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Bakgrunds-PM: Hur mycket satsar din kommun på skolan? 
Vad är standardkostnaden?  
Det är den kostnad som en kommun, utifrån hur den ser ut, borde ha om den hade 
genomsnittliga kostnader. 
 
Att bara jämföra kostnader för en verksamhet mellan kommuner rakt av ger ofta en 
konstig bild. Detta beror på att kommuner har olika förutsättningar när det gäller behov 
av tjänster på grund av demografi och av andra skäl som exempelvis behov av små skolor. 
 
I det kommunala utjämningsystemet försöker man beakta olika skäl och behov genom 
något som heter standardkostnad, vilket är den kostnad en kommun, utifrån hur den 
ser ut, borde ha om den hade genomsnittliga kostnader. Detta ger oss en möjlighet att se 
huruvida en kommun satsar på skolan eller inte, genom att jämföra en kommuns faktiska 
kostnader för en verksamhet delat med motsvarande standardkostnad. 
Standardkostnaden påverkas av olika faktorer. Några exempel är om det finns behov av 
många småskolor, i vilken utsträckning skolskjuts behövs och hur många elever som 
finns in kommunen.  
 
Så här har vi granskat statistiken 
I denna granskning utgår vi ifrån hur mycket en kommun satsar på barn och utbildning i 
kronor per invånare och sätter det måttet i relation till standardkostnaden för barn och 
utbildning kronor per invånare. Alltså hur mycket det faktiskt kostar jämfört med vad det 
borde kosta att bedriva utbildning om kommunen har genomsnittliga kostnader.  
 
Eftersom delar av standardkostnaden för skolsektorn inte uppdateras årligen lägger 
samtliga kommuner mer än sin standardkostnad på skolan. Vi väljer därför att relatera 
varje kommuns kvot till genomsnittskvoten för riket – en kommun som ligger långt över 
satsar mycket på skolan och en kommun som ligger långt under är snål. 
 
Göteborg som ett exempel 
Nedanstående tabell och figur visar hur relationen såg ut för Göteborg och dess 
kranskommuner 2015. 
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Utbildning barn/inv Kommun 2015 

Kostnad Göteborg 23 436 

 GR 26 697 

 Riket 25 123 

Standardkostnad Göteborg  18 854 

 GR 22 783 

 Riket 20 395 

… kostnad / Göteborg  124,3% 

    standardkostnad GR 117,2% 

 Riket 123,2% 

 
Ur tabellen kan vi utläsa att i Göteborg kostade utbildning 2015 23 436 kronor per 
invånare. I hela Göteborgsregionen (GR) kostade utbildning samma år 26 697 kronor, i 
GR i stort betalade kommunerna alltså mer. Samtidigt är rikssnittet 25 123 kronor.  
 
Men om vi istället ser till standardkostnaden istället är Göteborgs 18 854 kronor, GR:s 
22 783 och rikets 20 395. Göteborgs standardkostnad är alltså under både GR:s och 
rikets. Vad det visar är att Göteborg – allt annat lika – ska ha lägre kostnader än både 
riket och kommunerna runt omkring. 
 
Det som därför är allra intressantast är relationen mellan kostnaden och 
standardkostnaden, som representeras av den lila pricken i diagrammet. Göteborg låg 
2015 på 124,3 procent, GR på 117,2 och riket på 123,2. Sett på detta – det mest relevanta 
sättet att se – är det alltså Göteborg som satsar mest och GR i stort som satsar minst. De 
sistnämnda satsar dessutom långt under vad man gör i riket i stort.  
 
Vart ifrån kommer uppgifterna? 
Alla uppgifter som vi har använt är det underlag som kommunerna själva rapporterar in 
till Statistiska Centralbyrån och som därefter presenteras i databasen Kolada (KOmmun- 
och LAndstingsDAtabasen, finns på http://www.kolada.se).  
 
När är mätperioden? 
Uppgifterna är för år 2017 och låses i Kolada den 30 augusti. 
 
Frågor? 
Hör av dig till vårt pressavdelning, 08-737 69 02.  
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