Karlshamn B 0 207,3 2,26 

Karlskoga V 1 197,3 2,17 

Karlskrona A 2 195,3 2,24 

Karlstad A 2 212,2 2,35 

Katrineholm B 0 193,1 2,16 

Kil B 0 209 2,19 

Kinda A 2 209,8 2,11 

Kiruna V 1 208,7 2,21 

Klippan A 2 198 2,02 

Knivsta A 2 205,6 2,21 

Kramfors V 1 211 2,19 

Kristianstad A 2 204,5 2,18 

Kristinehamn V 1 207,6 2,2 

Krokom A 2 205,7 2,26 

Kumla V 1 195,6 2,08 

Kungsbacka A 2 220,7 2,38 

Kungsör V 1 215,4 2,11 

Kungälv A 2 214,6 2,3 

Kävlinge A 2 219,5 2,24 

Köping V 1 207,5 2,2 

Laholm A 2 205,3 2,08 

Landskrona A 2 207,7 2,04 

Laxå V 1 171,5 2,02 

Lekeberg A 2 203 2,23 

Leksand A 2 214,1 2,16 

Lerum A 2 215,6 2,32 

Lessebo V 1 183,7 2,01 

Lidingö A 2 244,2 2,62 

Lidköping V 1 208,5 2,24 
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Lilla Edet B 0 194,3 2,07 

Lindesberg V 1 191,6 2,1 

Linköping A 2 207,4 2,25 

Ljungby A 2 206,3 2,18 

Ljusdal V 1 199,4 2,07 

Ljusnarsberg V 1 177,8 2,09 

Lomma A 2 238,6 2,6 

Ludvika V 1 204,1 2,23 

Luleå V 1 217,2 2,35 

Lund A 2 232 2,58 

Lycksele V 1 206 2,26 

Lysekil A 2 216,2 2,13 

Malmö V 1 198,7 2,1 

Malung - Sälen B 0 198,4 2,03 

Malå V 1 206 2,15 

Mariestad V 1 208,9 2,15 

Mark A 2 200,6 2,09 

Markaryd A 2 209,5 2,13 

Mellerud A 2 181,4 2,1 

Mjölby V 1 200,8 2,15 

Mora B 0 209,2 2,24 

Motala V 1 202 2,16 

Mullsjö A 2 198,1 2,19 

Munkedal B 0 189 2,13 

Munkfors V 1 213,6 2,06 

Mölndal A 2 215,3 2,37 

Mönsterås A 2 199,4 2,15 

Mörbylånga A 2 207,6 2,14 

Nacka A 2 243 2,41 

Nora B 0 208,3 2,23 

Norberg V 1 192,5 2,06 

Nordanstig B 0 191,2 2,08 

Nordmaling V 1 205,1 2,16 

Norrköping V 1 198,7 2,14 

Norrtälje A 2 196,1 2,05 

Norsjö V 1 199 1,98 

Nybro V 1 215 2,17 

Nykvarn A 2 225,6 2,15 

Nyköping V 1 213,8 2,18 

Nynäshamn B 0 204 2,13 

Nässjö B 0 192,3 2,14 

Ockelbo B 0 209 2,21 

Olofström V 1 209,5 2,19 
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Orsa B 0 179,1 2,07 

Orust B 0 214,9 2,19 

Osby A 2 210,5 2,11 

Oskarshamn V 1 202,4 2,14 

Ovanåker B 0 197,3 2,06 

Oxelösund V 1 192,4 2,02 

Pajala V 1 222,2 2,08 

Partille A 2 219,6 2,34 

Perstorp A 2 197,6 2,05 

Piteå V 1 213 2,27 

Ragunda V 1 196,2 2,11 

Robertsfors V 1 186,8 2,19 

Ronneby A 2 188,5 2,18 

Rättvik A 2 217,5 2,21 

Sala V 1 202 2,14 

Salem A 2 212,7 2,27 

Sandviken V 1 189,7 2,11 

Sigtuna B 0 204,5 2,13 

Simrishamn A 2 201,7 2,07 

Sjöbo A 2 209,9 2,1 

Skara A 2 202,9 2,2 

Skellefteå V 1 206,7 2,29 

Skinnskatteberg V 1 203 2,07 

Skurup A 2 216,5 2,1 

Skövde A 2 210,1 2,21 

Smedjebacken V 1 201,5 2,13 

Sollefteå V 1 192 2,27 

Sollentuna A 2 238,2 2,45 

Solna A 2 214,9 2,22 

Sorsele V 1 246,2 2,17 

Sotenäs A 2 208,9 2,04 

Staffanstorp A 2 225,5 2,36 

Stenungsund A 2 213,2 2,26 

Stockholm A 2 221,9 2,31 

Storfors V 1 196,1 1,95 

Storuman A 2 207,8 2,25 

Strängnäs B 0 192,6 2,08 

Strömstad B 0 209,9 2,21 

Strömsund V 1 206 2,14 

Sundbyberg B 0 201,8 2,13 

Sundsvall A 2 192,6 2,24 

Sunne A 2 192,7 2,2 

Surahammar V 1 199,4 2,07 
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Svalöv B 0 197,1 2,07 

Svedala A 2 220,6 2,21 

Svenljunga A 2 193 1,9 

Säffle A 2 209 2,2 

Säter B 0 210,3 2,23 

Sävsjö A 2 199,4 2,04 

Söderhamn V 1 197,5 2,21 

Söderköping A 2 217,2 2,23 

Södertälje V 1 198 2,02 

Sölvesborg V 1 208,7 2,13 

Tanum A 2 202 2,18 

Tibro A 2 193,3 2,07 

Tidaholm V 1 193,8 2,13 

Tierp V 1 195,7 2,05 

Timrå V 1 193,3 2,09 

Tingsryd B 0 188 2,25 

Tjörn A 2 227,3 2,31 

Tomelilla B 0 189,2 1,99 

Torsby V 1 202,6 2,04 

Torsås A 2 215 2,01 

Tranemo A 2 190,1 1,98 

Tranås A 2 195,7 2,13 

Trelleborg A 2 204,2 2,1 

Trollhättan V 1 206,7 2,18 

Trosa A 2 210,3 2,11 

Tyresö A 2 217 2,26 

Täby A 2 235 2,56 

Töreboda B 0 196,9 2,06 

Uddevalla A 2 206,1 2,15 

Ulricehamn A 2 205 2,13 

Umeå V 1 213,5 2,4 

Upplands Väsby A 2 200,2 2,19 

Upplands-Bro A 2 206,9 2,15 

Uppsala A 2 213,3 2,28 

Uppvidinge A 2 201,7 1,98 

Vadstena A 2 197,4 2,23 

Vaggeryd B 0 200,2 2,11 

Valdemarsvik V 1 204,6 2,05 

Vallentuna A 2 207 2,2 

Vansbro A 2 209,8 2,15 

Vara B 0 202,4 2,01 

Varberg A 2 207,1 2,21 

Vaxholm A 2 215,8 2,5 
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Vellinge A 2 227,5 2,41 

Vetlanda B 0 201 2,1 

Vilhelmina V 1 215,9 2,12 

Vimmerby A 2 197,6 2,13 

Vindeln A 2 205,8 2,11 

Vingåker V 1 182,1 2,06 

Vårgårda A 2 203,9 2,05 

Vänersborg A 2 204,1 2,18 

Vännäs V 1 209,2 2,27 

Värmdö A 2 204,5 2,16 

Värnamo A 2 215 2,16 

Västervik A 2 209,2 2,16 

Västerås V 1 206,7 2,25 

Växjö A 2 203,9 2,22 

Ydre A 2 218,2 2,08 

Ystad A 2 212,1 2,16 

Åmål V 1 211 2,21 

Ånge V 1 187,9 2,13 

Åre A 2 227,2 2,22 

Årjäng A 2 205,4 2 

Åsele V 1 192,7 2,09 

Åstorp B 0 201,6 1,93 

Åtvidaberg B 0 192,4 2,13 

Älmhult A 2 202,7 2,13 

Älvdalen A 2 211 2,16 

Älvkarleby V 1 173,4 1,93 

Älvsbyn V 1 209,2 2,17 

Ängelholm A 2 214,7 2,25 

Öckerö A 2 224,3 2,32 

Ödeshög A 2 210,1 2,03 

Örebro B 0 207,8 2,2 

Örkelljunga A 2 204,2 2,12 

Örnsköldsvik V 1 206,3 2,23 

Östersund V 1 217,2 2,28 

Österåker A 2 210,6 2,23 

Östhammar B 0 185,7 2,08 

Östra Göinge A 2 206,9 2,09 

Överkalix V 1 208,3 2,28 

Övertorneå V 1 201,8 2,21 
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8.2 SPSS utdata, alla 290 kommuner inkluderade 

 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable: Meritvarde 

Source Type III Sum 

of Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. Partial Eta 

Squared 

Corrected Model 19586,705
a
 5 3917,341 52,935 ,000 ,482 

Intercept 2133,318 1 2133,318 28,827 ,000 ,092 

Styrning 27,962 2 13,981 ,189 ,828 ,001 

Utbildningsniva 5492,302 1 5492,302 74,217 ,000 ,207 

Styrning * Utb.nivå 52,308 2 26,154 ,353 ,703 ,002 

Error 21016,917 284 74,003    

Total 12231789,940 290     

Corrected Total 40603,622 289     

a. R Squared = ,482 (Adjusted R Squared = ,473) 

 

 

Univariate Analysis of Variance 

 

Between-Subjects Factors 

 Value Label N 

Styrning 

,00 Blocköverskridande 43 

1,00 Vänsterstyre 109 

2,00 Allians 138 

 

Descriptive Statistics 

Dependent Variable: Meritvarde 

Styrning Mean Std. 

Deviation 

N 

Blocköverskridande 199,1023 9,13289 43 

Vänsterstyre 201,8156 10,74154 109 

Allians 209,4225 11,88129 138 

Total 205,0331 11,85314 290 

 

Levene's Test of Equality of Error Variances
a
 

Dependent Variable: Meritvarde 

F df1 df2 Sig. 

,540 2 287 ,584 

Tests the null hypothesis that the error variance of the 

dependent variable is equal across groups. 

a. Design: Intercept + Utbildningsniva + Styrning 

Tests of Between-Subjects Effects 
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Dependent Variable: Meritvarde 

Source Type III 

Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. Partial Eta 

Squared 

Corrected Model 19534,397
a
 3 6511,466 88,389 ,000 ,481 

Intercept 4501,885 1 4501,885 61,110 ,000 ,176 

Utbildningsniva 14234,728 1 14234,728 193,226 ,000 ,403 

Styrning 1938,738 2 969,369 13,159 ,000 ,084 

Error 21069,226 286 73,669    

Total 
12231789,94

0 
290 

    

Corrected Total 40603,622 289     

a. R Squared = ,481 (Adjusted R Squared = ,476) 

R
2

(effect Utbildningsnåvå)= SSeffect/SStotal= 14234,728/40603,622=0,351 

R
2

(effect Styrning)= SSeffect/SStotal= 1938,738/40603,622=0,048 

 

Estimated Marginal Means 

 

1. Styrning 

Estimates 

Dependent Variable: Meritvarde 

Styrning Mean Std. 

Error 

95% Confidence Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Blocköverskridande 201,313
a
 1,319 198,718 203,908 

Vänsterstyre 203,056
a
 ,827 201,428 204,684 

Allians 207,754
a
 ,740 206,296 209,211 

a. Covariates appearing in the model are evaluated at the following 

values: Utbildningsniva = 2,1610. 
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Univariate Tests 

Dependent Variable: Meritvarde 

 Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. Partial Eta 

Squared 

Contrast 1938,738 2 969,369 13,159 ,000 ,084 

Error 21069,226 286 73,669    

The F tests the effect of Styrning. This test is based on the linearly independent 

pairwise comparisons among the estimated marginal means. 

 

2. Grand Mean 

Dependent Variable: Meritvarde 

Mean Std. 

Error 

95% Confidence Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

204,041
a
 ,571 202,916 205,166 

a. Covariates appearing in the model are 

evaluated at the following values: 

Utbildningsniva = 2,1610. 

 

  

Pairwise Comparisons 

Dependent Variable: Meritvarde 

(I) Styrning (J) Styrning Mean 

Difference 

(I-J) 

Std. 

Error 

Sig.
b
 95% Confidence 

Interval for Difference
b
 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Blocköverskridande 
Vänsterstyre -1,743 1,547 ,261 -4,788 1,302 

Allians -6,441
*
 1,525 ,000 -9,442 -3,439 

Vänsterstyre 
Blocköverskridande 1,743 1,547 ,261 -1,302 4,788 

Allians -4,698
*
 1,120 ,000 -6,901 -2,494 

Allians 
Blocköverskridande 6,441

*
 1,525 ,000 3,439 9,442 

Vänsterstyre 4,698
*
 1,120 ,000 2,494 6,901 

Based on estimated marginal means 

*. The mean difference is significant at the ,05 level. 

b. Adjustment for multiple comparisons: Least Significant Difference (equivalent to no 

adjustments). 
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8.3 SPSS utdata, 205 kommuner inkluderade 

 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable: Meritvärde2 

Source Type III Sum 

of Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

Corrected Model 18529,733
a
 5 3705,947 58,455 ,000 

Intercept 1222,017 1 1222,017 19,275 ,000 

Styre2 34,432 2 17,216 ,272 ,762 

Utbildningsnivå2 2914,562 1 2914,562 45,972 ,000 

Styre2 * 

Utbildningsnivå2 
52,991 2 26,496 ,418 ,659 

Error 12616,363 199 63,399   

Total 8715247,610 205    

Corrected Total 31146,096 204    

a. R Squared = ,595 (Adjusted R Squared = ,585) 

 

 

Univariate Analysis of Variance 

 

Between-Subjects Factors 

 Value Label N 

Styre2 

,00 
Blocköverskr

idande styre 
19 

1,00 Vänsterstyre 72 

2,00 Alliansstyre 114 

 

Descriptive Statistics 

Dependent Variable: Meritvärde2 

Styre2 Mean Std. 

Deviation 

N 

Blocköverskridande styre 199,9526 8,79080 19 

Vänsterstyre 200,3486 10,62735 72 

Alliansstyre 210,2518 12,15235 114 

Total 205,8190 12,35625 205 
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Levene's Test of Equality of Error 

Variances
a
 

Dependent Variable: Meritvärde2 

F df1 df2 Sig. 

,419 2 202 ,658 

Tests the null hypothesis that the error 

variance of the dependent variable is 

equal across groups. 

a. Design: Intercept + Utbildningsnivå2 

+ Styre2 

 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable: Meritvärde2 

Source Type III 

Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

Corrected Model 18476,742
a
 3 6158,914 97,712 ,000 

Intercept 3069,063 1 3069,063 48,691 ,000 

Utbildningsnivå2 13428,238 1 13428,238 213,040 ,000 

Styre2 1417,027 2 708,513 11,241 ,000 

Error 12669,354 201 63,032   

Total 8715247,610 205    

Corrected Total 31146,096 204    

a. R Squared = ,593 (Adjusted R Squared = ,587) 

 

 

Estimated Marginal Means 

 

1. Grand Mean 

Dependent Variable: Meritvärde2 

Mean Std. 

Error 

95% Confidence Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

204,716
a
 ,731 203,275 206,157 

a. Covariates appearing in the model are 

evaluated at the following values: 

Utbildningsnivå2 = 2,1652. 
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2. Styre2 

Estimates 

Dependent Variable: Meritvärde2 

Styre2 Mean Std. 

Error 

95% Confidence Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Blocköverskridande styre 
203,252

a
 

1,835 199,633 206,871 

Vänsterstyre 
202,647

a
 

,949 200,776 204,518 

Alliansstyre 
208,250

a
 

,756 206,759 209,741 

a. Covariates appearing in the model are evaluated at the following values: 

Utbildningsnivå2 = 2,1652. 

 

Pairwise Comparisons 

Dependent Variable: Meritvärde2 

(I) Styre2 (J) Styre2 Mean 

Difference 

(I-J) 

Std. 

Error 

Sig.
b
 

95% Confidence 

Interval for 

Difference
b
 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Blocköverskridande 
Vänsterstyre ,605 2,049 ,768 -3,435 4,645 

Alliansstyre -4,998
*
 2,001 ,013 -8,943 -1,053 

Vänsterstyre 
Blocköverskridande  -,605 2,049 ,768 -4,645 3,435 

Alliansstyre -5,603
*
 1,231 ,000 -8,030 -3,176 

Alliansstyre 
Blocköverskridande  4,998

*
 2,001 ,013 1,053 8,943 

Vänsterstyre 5,603
*
 1,231 ,000 3,176 8,030 

Based on estimated marginal means 

*. The mean difference is significant at the ,05 level. 

b. Adjustment for multiple comparisons: Least Significant Difference (equivalent to no 

adjustments). 

 

Univariate Tests 

Dependent Variable: Meritvärde2 

 Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

Contrast 1417,027 2 708,513 11,241 ,000 

Error 12669,354 201 63,032   

 


