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Hur ser friskolesektorn ut egentligen?
Som förbund för Sveriges fristående förskolor och skolor får vi ofta frågor om hur vår
bransch ser ut. Hur ser det ut med antalet elever och deras resultat? Vilka äger friskolorna och
vilka arbetar där? Och hur ser det egentligen ut med ekonomin?
I den här korta faktasamlingen har vi samlat svaren på de vanligaste frågorna. Om du är
intresserad av mer fakta eller av förbundet, kontakta oss gärna eller besök vår hemsida
www.friskola.se. Delningsbara fakta som allmänheten ofta frågar efter finns också på
www.skolvalet.nu.
Uppdateringar görs löpande när ny fakta blir tillgänglig.

Innehåll
Skolor och elever ......................................................................................................................................... 1
Kommuner med fristående skolor - 2 av 3 har fristående grundskola........................................... 1
Fördelning av skolor - 1 av 4 är fristående ......................................................................................... 1
Fördelning av barn och elever - 1 av 5 i fristående verksamhet ...................................................... 1
Storlek och bolagsform - flest elever i aktiebolag ............................................................................. 2
Elevernas bakgrund - skillnaden minskar mellan huvudmännen .................................................... 2
Personal ......................................................................................................................................................... 4
Förvärvsarbetande - 15 procent arbetar i fristående verksamhet.................................................... 4
Behörighet - andelen examinerade lärare ökar ................................................................................... 4
Lärares löner - högre ingångslöner hos enskilda huvudmän ........................................................... 4
Lärares ålder - yngre lärare i fristående verksamheter ....................................................................... 5
Studieresultat ................................................................................................................................................ 6
Betyg - elever i fristående grundskolor har 10 procent högre betyg än genomsnittet ................. 6
Måluppfyllelse - fler når målen i fristående skolor ............................................................................ 6
Ämnesprov - elever i friskolor bättre på ämnesprov ........................................................................ 7
Ekonomi ....................................................................................................................................................... 8
Rörelsemarginal knappt 5 procent ....................................................................................................... 8
Kostnader - lägre kostnader i fristående skolor ................................................................................. 8
Effektivitet - lägre kostnad per betygspoäng i fristående skolor ..................................................... 8

Var fjärde fristående grundskola (23 procent) har
färre än 50 elever. Av de fristående
gymnasieskolorna har nästan var tredje (30
procent) färre än 100 elever.

Skolor och elever
Kommuner med fristående skolor 2 av 3 har fristående grundskola

Fördelning av barn och elever
- 1 av 5 i fristående verksamhet

Det finns fristående förskolor i 244 av landets
kommuner. Fristående grundskolor finns i 189
kommuner och fristående gymnasieskolor i 108
kommuner. Kommunala förskolor och
grundskolor finns i samtliga 290 kommuner. 254
kommuner har kommun- eller landstingsdriven
gymnasieskola1.

Fristående

Kommun/Landsting

Förskolor

244

290

Grundskolor

188

290

Gymnasieskolor

108

254

308 000 barn och elever går i en fristående
förskola eller skola. Det är 18 procent av drygt
1,7 miljoner barn och elever i svenska förskolor
och skolor. I förskolan går 20 procent, 97 000
barn, i en fristående verksamhet. Motsvarande
siffra för grundskolan är 13 procent, 126 000
elever, och för gymnasieskolan 26 procent, 85
000 elever3.
88 procent av eleverna i fristående grundskolor
gick 2013/14 i skolor med allmän inriktning (här
ingår skolor med särskild profil, såsom Freinet-,
språklig- eller ämnesinriktning). Knappt 7
procent gick i konfessionella skolor, 3,5 procent
i waldorfskolor, 1,6 procent i internationella
skolor och 0,2 procent i riksinternatskolor. I
gymnasieskolan gick 98 procent av eleverna i en
skola med allmän inriktning4.

Antal kommuner med fristående och offentliga skolor
(Skolverket, 2014).

Fördelning av skolor
- 1 av 4 är fristående
Det fanns närmare 4 000 fristående förskolor
och skolor läsåret 2013/14. Det är 25 procent av
de totalt drygt 16 000 svenska förskolorna och
skolorna. 2 749 (27 procent) av de närmare
10 000 förskolorna var en fristående verksamhet.
835 av 4 925 (17 procent) grundskolor och 456
av 1 365 (33 procent) gymnasieskolor är idag
fristående2.
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30%
Gymnasieskolan

Fördelning av elever i fristående grundskolor per inriktning på
skolan (Skolverket, 2014).
Förskolan
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I de fristående gymnasieskolorna gick 34 procent
av eleverna ett yrkesprogram 2013/14. 62
procent gick ett högskoleförberedande program
och 4 procent ett introduktionsprogram. I
offentligt drivna skolor (kommunala och
landstingsdrivna) gick 32 procent på ett
yrkesprogram, 55 procent på ett
högskoleförberedande program och 13 procent
på ett introduktionsprogram5.
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Andel barn/elever i fristående verksamheter (Skolverket, 2014).
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Grundskolan
Elever
Aktiebolag

83 226

Gymnasieskolan
Skolor

64 %

485

Totalt

Elever
59 %

74 518

Skolor
85 %

397

86 %

Elever

Skolor

73 %

69 %

Ekonomiska föreningar

13 840

11 %

124

15 %

657

<1 %

4

<1 %

7%

10 %

Ideella föreningar/stiftelser

31 174

24 %

199

24 %

11 567

13 %

53

11 %

20 %

20 %

1 480

<1 %

9

<1 %

914

<1 %

9

2%

<1 %
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Övriga

Förskolan
Barn

Enheter

Föräldrakooperativ

20 538

21 %

837

30 %

Personalkooperativ

9 841

10 %

322

12 %

Bolagsdriven

46 706

48 %

950

35 %

Övrig enskild

19 066

20 %

598

22 %

Övrig offentlig

1 250

<1 %

42

<1 %

Skolor/förskolor och elever/barn i fristående förskolor och skolor per associationsform (Skolverket, 2014. Uppgifter för förskolan avser 2013
och grund- och gymnasieskolan januari 2014).

Av eleverna i fristående gymnasieskolor har 22
procent utländsk bakgrund. Motsvarande siffra
för kommunala gymnasieskolor är 23 procent
och för landstingsdrivna skolor 3 procent9.

Storlek och bolagsform
- flest elever i aktiebolag
Av de fristående aktörer6 som driver grund- eller
gymnasieskola har 85 procent endast en skola.
Knappt 9 procent driver två skolor. De 10
största aktörerna utgör drygt 1 procent av alla
aktörer. 41 procent av eleverna i fristående
skolor finns hos de 10 största aktörerna7.
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69 procent av alla grund- och gymnasieskolor
drivs som aktiebolag och där går 73 procent av
eleverna. Störst andel aktiebolag finns i
gymnasieskolan, där drivs 86 procent som
aktiebolag. I dessa skolor går 85 procent av
eleverna. I grundskolan är andelen fristående
skolor som drivs som aktiebolag 59 procent. 33
procent av de fristående förskolorna drivs som
bolag. Andelen elever i fristående grundskolor
som går i en bolagsdriven skola är 64 procent
medan 44 procent av förskolebarnen går i en
förskola som drivs som bolag8.
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Grundskoleelevernas socioekonomiska bakgrund 2012/13
(Skolverket, 2014).

Elevernas bakgrund
- skillnaden minskar mellan
huvudmännen
Läsåret 2013/14 hade 22 procent av eleverna i
fristående grundskolor utländsk bakgrund. I
kommunala grundskolor var motsvarande siffra
19 procent.
2

Sett till elevernas socioekonomiska bakgrund så
minskade skillnaden mellan fristående och
kommunala skolor något från 2009/10 till
2013/14. I grundskolan har 66 procent av
eleverna i fristående skolor föräldrar med
eftergymnasial utbildning. I kommunala
grundskolor är motsvarande siffra 53 procent10.
75

Fristående

50

Kommunal

25

0
2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14

Andel elever i grundskolan som har föräldrar med
eftergymnasial utbildning (Skolverket, 2014).

I gymnasieskolan har 50 procent av eleverna
som går i fristående skolor högutbildade
föräldrar, 47 procent i kommunala skolor. I
landstingsdrivna gymnasieskolor har 36 procent
av eleverna högutbildade föräldrar11.
22,7 procent av eleverna i fristående grundskolor
var berättigade till undervisning i modersmål och
svenska som andraspråk 2013/14. I kommunala
skolor var andelen 22,9 procent. Andelen elever
som samma läsår också deltog i modersmålsundervisning var 13,8 procent i fristående skolor
och 12,0 procent i kommunala skolor12.
Andelen elever med särskilt stöd (som har ett
upprättat åtgärdsprogram) var i fristående skolor
13,3 procent och i kommunala skolor 14 procent
läsåret 2012/1313.
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Personal
Förvärvsarbetande - 15 procent
arbetar i fristående verksamhet

100

365 000 personer arbetar i förskola och skola i
Sverige. Av alla förvärvsarbetande i de olika
skolformerna arbetar drygt 55 000 (15 procent) i
en fristående verksamhet. Störst är andelen i den
yrkesinriktade gymnasieskolan, 33 procent14.
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Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen. Underlaget är
omräknat till heltidstjänster (SIRIS Skolverket, 2014).

I gymnasieskolan var andelen behöriga lärare i
kommunala skolor 2013/14 81,9 procent, i
landstingsdrivna skolor 73,3 procent och i
fristående skolor 67,2 procent18.
Från och med 1 juli 2015 gäller legitimationskrav (2018 för särskolan). För legitimation krävs
lärar- eller förskollärarexamen. Legitimationen
visar vilka skolformer, årskurser och ämnen
läraren är behörig att undervisa i. Vissa lärare är
undantagna kravet på legitimation, bl.a. lärare i
yrkesämnen och modersmål19.

Antal förvärvsarbetande 2012 (RAMS SCB, 2014).

Behörighet - andelen examinerade
lärare ökar
I fristående grundskolor går det 12,4 elever per
lärare läsåret 2013/14. I kommunala skolor är
motsvarande siffra 12,1. I kommunala
gymnasieskolor går det 11,7 elever per lärare, i
landstingsdrivna skolor 8,7 och i fristående 13,7
elever per lärare15.

Lärares löner - högre ingångslöner hos
enskilda huvudmän
Unga lärare hade högre genomsnittlig månadslön
i fristående skolor än i kommunala skolor år
2012. I fristående grundskolor var den
genomsnittliga månadslönen för en lärare upp till
24 år 22 700 kronor och i kommunala skolor
19 400 kronor. Äldre lärare hade något högre
genomsnittslön i kommunala skolor.
Genomsnittslönen för en lärare som är 60-64 år
var 28 900 kronor i fristående skolor och 29 800
kronor i kommunala skolor20.

I ett internationellt perspektiv har Sverige i
genomsnitt något högre lärartäthet än
genomsnittet. Räknat på hela skolsystemet, från
grundskola till gymnasieskola, hade Sverige 12,1
elever per lärare 2012. Det internationella
genomsnittet var 12,216.
Andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen
ökade totalt i svenska skolor mellan 2006/07
och 2013/14. Trenden var starkast i fristående
skolor. Det är en större andel examinerade lärare
i kommunala grundskolor, 88,5 procent jämfört
med 73,5 procent i fristående skolor17.
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Förskollärare/
Fritidspedagoger

Grundskollärare

Gymnasielärare
allmänna ämnen

Gymnasielärare
yrkesämnen

Fristående

Kommunal

Fristående

Kommunal

Fristående

Kommunal

Fristående

Kommunal

18-24

21 200

20 000

23 400

20 200

iu

21 600

iu

21 900

25-29

24 300

23 700

25 500

24 300

25 900

25 900

iu

26 500

30-34

25 100

24 800

26 400

26 100

28 000

28 000

iu

28 100

35-39

25 900

25 600

27 600

27 500

29 400

29 500

iu

29 300

40-44

26 100

26 200

27 900

28 400

30 300

30 400

iu

29 900

45-49

26 900

26 700

27 900

28 500

30 600

31 100

31 000

30 600

50-54

28 100

27 200

27 700

29 200

30 300

32 100

27 200

31 300

55-59

27 300

27 600

27 600

30 200

30 100

32 900

29 900

31 900

60-64

27 100

27 700

27 500

31 300

iu

33 600

iu

32 600

Genomsnittlig månadslön 2013 ( Lönestrukturstatistik SCB, 2014). iu= ingen uppgift

Lärares ålder - yngre lärare i fristående
verksamheter
30000

Fristående förskolor och skolor har yngre lärare
än kommunala skolor. I fristående grundskolor
var 56 procent under 40 år 2012, medan 36
procent var under 40 i kommunala skolor. 48
procent av lärarna i fristående gymnasieskolor
var under 40 år, i kommunala skolor 28 procent.
För förskolorna är motsvarande siffra 46
procent för fristående förskolor och 36 procent
för kommunala23.
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Genomsnittlig månadslön för grundskollärare 2013
(Lönestrukturstatistik SCB, 2014).

Fristående
30%

För gymnasielärare i allmänna ämnen finns ingen
jämförbar uppgift för de yngsta lärarna, men en
lärare 25-29 år hade 2013 en genomsnittlig
månadslön på 25 900 kronor i såväl fristående
som kommunala skolor. Lärare mellan 55 och 59
år hade högre lön i kommunala skolor, 32 900
jämfört med 30 100 kronor21.

Kommunal

0%

Yngre förskollärare i fristående förskolor hade
högre genomsnittslön än sina kommunala
kollegor. För äldre personal är lönen i
genomsnitt högre i kommunala förskolor22.

Andel lärare under 40 år 2012 (Yrkesregistret SCB, 2014).
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Studieresultat
88

Betyg - elever i fristående grundskolor
har 10 procent högre betyg

Fristående
84

I fristående grundskolor var det genomsnittliga
meritvärdet för en elev i årskurs 9 läsåret
2013/14 233,1 meritvärdespoäng. Riksgenomsnittet är 214,8 och för kommunala skolor 211,0.
I gymnasieskolan läsåret 2012/13 var den
genomsnittliga betygspoängen för elever på
fristående skolor 14,1, i kommunala skolor 13,9
och i landstingsdrivna skolor 13,724.
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Andel elever i årskurs 9 som nått godkänt betyg i alla ämnen
(Skolverket, 2014)

Fristående

230

När föräldrarnas utbildningsnivå redovisas
beaktas visar det att en större andel av eleverna i
årskurs 9 på fristående skolor når
kunskapskraven i alla ämnen, oavsett
föräldrarnas utbildningsnivå26.
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Genomsnittligt meritvärde årskurs 9 2013/14 (Skolverket, 2014).
Andel elever per föräldrarnas utbildningsnivå och i parentesen
andelen av eleverna som nått målen i alla ämnen
(Skolverket, 2014).

Skolverkets analyser visar att det inte finns några
skillnader mellan kommunala och fristående
skolenheter när det gäller avvikelser mellan
provbetyg och ämnesbetyg. En analys gällande
årskurs 6 visade däremot större variationer
mellan kommunerna.25

Även sett till elevernas härkomst är det en större
andel som når kunskapskraven i alla ämnen.

Måluppfyllelse - fler når målen i
fristående skolor
I fristående grundskolor nådde 84,4 procent av
eleverna i årskurs 9 kunskapskraven i alla ämnen
läsåret 2013/14. För hela riket är siffran 77,4
procent och för kommunala skolor 75,9 procent.
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Andel elever per härkomst och i parentesen andelen av
eleverna som nått målen i alla ämnen (Skolverket, 2014).
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I gymnasieskolan slutförde 77,3 procent av
eleverna i fristående skolor gymnasiet inom tre
år 2012/13. Riksgenomsnittet är 74 procent.
Knappt 72 procent av eleverna i kommunala
skolor och drygt 75 procent av eleverna i
landstingsdrivna gymnasieskolor slutför
gymnasieskolan inom samma tid27.

3 år

4 år

5 år

Fristående

80,0

81,1

85,1

Kommun

71,9

75,3

79,6

Landsting

75,1

83,1

81,7

Riket

74,0

76,6

80,8

Matematik
Fristående

Andel elever som klarat gymnasieskolan inom 3,
4 respektive 5 år 2012/13 (Skolverket, 2014).

I PISA 2012 presterade niondeklassare i
fristående skolor bättre på alla delprov. I
naturvetenskap var skillnaden 19 poäng, i
matematik 15 poäng och i läsförståelse 25
poäng30.

92,3

90,7

90,2

Kommun

85,7

84,6

82,9

81,4

Riket

86,9

85,9

84,2

82,9

Science

93,0

Riket

Även på motsvarande ämnesprov i årskurs 6
2013/14 lyckades elever i fristående skolor bäst.
För proven i årskurs 3 finns inget sammanvägt
provbetyg att jämföra29.

NA, TE

Fristående

Kommunal

Svenska

Andel elever som nått godkänt provbetyg på ämnesproven i
årskurs 9 2013/14 (Skolverket, 2014).

Andelen av eleverna i årskurs 9 som 2013/14
blev behöriga till gymnasieskolan var högst i
fristående skolor. 93 procent av eleverna i
fristående skolor blev behöriga till ett
gymnasieprogram, i kommunala skolor var det
85,7 procent.
YrkesHögskoleförberedande
program program
ES EK, HU, SA

Engelska

Math

Andel elever behöriga till gymnasieskolans olika program
2013/14 (Skolverket, 2014).

Reading

Ämnesprov - elever i friskolor bättre
på ämnesprov
På ämnesprovet i matematik i årskurs 9 2013/14
nådde 91,3 procent av eleverna i fristående
skolor godkänt betyg. Riksgenomsnittet var 87,5
procent och i kommunala skolor 86,7. I engelska
och svenska är skillnaderna mindre. I engelska
blev 98,6 procent av eleverna i fristående skolor
godkända och i svenska 98,1. Motsvarande
siffror för kommunala skolor är 96,5 och 96,128.
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lägre. Jämfört med kommunala grundskolor var
kostnaden per elev 6 procent lägre i fristående
skolor. I kommunala grundskolor kostade en
elev 92 600 kronor och i fristående skolor
87 00033.

Ekonomi
Rörelsemarginal knappt 5 procent

Tusental

Den genomsnittliga rörelsemarginalen för
företag som driver fristående skola var för
perioden 2008-2012 knappt fem procent. För
tjänstesektorn som helhet var den tio procent.
Jämfört med andra branscher där, som för
friskolor, personalkostnader är en stor del av
nettoomsättningen (bemanningsbranschen,
bevakningsbranschen och företagstjänstebranschen) är lönsamheten för friskolorna låg,
om än något högre än bevakningsbranschen.
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ing/skolbibliotek
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En elev i kommunal gymnasieskola kostade i
genomsnitt 109 200 kronor 2013. Den
genomsnittliga kostnaden per elev i fristående
skolor var 92 200 kronor. Landstingen, som
huvudsakligen erbjuder naturbruksutbildningar,
hade 2013 en genomsnittlig kostnad på 196 600
kronor per elev34.
Tusental

Total nettoomsättning

Elevhälsa

Kostnader i grundskolan 2013 (Skolverket, 2014).

Under perioden 2008-2012 redovisade
friskolesektorn totalt 531,6 miljoner i
bolagsskatt32.

2008-2012

Övrigt

80
60

Av det så kallade fria egna kapitalet, dvs den
beskattade vinsten, delades knappt fem procent
ut som aktieutdelning under perioden 20082012. Sektorn investerar också kraftigt i
verksamheten. Investeringar som andel av det
fria egna kapitalet är högre i friskolesektorn än i
de tre andra branscherna under perioden 20082012.

Period

100

Läromedel/utrustn
ing/skolbibliotek
Skolmåltider
Lokaler och
inventarier
Undervisning

19 671 st
Kostnader i gymnasieskolan 2013 (Skolverket, 2014).

336 st

Effektivitet - lägre kostnad per
betygspoäng i fristående skolor

Friskoleföretagens ekonomi 2008-2012 (PWC, 2014).

Den genomsnittliga kostnaden per
meritvärdespoäng i grundskolan är 442 kronor i
kommunala grundskolor och 376 kronor i
fristående grundskolor. I gymnasieskolan är
kostnaden per betygspoäng 6 539 kronor i
fristående skolor, 7 856 i kommunala skolor och
14 350 kronor i landstingsdrivna skolor35.

Kostnader - lägre kostnader i
fristående skolor
Jämfört med kommunala grundskolor hade
fristående grundskolor i genomsnitt högre
kostnader per elev för lärverktyg och
skolmåltider 2013. Kostnaderna för elevhälsa,
undervisning, lokaler och övriga kostnader var
8

Skolverket (2014). Uppgift för förskolan gäller
2012 och för grund- och gymnasieskolan läsåret
2013/14.
2 Skolverket (2014).
3 Skolverket (2014). Uppgift för förskolan gäller
2013 och för grund- och gymnasieskolan läsåret
2013/14.
4 Skolverket (2014)
5 Skolverket (2014)
6 Med aktörer avses den högsta organisatoriska
nivån, i förekommande fall koncerner, samt ett
fall där två bolag delar ett varumärke utan att ha
ett koncernbolag.
7 Uppgift beräknad ur Skolverkets skolregister i
januari 2014
8 Skolverket (2014). Uppgift för grundskola och
gymnasieskola är beräknad ur Skolverkets
skolregister för januari 2014. Första siffran i
organisationsnumret har använts för att
identifiera bolagsformen. För förskolan gäller
uppgiften 2012. För förskolor finns inget
nationellt register som kan användas för att
redovisa olika bolagsformer. Skolverket delar
upp fristående förskolor i Personalkooperativ,
Föräldrakooperativ, Bolagsdriven, Övrig enskild
och Övrig offentlig.
9 Skolverket (2014)
10 Skolverket (2014)
11 Skolverket (2014)
12 Skolverket (2014)
13 Skolverket (2014)
14 Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik
(RAMS), SCB (2014). Uppgiften avser 2012
15 Omräknat till heltidstjänster
16 Eurostat
17 Skolverket/SIRIS (2014). Lärarna i underlaget
är omräknat till heltidstjänster.
18 Skolverket/SIRIS (2014)
19 För att få en lärar- eller
förskollärarlegitimation krävs lärar- eller
förskollärarexamen. Legitimationen krävs för att
man ska få ansvara för undervisningen och sätta
betyg, men också tillsvidareanställas som lärare
och förskollärare. Lärare som är undantagna
krav på legitimation är lärare i yrkesämnen, lärare
i modersmål, lärare i fristående Waldorfskolor
och lärare som bedriver annan undervisning på
engelska än språkundervisning (läraren ska dock
ha en utländsk lärarutbildning som motsvarar en
svensk lärarexamen och ha kompetens att
undervisa på engelska). Även vissa speciallärare
och specialpedagoger inom särskolan är
undantagna kravet.

Lönestrukturstatistik, SCB (2014)
Lönestrukturstatistik, SCB (2014)
22 Lönestrukturstatistik, SCB (2014)
23 Yrkesregistret, SCB (2014)
24 Skolverket (2014)
25 Skolverket (2014)
26 Skolverket (2014)
27 Skolverket (2014)
28 Skolverket (2014)
29 Skolverket (2014)
30 OECD (2014)
32 Ekonomisk sammanställning av PWC 2014. Se
friskola.se/ekonomifakta2014.
33Skolverket (2014). I övriga kostnader ingår alla
kostnader som inte ingår i anda kostnadsslag
t.ex. SYV-verksamhet, administration och
kostnad för kompetensutveckling.
34 Skolverket (2014)
35 Egen beräkning enligt formel ”total
kostnad/genomsnittligt meritvärde (betygspoäng
för gymnasieskolan)”.
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