
 

Kommunalt grundskoleindex 2019 - fördjupad analys 
Föräldraalliansen Sveriges kommunala grundskoleindex redovisas nu för 14.e året. 
Indexet avser bara kommunala grundskolor. 
 
 

 
 
Tabell 1 Indexpoäng över tid, samtliga kommuner (median) 
 
 
År 2018 bröts den uppåtgående trenden för grundskoleindexet redovisat som median för samtliga 
kommuner. Huvudorsaken var väsentligt sänkt måluppfyllelse, både reell och modellberäknad1. 
2018 ökade både den reella och den modellberäknade måluppfyllelsen något. Det slår i igenom 2019 
som en ökning av indexet. 
 
Eftersom vi delvis beräknar indexpoäng för lärarresurser relaterat till modellberäknad måluppfyllelse 
kommer indexpoängen för lärarresursen bli högre även om lärartätheten minskat något. 
 
 
Alla tabeller återfinns på  
http://www.foraldraalliansen.nu/kommunalt-grundskoleindex-2019/ 
  

 
 
 
 
1 Modellberäknade värden för andel elever som uppnått målen har tagits fram av SKL i en regressionsmodell 
där kommunerna jämförs med övriga kommuner och där hänsyn tagits till behov av ekonomiskt bistånd, 
nyinvandrade elever (0-4 år), föräldrars utbildningsnivå, kön samt fr.o.m. 2017 andel elever med okänd 
bakgrund. Avser elever i kommunala skolor belägna i kommunen. Källa: SKL och SCB. 
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Kommungrupper 
De kommungrupper som uppnår bäst resultat är ”Landsbygdskommun med besöksnäring” tätt följd 
av ” Landsbygdskommun”. Sämst placerar sig de tre storstäderna. 
I samtliga kommungrupper ser vi en ökning 2019 jämfört med 2018. 
 

 
Tabell 2 kommungrupper 
 
 
Men också inom kommungrupperna är det stora variation.  

 
Tabell 3 Samtliga kommuner inom kommungruppen ”Större stad” 
 
Som framgår av tabellen är det betydande skillnader mellan t.ex. Lund med 2,80 indexpoäng och 
Sundsvall med 1,93 poäng. 
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Länsuppdelat 
Också mellan länen är det stora skillnader. Bäst klarar sig Västerbottens län med 2,59 poäng (fö. å 
2,45) och sämst är Uppsala län med 2.15 poäng (fö. å 2,11). 
 
 

 
 
Tabell 4 redovisat per län 
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På samma sätt som inom kommungrupperna iakttar vi betydande differenser inom länen. 
 
 

 
Tabell 5 Stockholms län 
 
I Stockholms län placerar sig Värmdö i topp med 2,67 poäng och i botten hittar vi Botkyrka med 1,81 
poäng. 
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Jämförelse över lång tid 
Föräldraalliansen Sverige publicerar för 14:e gången Kommunalt grundskoleindex. 
Det innebär att vi har en lång serie av data. 
 

 
Tabell 6 visar samtliga  
kommuner, samtliga år  
(2006–2019)  
Sorterade efter indexpoäng.  
 
Hela tabell finns på  
http://www.foraldraalliansen.nu/kommunalt-grundskoleindex-2019/ 
 
  

Vidstående bild visar samtliga kommuner, samtliga år 
(2006–2019) Sorterade efter indexpoäng.  
 
De 100 högst placerade kommunerna har varje år fått en 
grön färgmarkering.  
 
De 100 kommuner som placerat sig på plats 101–200 har 
fått en gul markering. 
 
De 90 kommuner som varje år placerat sig sämst har fått en 
röd markering. 
 
Varje års indexpoäng har sedan räknats samman till 
genomsnittlig indexpoäng för varje kommun och sorterats 
från högsta genomsnittliga till lägsta genomsnittliga.  
Resultatet redovisas i de högra spalterna och har 
färgmarkerats enligt ovan. 
 
 
Vi kan konstatera att många kommuner, under alla år, 
placerat sig bland de bästa eller sämsta kommunerna. 

file:///C:/Users/peter/Documents/00-Skolrelaterat/1-FS/0-bästa%20kommun/0-2018/Nr%205/www.foraldraalliansen.nu
http://www.foraldraalliansen.nu/kommunalt-grundskoleindex-2019/


6 
 
 
 
 

______________________________________________________________________________________________________________ 
Kommunalt grundskoleindex 2019 – Fördjupad analys 

www.foraldraalliansen.nu 

Varje barn har rätt till likvärdig skola och utbildning 
I skollagen och läroplanernas portalparagrafer behandlas skolans värdegrund och uppdrag. 
Dessa stämmer väl överens med de anspråk och mål som vi föräldrar har för våra barn. 
Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skolform och inom fritidshemmet ska vara likvärdig, 
oavsett var i landet den anordnas. Normerna för likvärdigheten anges genom de nationella målen. 
Syftet med denna undersökning är att, på kommunal nivå, skapa ett kvalitetsindex för grundskolan i 
Sverige där hänsyn tas till både uppnådda resultat och satsade resurser med hänsyn tagen till 
kommunernas olika förutsättningar.  
Meningen är att kvalitetsindexet skall kunna förstås av alla och kunna användas för diskussion kring 
och utvecklingen av den svenska grundskolan. 
 

Det finns många faktorer som har betydelse för elevernas framgång 
Viktiga förhållanden som man brukar omnämna på elevnivå är föräldrarnas utbildningsnivå, eventuell 
migrationsbakgrund och kön. 
Föräldraalliansen Sverige delar den analysen och tar hänsyn till dessa faktorer i vårt index men sätter 
fokus på de olika utbildningsanordnarnas varierande ambitionsnivå för respektive verksamhet.  
Indexet ger dels, varje år, en ögonblicksbild av de olika kvalitetsmåtten i respektive kommun, dels en 
tidsserie där vi kan följa kommunerna över en längre period. Indexet presenteras nu för 13:e gången. 

 

Olika svårighetsgrad för grundskolan i kommunerna 
Kommunerna har olika svåra uppdrag beroende dels på elevsammansättningen dels på grund av 
strukturella faktorer i kommunen.  
Antalet elever i årskurs 9 varierade från 14 elever i Sorsele till 5 770 elever i Stockholm. Också antalet 
och storleken på skolorna varierar, liksom avstånd mellan skolorna och avstånd mellan skolorna och 
hemmen. 
Detta gör varje kommun unik. Men trots detta ha de samma uppdrag – att ge varje elev bästa möjliga 
förutsättningar att uppnå målen för undervisningen. 
 
 

Vår utgångspunkt är att en kommun som har ett svårare uppdrag behöver satsa mer 
resurser. 
I ett resursfördelningssystem som tar hänsyn till de olika utbildningsanordnarnas varierande 
svårighet borde man kunna finna ett samband mellan svårighetsgrad och satsade resurser. 
I årets index, som avser läsåret 2017/2018, kan vi inte se något sådant samband.  
 
Snarare ser vi en betydande likformighet över åren. Många kommuner hamnar varje år på ungefär 
samma placering. 
 
Vår slutsats blir att kommunerna har olika ambitionsnivå för grundskolan de är huvudmän för och 
att detta inte skapar förutsättningar för en likvärdig skola. 
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