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1 Sammanfattning 

Denna rapport är en jämförelse av resultaten i sju kommuner på Södertörn. Ett av kommunens 

viktigaste uppdrag inom skolan är att möjliggöra att alla elever lyckas i sina studier, oavsett 

var i kommunen de bor eller vilken skola de valt att gå i. Denna rapport vill säga något om 

hur väl kommunerna lyckats med det uppdraget och nedan presenteras en sammanfattning av 

de nyckeltal som har tagits fram. 

1.1 Behörighet till gymnasieskolan 
Varje kommun ska arbeta för att eleverna som går ut årskurs 9 ska vara behöriga till 

gymnasieskolans nationella program. Sedan 2011 utgör behörighet till yrkesprogrammen det 

lägsta behörighetskravet till gymnasieskolans nationella program, vilket innebär att eleven 

minsta är godkänd i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik, samt i 

ytterligare fem ämnen. 

Den högsta andelen elever som erhållit behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram år 2016 

hade Salem (90,6 %), följt av Tyresö (87,8 %) och Nynäshamn (87,5 %), medan Södertälje 

hade den lägsta andelen (80,5 %). Rikssnittet låg 2016 på 83,1 %. Det har gått att identifiera 

en uppåtgående utvecklingstrend under perioden 2011–2016 för Haninge och Södertälje och 

andelen elever i årskurs 9 behöriga till yrkesprogram har ökat, varav den största ökningen 

skedde i Haninge (81,7 % till 86,9 %). Huddinge har sett en nedåtgående utvecklingstrend 

medan trenden har varit otydlig för resterande kommuner. Den enda kommun som har legat i 

nivå eller högre än rikssnittet under samtliga år under perioden 2011–2016 var Huddinge, 

medan Botkyrka och Södertälje alla år har legat under rikssnittet. Resterande kommuner har 

varierat under årens lopp. 

1.2 Kunskapskrav 
Den högsta andelen elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen i årskurs 9 år 2016 hade 

Salem (81,25 %), följt av Huddinge (78,5 %) och Nynäshamn (78,4 %). Rikssnittet låg år 

2016 på78,1 %. Utvecklingstrenden för Haninge och Södertälje har under perioden 2011–

2016 varit tydligt uppåtgående och andelen elever som uppnått kunskapskraven har ökat, 

varav den största ökningen skedde i Södertälje (63,3 % till 70 %). För resterande kommuner 

var utvecklingstrenden oidentifierbar.  Huddinge, Nynäshamn, Salem och Tyresö har alla 

under tidigare nämnda period nästan alltid legat över rikssnittet, medan Botkyrka, Haninge 

och Södertälje under varje år legat under rikssnittet. 

1.3 Meritvärde 
Spridningen i uppnått meritvärde bland Södertörnskommunerna år 2016 i årskurs 9 låg mellan 

218,3 poäng och 234,6 poäng, där Södertälje hade det lägsta meritvärdet och Salem uppnådde 

det högsta, följt av Tyresö (230,7 poäng), och Huddinge (227,7 poäng). Rikssnittet år 2016 

låg på 229,2 poäng.  Utvecklingstrenden har för alla kommuner under perioden 2011–2016 

varit uppåtgående och det genomsnittliga meritvärdet har ökat, varav den största ökningen 

skedde i Södertälje (191,7 poäng till 229,2 poäng). Salem, Tyresö och Huddinge har nästan 

varje år mellan 2011 och 2016 legat över rikssnittet medan resterande kommuner varje år 

legat under densamma. 
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1.4 Kön 
I samtliga Södertörnskommuner var andelen flickor som uppnått kunskapskraven i alla ämnen 

större än andelen pojkar. År 2016 var skillnaden störst i Salem (13,6 procentenheter), följt av 

Nynäshamn (9,8 procentenheter). I Södertälje var skillnaden minst (0,8 procentenheter). 

Rikssnittet år 2016 låg på 5,4 procentenheter – en större andel flickor än pojkar. Alla 

kommuner såg under perioden en otydlig utvecklingstrend under perioden 2011–2016, men 

Salem såg den största ökningen (3 till 13,8 procentenheter), Botkyrka såg den minsta 

ökningen (2 till 3,1 procentenheter) och för båda dessa kommuner ökade skillnaden mellan 

andelen flickor och pojkar. Södertälje såg den största minskningen (3 till 0,8 procentenheter) 

och skillnaden mellan andelen flickor och pojkar minskade. För alla kommuner har resultatet 

jämfört med rikssnittet fluktuerat under perioden 2011–2016, förutom för Huddinge som varje 

år legat under rikssnittet. 

I samtliga Södertörnskommuner hade flickorna ett bättre meritvärde än pojkarna under 

perioden 2011–2016. År 2016 var skillnaden störst i Salem (44,9 poäng), följt av Nynäshamn 

(39,3 poäng) och Tyresö (35,8 poäng). Skillnaden var minst i Södertälje (17,4 poäng). 

Rikssnittet låg på en skillnad av 26 poäng. De kommuner som under 2011–2016 såg en 

uppåtgående utvecklingstrend och skillnaden mellan flickor och pojkar ökade var Huddinge 

och Tyresö medan resterande kommuner såg en otydlig utvecklingstrend. Salem såg den 

största ökningen (18,7 poäng till 44,9 poäng) medan Södertälje som enda kommun såg en 

minskning av skillnaden (18,1 poäng till 17,4 poäng). Tyresö, Nynäshamn och Salem har 

under nästan varje år 2011–2016 legat över rikssnittet medan resterande kommuner har legat 

under rikssnittet varje år. 

År 2016 var Södertälje den enda kommun där andelen pojkar som uppnått yrkesbehörighet 

var större än andelen flickor, med en skillnad på 1,2 procentenheter. Den kommun som hade 

den största skillnaden och en större andel flickor än pojkar under tidigare nämnda år var 

Salem (9,2 procentenheter), följt av Nynäshamn (8,2 procentenheter) och Haninge (5,7 

procentenheter).  Den kommunen med den minsta skillnaden var Huddinge (1,8 

procentenheter). Under perioden 2011–2016 såg alla kommuner en otydlig utvecklingstrend, 

men Salem såg den största ökningen (3 till 9,2 procentenheter) och Huddinge (1 till 1,8 

procentenheter) och Södertälje (–2 till –1,2 procentenheter) såg den minsta ökningen. Inga 

Södertörnskommuner har konstant legat över rikssnittet under perioden 2011–2016, utan 

skillnaden har fluktuerat år per år. 

1.5 Svenska som andraspråk 
Den högsta andelen elever i årskurs 9 som blivit godkända i ämnet svenska som andraspråk 

hade Nynäshamn och Salem (85 %), följt av Botkyrka (84,7 %). Rikssnittet var 67,5 %. 

Utvecklingstrenden under perioden 2012–2016 för Botkyrka kunde identifieras som svagt 

uppåtgående och andelen godkända elever ökade. Resterande kommuner såg en otydlig 

utvecklingstrend. Haninge var trots det den kommun som såg den största ökningen av andelen 

godkända elever (60,8 % till 82,2 %). Botkyrka, Nynäshamn, Södertälje, Salem och Huddinge 

låg under nästan varje år 2012–2016 över rikssnittet medan resultatet för resterande 

kommuner för majoriteten av åren låg under rikssnittet. 

1.6 Ekonomiska förutsättningar 
Den kommun som hade den högsta totalkostnaden per elev år 2015 var Södertälje (104 300 

kr), följt av Huddinge (101 600 kr) och Salem (97 200 kr). Nynäshamn hade den lägsta 
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totalkostnaden (90 600 kr). Alla kommuner såg under perioden 2011–2015 en tydlig 

uppåtgående utvecklingstrend och totalkostnaden per elev har ökat i varje kommun, varav 

Södertälje såg kostnaden öka mest (16,6 %) och Haninge såg den lägsta ökningen (5,5 %). 

Kostnaden för undervisning skiljer sig mellan kommunerna – Haninge spenderade mest på 

undervisning (61 400 kr) och Nynäshamn spenderade minst (46 200 kr). Södertälje 

spenderade mest på lokalkostnader (23 400 kr) medan Botkyrka spenderade minst (10 700 

kr). 

1.7 Strukturella faktorer 
Viktiga faktorer som statistiskt sett påverkar resultaten (åtminstone behörigheten till 

yrkesprogram (SOU 2017:25)) är elevens bakgrund och vårdnadshavarnas utbildningsnivå. 

1.7.1 Vårdnadshavarens utbildningsnivå 

Salem var den kommun som 2016 hade den största andelen elever vars föräldrar hade 

eftergymnasial utbildning (63,7 %), följt av Tyresö (55,3 %) och Huddinge (51,8 %). Haninge 

hade den lägsta andelen elever (37,8 %) och rikssnittet låg på 54,4 %. Under perioden 2014–

2016 hade Tyresö, Botkyrka och Södertälje en uppåtgående utvecklingstrend, varav Botkyrka 

såg den största ökningen (38,2 % till 45 %). Resterande kommuner såg en otydlig 

utvecklingstrend. Salem och Tyresö låg under varje år mellan 2014 och 2016 över rikssnittet 

medan Huddinge bara låg över rikssnittet 2016. Resterande kommuner låg konsekvent under 

rikssnittet under samma period. 

1.7.2 Elevens bakgrund 

Södertälje hade 2016 den högsta andelen elever med utländsk bakgrund (60,2 %), följt av 

Botkyrka (53,6 %) och Huddinge (29,5 %). Rikssnittet under 2016 var 23,4 %. De kommuner 

som såg en svagt uppåtgående utvecklingstrend under perioden 2011–2016 och där andelen 

elever med utländsk bakgrund ökade var Södertälje, Huddinge och Salem, varav Södertälje 

såg den största ökningen (51,1 % till 60,2 %). Resterande kommuner såg en otydlig 

utvecklingstrend under samma period. Alla kommuner förutom Salem och Tyresö låg varje år 

över rikssnittet. 

År 2016 hade Botkyrka den största andelen elever (31,9 %) med utländsk bakgrund födda i 

Sverige och Södertälje hade den största andelen elever (34,1 %) med utländsk bakgrund födda 

utomlands. Tyresö hade den minsta andelen elever med utländsk bakgrund födda i Sverige (6 

%) eller utomlands (8,2 %). 

Nästan alla Södertörnskommuner har haft nyinvandrade elever i årskurs 9 under perioden 

2012–2016. Södertälje hade 2016 det högsta antalet nyinvandrade elever (102 elever), följt av 

Botkyrka (49 elever) och Huddinge (32 elever) medan Tyresö bara hade 16 nyinvandrade 

elever och var den kommun med det lägsta antalet. Tyresö var den kommun, tillsammans med 

Södertälje, som såg en uppåtgående utvecklingstrend 2012–2016 och antalet elever ökade, 

varav Södertälje såg den största ökningen (69 till 102 elever). Huddinge och Botkyrka såg till 

skillnad från de tidigare nämnda kommunerna en nedåtgående utvecklingstrend under samma 

period, och andelen nyinvandrade elever minskade. Botkyrka såg den största minskningen (77 

till 49 elever). 

1.7.2.1 Resultat 

De nyinvandrade eleverna når i varje kommun ett lägre resultat i årskurs 9 än resterande 

elever. Andelen nyinvandrade elever med yrkesbehörighet var 2016 som störst i Huddinge 
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(53,7 %), följt av Botkyrka (52,7 %) och Haninge (52,6 %). Tyresö hade den lägsta andelen 

(31,8 %). Rikssnittet var 30,4 %. Under perioden 2012–2016 ökade andelen nyinvandrade 

elever med yrkesbehörighet hos kommunerna Botkyrka, Södertälje och Huddinge, varav 

Södertälje såg den största ökningen (23,2 % till 52 %). Resterande kommuner såg en otydlig 

utvecklingstrend. 

År 2014 hade Södertälje det högsta meritvärdet (156,3 poäng), följt av Haninge (128,9 poäng) 

och Huddinge (122,8 poäng). Tyresö hade det lägsta meritvärdet (105,8 poäng). Hos Haninge 

och Södertälje ökade det genomsnittliga meritvärdet svagt under 2012–2014, varav Södertälje 

såg den största ökningen (119,8 till 156,3 poäng). Tyresö och Huddinge såg en svag 

minskning av det genomsnittliga meritvärdet. 

Haninge hade 2016 den största andelen (44,4 %) nyinvandrade elever som uppnått 

kunskapskraven i årskurs 9, följt av Södertälje (39,4 %) och Huddinge (38,9 %). Tyresö såg 

den lägsta andelen (12 %). Hos Södertälje och Botkyrka ökade andelen nyinvandrade som 

uppnått kunskapskraven, varav Södertälje såg den största ökningen (16,4 % till 39,4 %). 

Resterande kommuner såg en otydlig utvecklingstrend. 
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2 Inledning 

Enligt Skolkommissionen (SOU 2017:35, s. 213) har ekonomiska resurser betydelse för 

skolprestationer men måste då användas på rätt sätt och riktas till rätt personer. Beroende på 

vilken grupp av elever resurserna riktas till blir betydelsen olika. Exempelvis är effekten 

större för elever som har invandrat efter skolstart eller har en svagare socioekonomisk 

bakgrund. De resursfaktorer som påverkar det pedagogiska resultatet hos eleven är 

”klasstorlek, lärartäthet, lärarkompetens, den tid som lärare undervisar och den mängd 

lärarledd undervisningstid som elever får i skolan” (SOU 2017:35, s. 214). 

Klasstorleken (antal elever per klass) och lärartätheten (antalet lärare per elev) har betydelse 

för elevens resultat. Skolkommissionen (SOU 2017, ss. 214–215) pekar på att mindre klasser 

ger ett bättre resultat snarare än att öka antalet lärare. Dock varierar betydelsen med elevernas 

ålder och socioekonomiska bakgrund. För exempelvis elever i årskurserna 0–3 verkar små 

klasser ge positiva effekter medan för elever i årskurserna 9–12 verkade det inte finnas stöd 

för att små klasser skulle ge bättre inlärningsresultat. Dessutom verkar det som att små klasser 

har en mer positiv effekt på resultaten hos elever med utländsk eller svagare socioekonomisk 

bakgrund. 

Lärarkompetensen har stor påverkan på elevernas resultat. Det är viktigt att läraren har goda 

kunskaper och färdigheter för att eleverna ska kunna lära sig mera. Dessutom påverkar 

undervisningserfarenheten – ju mer erfarenhet desto större blir lärareffekten (SOU 2017:35, 

ss. 215–216).  

Den tid som eleven får lärarledd undervisning i skolan har betydelse – ökad undervisningstid 

leder oftast till bättre pedagogiska resultat. Detta gäller i synnerhet då möjligheterna att få 

hjälp av föräldrarna eller att på egen hand läsa in ämnet är begränsade och då eleven behöver 

en bra pedagogiskt upplagd undervisning (SOU 2017:35, s. 217). 

2.1 Södertörnskommunerna 
Södertörnskommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn, Salem, Södertälje och 

Tyresö tar årligen fram nyckeltal för grundskolan. Nyckeltalen jämförs kommunerna emellan 

för att se variationer över tid i syfte att finna samband mellan olika variabler. Kommunerna 

skiljer sig åt beträffande storlek och kommuntyp. Botkyrka, Haninge, Huddinge, Salem, 

Nynäshamn och Tyresö klassificeras enligt SKL
1
 som pendlingskommuner nära storstad 

medan Södertälje klassificeras som en större stad. Kommunens storlek har betydelse vid 

redovisning av nyckeltal, i synnerhet när värden anges i procent. Till exempel kan en procent i 

en liten kommun motsvara en elev och i en stor kommun kanske tio elever. 

Figur 1 nedan visar elevantalet för kommunala skolors årskurs 1–9 i respektive kommun 

under åren 2011–2014. Den statistik som redovisas i denna rapport omfattar, om inget annat 

anges, endast de kommunala skolorna i Södertörnskommunerna. 

                                                 
1
 https://skl.se/tjanster/kommunerlandsting/faktakommunerochlandsting/kommungruppsindelning.2051.html 
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Figur 1: Antal elever åk 1–9 hos kommunala skolor, 2011–2016. 

Under sexårsperioden 2011–2016 har det skett en uppåtgående utvecklingstrend av antalet 

elever i kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Salem, Södertälje och Tyresö medan det 

skett en nedåtgående utvecklingstrend i Nynäshamn, se Figur 1. Den största ökningen av 

antalet elever har skett i Södertälje med 1202 stycken (15 %) sedan 2011, följt av Huddinge 

med en ökning på 958 elever (9 %). Tyresö såg en minskning av antalet mellan år 2011–2014, 

med 252 elever (5 %), men det har sedan dess skett en uppgång till nivåer högre än 2011, med 

4791 antalet elever år 2016. I Nynäshamn har antalet minskat med 56 elever (2 %) sedan 2011 

men jämfört med 2015 har en liten uppgång skett då antalet har ökat med 16 elever (7 %). 

2.2 Resursfördelningsmodell 
Skolkommissionen presenterade i rapporten ”Samling för skolan – Nationell strategi för 

kunskap och likvärdighet” (SOU 2017:35) en resursfördelningsmodell för huvudmän med 

grundtanken att ”elever med högre sannolikhet än andra elever att inte uppnå behörighet till 

yrkesprogram har större behov av resurser” (SOU 17:35, s. 429). Modellen bygger på data 

från elever som avgått från grundskolan VT 2011-VT 2015 och har resulterat i ett index som 

inbegriper alla kommuner. Detta index visar på den förväntade andelen elever som 

uppnår/inte uppnår behörighet hos en kommun – om en kommun har ett indexvärde mindre än 

100 är den förväntade andelen elever som riskerar att inte uppnå behörighet mindre. Då 

indexvärdet ligger på 100 är det i linje med rikets genomsnitt och då indexvärdet är högre än 

100 har kommunen en högre förväntad andel obehöriga än rikssnittet.  

Nedan presenteras en tabell, Tabell 1, med Södertörnkommunernas indexvärden, andel 

obehöriga mm. För att få ytterligare förståelse om nedanstående tabell hänvisas läsaren till 

Skolkommissionens tidigare nämnda rapport. 

Kommun Indexvärde 

Andel 

obehöriga 

år 2015 

rikssnitt 

14,4 % 

Faktiskt 

belopp per 

elev 2015 

Proportionellt 

tillskott efter 

indexvärde 

Belopp per elev 

efter 

socioekonomiskt 

bidrag 

Procentuell 

ökning efter 

bidrag 

Botkyrka 123 19,9 55 209 6853 62 061 12 % 

Haninge 106 18,8 51 308 5 912 57 220 12 % 

Huddinge 82 11,4 58 492 4 589 63 081 8 % 

Nynäshamn 110 16 45 303 6 127 51 430 14 % 

Salem 80 9,9 51 890 4 446 56 336 9 % 

Södertälje 151 21,3 57 773 8 436 66 209 15 % 
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Tyresö 66 7,3 51 089 3 678 54 766 7 % 
Tabell 1: Tabell över indexvärden, andel obehöriga, faktiska belopp och resultatet per kommun av ett statligt tillskott på 6 

miljarder (SOU 2017:35, s 455). 

Enligt Tabell 1 har Södertälje, Botkyrka, Nynäshamn och Haninge ett indexvärde större än 

100 och dessa kommuner har en högre förväntad andel elever obehöriga till yrkesprogram 

jämfört med riket. Tyresö, Huddinge och Salem har ett indexvärde mindre än 100 och har 

därför en mindre förväntad andel elever obehöriga till yrkesprogram jämfört med riket. Detta 

konfirmeras i och med den faktiska andelen obehöriga – andelen är större än rikssnittet hos de 

kommuner vars indexvärde är större än 100 och andelen är mindre än rikssnittet hos de 

kommuner vars indexvärde är mindre än 100. 

Enligt Skolkommissionen (SOU 2017:35) finns det olika variabler som påverkar behörigheten 

till yrkesprogram och som har legat till grund för resultatet i Tabell 1. Dessa är invandring, 

vårdnadshavarnas utbildningsnivå, kön (till viss del), vårdnadshavarnas inkomst, familj, 

ekonomiskt bistånd, bostadsområdets socioekonomiska statys och antal syskon. I denna 

rapport kommer invandring, vårdnadshavarnas utbildningsnivå och elevernas kön att 

behandlas. För att ge läsaren en förståelse för begrepp som kommer att ses i Tabell 2 

presenteras de nedan. 

 Regressionskoefficient – Anger de olika bakgrundsfaktorernas betydelse och för varje 

faktor eller variabel är en grupp referensalternativet. Exempelvis är för kön flickor 

referensgruppen med en koefficient med värdet 0 och koefficienten för pojkar anger 

hur de skiljer sig från flickor i genomsnitt. Om koefficienten för pojkar är positiv 

innebär de att de inte lyckats lika bra som flickor. 

 Oddskvoter – En omräkning av regressionskoefficienten och motsvarar sannolikheten 

att inte uppnå behörighet dividerad med sannolikheten att uppnå behörighet. 

Exempelvis för kön då flickor är referensgruppen, att en oddskvot större än 1 anger att 

pojkar jämfört med flickor har ett sämre utfall och en förhöjd risk att inte uppnå 

behörighet. 

Nedanstående tabell, Tabell 2, visar oddskvoter och regressionskoefficienter för tre av de 

variabler som ingick i Skolkommissionens (SOU 2017:35) slutgiltiga modell och som Tabell 

1 delvis bygger på. 

Variabel Regressionskoefficienter Oddskvoter 

Vårdnadshavarens utbildningsnivå 

Förgymnasial 1,25 3,51 

Gymnasial 0,83 2,30 

Eftergymnasial 0 Referens 

Okänd 1,25 3,50 

Invandring 

Inom tre år från 

grundskoleavgång 
2,59 13,38 

4–6 år 0,90 2,45 

Mer än 6 år eller född i Sverige 0 Referens 

Kön 

Pojke 0,24 1,27 

Flicka 0 Referens 
Tabell 2: Regressionskoefficienter och oddskvoter (SOU 2017:35, s. 443). 
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2.3 Nyckeltalsgruppens arbete 
Denna rapport och den data som rapporten bygger på är skriven och sammanställd av Emma 

Sandgren (inhyrd konsult från Jurek Bemanning AB), med stöd av Lina Axelsson Kihlblom 

(grundskolechef, Haninge kommun) och Lena Lihammar–Bergill (kvalitetscontroller, 

Haninge kommun). 

2.4 Övrigt 
För vissa av Salems nyckeltal år 2016 rapporterades fel värden in till Skolverket och är därför 

inte korrekta i Siris. Dessa har korrigerats för denna rapport. Nyckeltalen är: 

 Skillnaden mellan nationella prov och slutbetyg 

o Svenska, engelska, matematik, svenska som andraspråk 

 Lägre (%) 

 Lika (%) 

 Högre (%) 

 Behörighet till gymnasieskolan (yrkesbehörighet, %), elever som uppnått 

kunskapskraven i alla ämnen (%), genomsnittligt meritvärde  

o Kommunala 

o Fristående 

 Kön 

o Flickor, pojkar (exkl. okänd bakgrund) 

 Antal elever  

 Andel (%) som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, andel (%) 

behöriga till yrkesprogram 

 Genomsnittligt meritvärde 

 Antal elever som läser svenska som andraspråk 

 Andel godkända i svenska som andraspråk (%) 

 

 



9 

 

3 Metod 

I nyckeltalsarbetet har vi följt denna arbetsgång:  

 Framtagande av nyckeltal  

 Jämförelse av nyckeltal mellan kommuner och över tid  

De redovisade måtten gäller enbart kommunala skolor, om inte annat anges. Resultat som 

avser hela riket omfattar dock samtliga elever; både i kommunala och fristående skolor. 

Resultatjämförelserna gäller i samtliga fall elever i årskurs 9. Nyckeltalen har hämtats från 

Skolverkets databas SIRIS
2
 och Jämförelsetal

3
. 

3.1 Beräkning av nyckeltal angående nyinvandrade elever 
Under sektion 6.5 som behandlar nyckeltal för nyinvandrade elever var informationen för åren 

2015–2016 tvunget att beräknas fram på grund av att Skolverket i Siris hade ändrat hur 

informationen presenterades. För åren 2012–2014 presenterades i Siris nyinvandrade elever i 

en egen kolumn. Detta hade 2015–2016 ändrats till ”Samtliga elever”, ”Samtliga elever, exkl. 

elever med okänd bakgrund” och ”Samtliga elever, exkl. nyinvandrade och elever med okänd 

bakgrund”. Då nyinvandrades nyckeltal var av intresse användes nedanstående ekvation för 

att beräkna andelen nyinvandrade elever som uppnått kunskapsmålen och andelen 

nyinvandrade elever som uppnått yrkesbehörighet, båda i årskurs 9. 

Variabler: 

                                                 

                                                                   

                                                          

                                                                             

                      

                                     

                      

                                       

För att beräkna antalet nyinvandrade elever (b) subtraherades det antalet elever exkl. elever 

med okänd bakgrund (aeo) med antalet elever exkl. nyinvandrade och elever med okänd 

bakgrund (aeno). Både aeo och aeno togs från Siris. 

           

Sedan beräknades antalet nyinvandrade elever som nått kunskapsmålet/med yrkesbehörighet 

(d) genom att först multiplicera andel elever som nått kunskapsmålet/med 

yrkesbehörighet exkl. elever med okänd bakgrund (reo) med aeo och göra detsamma 

med andelen elever som nått kunskapsmålet/med yrkesbehörighet exkl. nyinvandrade 

och elever med okänd bakgrund (reno) med aeno. Sedan subtraherades dessa med 

varandra för att resultera i d. 

                    

                                                 
2
 http://siris.skolverket.se/siris/f?p=Siris:1:0 

3
 http://www.jmftal.artisan.se/default.aspx 
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Då antalet nyinvandrade har beräknats divideras det med aeo för att resultera i andelen 

nyinvandrade (c).  

  
 

   
 

Då antalet nyinvandrade elever som nått kunskapsmålet/med yrkesbehörighet har beräknas i 

tidigare steg divideras det med antalet nyinvandrade för att få andelen nyinvandrade som nått 

kunskapsmålet/med yrkesbehörighet (e).  

  
 

 
 

Det genomsnittliga meritvärdet för nyinvandrade kunde inte beräknas fram och saknas därför 

för åren 2015–2016 under sektion 6.5. 

3.2 Beräkning av skillnaden 
Flera sektioner har diagram som behandlar skillnaden mellan två faktorer. Ett exempel är 

skillnaden mellan flickor och pojkar, vilket har beräknats så här:         där rf =andelen 

flickor/flickors genomsnittliga meritpoäng och rp=andelen pojkar/pojkars genomsnittliga 

meritpoäng. Då visar ett positivt d–värde att rf är högre och ett negativt värde att rp är högre.  

3.3 Definitioner 
Nedan beskrivs termer med tillhörande, av Skolverket använda, definitioner.   

 Utländsk bakgrund – Elev som är född utomlands eller med båda föräldrarna födda 

utomlands och är född i Sverige. Elever som saknar uppgift om personnummer räknas 

in här. 

 Nyinvandrad – Elev som invandrat till Sverige under något av de 4 senaste åren, är 

född utomlands och vars föräldrar är födda utomlands.  

 Okänd bakgrund – Avser elever som saknar personnummer och därmed saknas 

bakgrundsuppgifter. Eleverna kan därför inte kategoriseras som nyinvandrade.
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4 Resultat i årskurs 9 

Hösten 2011 trädde den senaste gymnasiereformen i kraft och antagningsgrunderna till 

gymnasiets nationella program förändrades. För att uppnå det lägsta behörighetskravet, 

behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram, krävs numera lägst betyget E i 

svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik samt i ytterligare fem ämnen. 2011 

är det första år från vilket Skolverket redovisar statistik enligt de nya behörighetskraven och 

diagrammet omfattar därför perioden 2011–2016.  

4.1 Elevernas behörighet till gymnasieskolan 
Diagrammet nedan, Figur 2, visar andelen (%) elever i årskurs 9 som i varje kommun var 

behöriga till yrkesprogram under perioden 2011–2016. 

 

Figur 2: Andel (%) elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, samtliga, 2011–2016. 

År 2016 var andelen elever i årskurs 9 behöriga till yrkesprogram högst i Salem, 90,6 %, följt 

av Tyresö och Nynäshamn där båda kommunerna ligger på ungefär 87 %. Andelen behöriga 

elever var lägst i Södertälje, 80,5 %, följt av Botkyrka, 82,7 %, och Huddinge, 84,2 %, se 

Figur 2. De kommuner som 2016 låg över rikssnittet, 83,1 %, var Haninge, Huddinge, 

Nynäshamn, Tyresö och Salem medan Botkyrka och Södertälje låg under rikssnittet. 

Enligt Figur 2 har kommunerna Haninge och Södertälje haft en ökande utvecklingstrend 

mellan år 2011 och 2016 sett till andelen elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram. 

Utvecklingstrenden för kommunerna Huddinge har 2011–2016 gått nedåt, vilket går i linje 

med rikssnittet där andelen behöriga elever till yrkesprogram har minskat. Salem, Botkyrka, 

Nynäshamn och Tyresö har haft en otydlig utvecklingstrend under samma period. 

Den största ökningen av andel behöriga till yrkesprogram i årskurs 9 sedan 2011 har skett i 

Haninge, där andelen ökat med 5 procentenheter till 86,9 % 2016, se Figur 2. Detta trots 

nedgången som skedde 2013–2015, då andelen minskade med 2 procentenheter jämfört med 

2011. Den tydligaste minskningen av andel behöriga sedan 2011 har skett i Huddinge, med en 
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procentenhet på 4 till 84,2 % 2016. Huddinge såg en uppgång 2011–2014, men sedan dess har 

andelen behöriga till yrkesprogram minskat. 

Huddinge har konsekvent legat över rikssnittet under perioden 2011–2016. Tyresö och Salem 

låg under rikssnittet 2013 och över rikssnittet de resterande åren. Botkyrka och Södertälje låg 

konsekvent under rikssnittet under 2011–2016 medan Haninge under samma period nästan 

varje år låg under förutom 2016 då kommunen låg över rikssnittet. De kommuner som sett en 

ökande utvecklingstrend gentemot rikssnittet under 2011–2016 och sett resultatet närma sig 

rikets var Botkyrka, Haninge och Södertälje. Resultatet för Nynäshamn, Salem och Tyresö har 

ökat och skillnaden mellan kommunerna och rikssnittet har därför också ökat. Huddinge har 

sett en otydlig utvecklingstrend gentemot riket. 

Den kommun som år 2016 låg högst över rikssnittet var Salem med 7,5 procentenheter, följt 

av Tyresö, 4,7 procentenheter, och Nynäshamn, 4,4 procentenheter. Den kommun som låg 

lägst under rikssnittet under samma år var Södertälje med 2,6 procentenheter, följt av 

Botkyrka med 0,4 procentenheter. 

4.1.1 Skillnaden mellan skolorna i kommunerna 

Figur 3 nedan visar skillnaden i procentenheter mellan de två skolor som har den högsta 

respektive minsta andelen avgångselever med yrkesbehörighet inom varje kommun under 

perioden 2011–2016. En möjlig felkälla i diagrammet är att kommunerna ibland redovisar 

sina särskilda undervisningsgrupper som enskilda skolor. 

 

Figur 3: Skillnaden i procentenheter mellan skolan med lägst resp. högst andel elever som uppnått yrkesbehörighet, 

samtliga, åk 9 2011–2016. 

År 2016 hade Botkyrka den största skillnaden i procentenheter, 42, följt av Huddinge, 41, och 

Tyresö, 32, medan Haninge hade den minsta skillnaden, 17, följt av Nynäshamn, 25, och 

Salem, 26, se Figur 3. 

Enligt Figur 3 har kommunerna Haninge, Huddinge och Södertälje sedan 2011 haft en 

nedåtgående utvecklingstrend och skillnaden i procentenheter mellan skolorna med det högsta 

respektive lägsta resultatet har minskat. De kommuner som sedan 2011 haft en uppåtgående 
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utvecklingstrend, att skillnaden i procentenheter har ökat, var Nynäshamn och Tyresö. Salem 

har under den nämnda perioden haft en otydlig resultatbild och Botkyrka har sett en svag 

utvecklingstrend nedåt. 

Haninge har sedan 2011 sett den största minskningen av skillnaden i procentenheter, från 58 

år 2011 till 17 2016, följt av Södertälje där skillnaden har minskat från 59 år 2011 till 43 

procentenheter 2016. Detta trots 2015 års skillnad i resultat. Nynäshamn såg 2011–2015 en 

uppgång med 13 procentenheter till 27 men skillnaden ser ut att ha minskat till 25 2016, se 

Figur 3. Botkyrka har trots den ojämna resultatbilden sett en minskning av skillnaden i 

procentenheter med 3 till 42 2016 jämfört med 2011. 

4.2 Elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen 
Ett högre ställt resultatmått än behörighet till yrkesprogram är andelen elever som uppnått 

kunskapskraven i alla ämnen i årskurs 9 – de som fått minst godkänt betyg i de ämnen som 

eleven fått eller skulle ha fått slutbetyg i. Detta visas i diagrammet nedan, Figur 4, där 

uppdelningen är per kommun under perioden 2011–2016. 

 

Figur 4: Andel (%) som nått kunskapskraven i alla ämne, samtliga, åk 9 2011–2016. 

År 2016 var andel elever som nått kunskapskraven enligt Figur 4 högst i Salem, 81,25 %, följt 

av Huddinge, 78,5 %, och Nynäshamn, 78,4 %. Andelen var lägst i Botkyrka, 68,9 %, följt av 

Södertälje, 70,2 %, och Haninge, 75,3 %. De kommuner som låg över rikssnittet år 2016, 78,1 

%, var Huddinge, Nynäshamn och Salem medan resterande kommuner låg under rikssnittet. 

Enligt Figur 4 har kommunerna Haninge och Södertälje under perioden 2011–2016 haft en 

uppåtgående utvecklingstrend och andelen elever som har uppnått kunskapskraven har ökat. 

Resterande kommuner har under samma sett en otydlig utvecklingstrend. 

Den största ökningen av andelen elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen i årskurs 9 

under perioden 2011–2016 skedde i Södertälje, där andelen har ökat med 6,9 procentenheter 

till 70 %, följt av Haninge där andelen ökade med 6.1 procentenheter till 75,3 %. Den största 

minskningen skedde i Tyresö med 2,7 procentenheter till 77,4 % följt av Salem med 1,5 

procentenheter till 80,9 %.  
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År 2016 låg Salem högst över rikssnittet med 3,15 procentenheter medan Huddinge och 

Nynäshamn låg på nästan samma nivå som riket. Resterande kommuner låg under rikssnittet, 

varav Botkyrka låg lägst under med 9,2 procentenheter, följt av Södertälje med 7,9 

procentenheter. 

De kommuner som nästan varje år legat över rikssnittet under perioden 2011–2016 var 

Huddinge, Nynäshamn, Salem och Tyresö. Kommunerna Botkyrka, Haninge och Södertälje 

har konsekvent legat under rikssnittet. De kommuner som har sett en uppåtgående trend och 

därför närmat sig rikets resultat är Södertälje och Haninge. Resterande kommuner har sett en 

svagt nedåtgående trend och har därför närmat sig rikets resultat (Nynäshamn, Salem, Tyresö, 

Huddinge) eller så har skillnaden jämfört med riket ökat (Botkyrka). 

4.2.1 Skillnaden mellan skolorna i kommunerna 

Diagrammet nedan, Figur 5, visar skillnaden i procentenheter mellan skolorna i respektive 

kommun med högst respektive lägst andel elever som uppnådde kunskapskraven i samtliga 

ämnen i årskurs 9 under perioden 2011–2014. 

 

Figur 5: Skillnaden i procentenheter mellan skolan med lägst resp. högst andel elever som uppnått kunskapskraven i alla 

ämnen, samtliga, åk 9 2011–2016. 

År 2016 hade Botkyrka den största skillnaden i procentenheter, 70,2, följt av Södertälje, 64,7, 

medan Nynäshamn hade den minsta skillnaden, 23,1, följt av Haninge, 32,3, och Salem med 

32,7 procentenheter, se Figur 5. 

Enligt Figur 5 har Haninge, Huddinge och Salem sett en nedåtgående utvecklingstrend i 

perioden mellan 2011 och 2016 och skillnaden mellan den högst och lägst presenterande 

skolan i respektive kommun har minskat, medan resterande kommuner har sett en 

uppåtgående utvecklingstrend under samma period.  

Den kommun som har sett den största minskningen av skillnaden sedan 2011 är Haninge, från 

66,7 till 32,3 procentenheter 2016, följt av Huddinge där skillnaden har minskat från 50 till 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Botkyrka Haninge Huddinge Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö

Skillnaden i procentenheter mellan skolan med lägst 
respektive högst andel elever i åk 9 som uppnått 

kunskapskraven i alla ämnen 

2011

2012

2013

2014

2015

2016



15 

 

39,7 procentenheter 2016. Skillnaden mellan skolorna med det högsta och lägsta resultatet har 

sett den största ökningen sedan 2011 i Botkyrka, från 58,2 till 70,2 procentenheter 2016. 

Södertälje har trots den uppåtgående utvecklingstrenden sett jämfört med 2011 en minskning i 

procentenheter, från 71,1 till 64,7 2016. 

4.3 Genomsnittligt meritvärde 
Meritvärdet utgör summan av betygsämnena för de 16 bästa ämnena för åren 2011-2014 och 

för de 17 bästa ämnena åren 2015-2016. Slutbetyget beräknas genom att betygen knyts till 

poäng: E = 10, D = 12,5, C = 15, B = 17,5, A = 20. Maximalt meritvärde uppgår alltså till 320 

för åren 2011-2014 och till 340 för åren 2015-2016. Samtliga elever som fått betyg i minst ett 

ämne ingår i det genomsnittliga meritvärdet – elevernas sammanlagda poäng dividerat med 

antalet elever med betyg i minst ett ämne enligt det mål– och kunskapsrelaterade 

betygssystemet. Notera att betygssystemet ändrades i och med grundskolereformen 2011 och 

att meritvärdet för åren 2011–2012 grundar sig på det gamla betygssystemet. Dock har 

meritvärdesuträkningen skett på ett snarlikt sätt i det gamla och det nya betygssystemet.  

 

 

Figur 6: Genomsnittligt meritvärde i åk 9, samtliga elever, 2011–2016. 

År 2016 var kommunen med högst genomsnittligt meritvärde enligt Figur 6 Salem, 234,6 

poäng, följt av Tyresö, 230,7 poäng, och Huddinge, 227,7 poäng. Kommunen med lägst 

genomsnittligt meritvärde 2016 var Södertälje, 218,3 poäng, följt av Botkyrka, 221, och 

Haninge, 223 poäng. De kommuner som 2016 låg över rikssnittet, 229,2 poäng, var Salem 

och Tyresö medan resterande kommuner låg under rikssnittet. 

Enligt Figur 6 så steg samtliga kommuners meritvärde år 2016 jämfört med 2015, förutom i 

Tyresö som hade en marginell sänkning.  

De kommuner som nästan varje år 2011–2016 legat över rikssnittet är Salem, Tyresö och 

Huddinge. Kommunerna Botkyrka, Södertälje, Haninge och Nynäshamn har konsekvent legat 
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under rikssnittet. De kommuner som har sett en uppåtgående utvecklingstrend gentemot och 

därför närmat sig rikssnittet är Södertälje, Botkyrka, Nynäshamn och Haninge medan den 

uppåtgående utvecklingstrenden har fått Salem att öka avståndet. Tyresö och Huddinge har 

sett en nedåtgående utvecklingstrend gentemot rikssnittet och avståndet har minskat.  

År 2016 låg Salem högst över rikssnittet med 5,4 poäng, följt av Tyresö med 1,5 poäng. Den 

kommun som låg lägst under rikssnittet var Södertälje med 10,9 poäng, följt av Botkyrka med 

9,2 poäng. 

4.3.1 Skillnaden mellan skolorna i kommunerna 

I diagrammet Figur 7 nedan visas skillnaden i genomsnittligt meritvärde i årskurs 9 mellan 

den kommunala skola i respektive kommun som hade högst respektive lägst värde under 

2011–2016. 

 

Figur 7: Poängskillnaden i meritvärde mellan skolan med lägst respektive högst meritvärde per kommun, åk 9, samtliga 

elever, 2011–2016. 

År 2016 hade enligt Figur 7 Nynäshamn den minsta skillnaden, 17,6 procentenheter, följt av 

Haninge, 33,5, och Salem med 38,9 procentenheter. Kommunen med den största skillnaden 

2016 var Botkyrka, 89,4 procentenheter, följt av Södertälje, 81,8, och Huddinge, 68,8 

procentenheter. 

Enligt Figur 7 har Salem, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Botkyrka sett en nedåtgående 

utvecklingstrend under perioden 2011–2016 och skillnaden mellan skolorna med lägst 

respektive högst genomsnittligt meritvärde har minskat. Södertälje har sett en uppåtgående 

utvecklingstrend under samma period och skillnaden har ökat. Tyresö har sett en svagt 

uppåtgående utvecklingstrend och skillnaden jämfört med 2011 har ökat, trots nedgången som 

skedde 2015. 

Den kommun som har sett den största minskningen av skillnaden sedan 2011 är Haninge, som 

har minskat från 83,2 procentenheter till 33,5 procentenheter 2016 följt av Salem, 69,7 till 
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från 39,7 till 58,3 procentenheter 2016 följt av Södertälje där ökningen har gått från 69,7 till 

81,8 procentenheter. 

4.4 Jämförelse mellan kommunala och fristående skolors meritvärde 
Nedan kommer en jämförelse ske mellan kommunala respektive fristående skolors generella 

meritvärde. Figur 8 visar andelen elever i årskurs 9 i kommunala respektive fristående skolor i 

Södertörnskommunerna läsåret 2015/2016. 

Något som bör tas i beaktning vid jämförelser mellan fristående och kommunala skolors 

resultat är att elever i fristående skolor tenderar att ha en mer fördelaktig socioekonomisk 

bakgrund och att elever och vårdnadshavare gör mer aktiva skolval. 

 

Figur 8: Andel (%) elever i åk 9 i kommunala respektive fristående skolor, 2016. 

År 2016 hade enligt Figur 8 Södertälje den högsta andelen elever i fristående skolor i årskurs 

9av det totala antalet elever i årskurs 9 – 22,7 % (257 elever), följt av Haninge 19,2 % (142 

elever) och Huddinge, 18,7 % (220 elever). Nynäshamn hade inga elever, Tyresö 10 % (56 

elever) och Salem 11,3 % (25 elever). 

Nedanstående diagram, Figur 9, visar poängskillnaden mellan det genomsnittliga meritvärdet 

i årskurs 9 för de kommunala skolorna och fristående skolorna i respektive kommun under 

sexårsperioden. Ett värde över noll innebär att de fristående skolorna har ett högre meritvärde 

än de kommunala skolorna. Ett värde under noll innebär att de kommunala skolorna har ett 

högre meritvärde än de fristående skolorna. Nynäshamn och Tyresö saknar registrerat resultat 

på grund av inga eller allt för få elever 2011–2016. 
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Figur 9: Jämförelse mellan fristående och kommunala skolors meritvärde i åk 9, 2011–2016. 

År 2016 hade enligt Figur 9 Tyresö den största positiva meritvärdesskillnaden med en skillnad 

på 31,1 poäng, följt av Botkyrka med 29,5 poäng och Södertälje med 26,5 poäng. Den enda 

kommun som hade en negativ meritvärdesskillnad var Salem med –8,2 poäng och de 

kommunala skolorna hade ett större meritvärde. 

Botkyrka hade under perioden 2012–2015 den högsta meritvärdesskillnaden till friskolornas 

fördel men under 2016 var det Tyresö. Perioden 2013–2016 hade Södertälje den näst högsta 

meritvärdesskillnaden till friskolornas fördel.  

Enligt Figur 9 har Salem, Botkyrka och Haninge sett en nedåtgående utvecklingstrend under 

perioden 2011–2016. Skillnaden mellan fristående och kommunala skolor har minskat i fallen 

Botkyrka och Haninge medan för Salem har de kommunala skolornas meritpoäng jämfört 

med de fristående ökat. Huddinge och Södertälje har sett en uppåtgående utvecklingstrend 

under perioden 2011–2016 och friskolornas meritpoäng har ökat jämfört med de kommunala 

skolorna. 

Botkyrka har sedan 2011 sett en ökning av skillnaden, från 27,1 poäng till 29,5 poäng 2016, 

men har sedan 2012 sett en nedåtgående trend. Huddinge har också sett en ökning under 

samma period, från 17,5 poäng till 24,7 poäng 2016. De fristående skolornas resultat har 

jämfört de kommunala ökat. Haninge har sedan 2011 sett en minskning av skillnaden, från 

18,5 poäng till 8,8 poäng 2016. Likaså Södertälje, som gick från en skillnad på 29 poäng 2011 

till 26,5 poängskillnad 2016. De fristående skolornas resultat har jämfört med de kommunala 

skolorna minskat för dessa kommuner. 

4.5 Skillnaden mellan nationella prov och slutprov 
En tänkbar indikator på om betygssättningen är likvärdig och rättvisande fås genom 

granskning av skillnaden mellan resultaten av de nationella prov som alla elever gör i slutet av 

årskurs 9 och de betyg som sedan sätts.  

Syftet med det nationella provsystemet är bl. a. att stödja en likvärdig och rättvis bedömning 

och betygssättning och att ge underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapsmålen 
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nås på skolnivå, på huvudmannanivå och på nationell nivå. Proven är dock inte utformade så 

att de prövar elevens kunskaper mot samtliga uppställda mål, utan även andra prestationer 

under året ska vägas in. När Skolverket gjort nationella jämförelser av resultat på prov och 

slutbetyg har de visat att vissa skolor/lärare tenderar att sätta betyg som är betydligt högre 

eller lägre i förhållande till vad som borde vara rimligt utifrån provresultaten. Sådana 

skillnader kan ha fullt godtagbara förklaringar när det gäller den enskilda elevens prestation, 

men knappast när det genomgående gäller bedömningen i ett visst ämne eller på en hel skola. 

De nationella proven ska påvisa vad, vilka kunskapskvaliteter, som ska bedömas. Dock rättas 

och bedöms proven olika beroende på pedagog, och de fäster också större eller mindre 

avseende vid provresultatet. Dessutom varierar kvalitetssäkringen av bedömningen både på 

kommun– och skolnivå. Detta sammantaget ökar osäkerhetsfaktorn när resultatsiffror jämförs. 

Diagrammen nedan, Figur 10 – Figur 13, visar andelen elever i årskurs 9 som fått samma 

provbetyg som slutbetyg i kärnämnena engelska matematik, svenska samt svenska som 

andraspråk. 

4.5.1 Engelska 

Nedanstående diagram, Figur 10, visar andelen elever i årskurs 9 som fått samma slutbetyg 

som provbetyg i engelska under perioden 2011–2016. 

 

Figur 10: Andel (%) elever i åk 9 som fått samma slutbetyg som provbetyg i engelska, 2011–2016. 

År 2016 hade enligt Figur 10 Huddinge den högsta andelen elever, 79,3 %, med samma 

slutbetyg som provbetyg i engelska, följt av Södertälje med 76,5 % och Nynäshamn, 76 %. 

Den kommun som 2016 hade den lägsta andelen elever var Tyresö med 67,1 %, följt av 

Salem, 72,2 %, och Haninge, 74,6 %. De kommuner som 2016 låg över rikssnittet, 74,4 %, 

var Huddinge, Södertälje, Nynäshamn och Haninge. Resterande kommuner låg under 

rikssnittet. 
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Samtliga kommuner hade enligt Figur 10 nedåtgående utvecklingstrend under perioden 2011–

2016 och andelen elever i årskurs 9 med samma slutbetyg som provbetyg minskade i varje 

kommun. Andelen elever i riket såg under samma period en svagt nedåtgående trend. 

Salem var den kommun som såg största minskningen från 2011 med 17 procentenheter till 

66,9 % 2016, följt av Tyresö med 15,2 procentenheter till 67,1 % 2016, se Figur 10. Den 

kommun som såg den lägsta minskningen av andelen elever var Huddinge med 3,3 

procentenheter till 79,3 % 2016, följt av Nynäshamn med 8,2 procentenheter till 76 % 2016 

och Botkyrka med 9,4 procentenheter till 74, 1 % 2016. 

De kommuner som nästan varje år under perioden 2011–2016 legat över rikssnittet är 

Huddinge, Nynäshamn och Södertälje. De kommuner som nästan varje år legat under 

rikssnittet är Tyresö, Haninge, Botkyrka och Salem. Huddinge har under perioden 2013–2016 

legat konsekvent över rikssnittet och var den kommun som 2016 låg högst över, med 4,9 

procentenheter. Salem låg 2014 högst över rikssnittet, som var 73,5 %, med 7,1 

procentenheter men sedan dess har minskningen jämfört med rikssnittet ökat och kommunen 

låg 2016 näst lägst under rikssnittet med 2,2 procentenheter (72,2 %). Tyresö låg lägst under 

rikssnittet med 7,3 procentenheter. 

Kommunerna Botkyrka, Huddinge och Nynäshamn har under samma period sett en 

uppåtgående utvecklingstrend gentemot rikssnittet. Antingen har skillnaden i procentenheter 

minskat (Botkyrka) och kommunen närmat sig rikets resultat eller så har skillnaden ökat och 

kommunen överstigit rikets resultat (Huddinge, Nynäshamn). Resterande kommuner har haft 

en otydlig utvecklingstrend gentemot rikssnittet.  

4.5.2 Matematik 

Nedanstående diagram, Figur 11, visar andelen elever i årskurs 9 som fått samma slutbetyg 

som provbetyg i matematik under perioden 2011–2016. 

 

Figur 11: Andel (%) elever i åk 9 som fått samma slutbetyg som provbetyg i matematik, 2011–2016. 
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År 2016 hade enligt Figur 11 Haninge högst andel, 65,7 %, elever i årskurs 9 som fått samma 

slutbetyg som provbetyg i matematik, följt av Nynäshamn, 64,2 %, och Södertälje, 62,8 %. 

Den kommun som hade lägst andel elever var Botkyrka med 53,9 %, följt av Tyresö, 60,7 %, 

och Salem, 62,1 %. Alla kommuner låg 2016 under rikssnittet, 68,2 %. 

Enligt Figur 11 har Haninge sett en svagt uppåtgående utvecklingstrend under perioden 2011–

2016 och andelen elever med samma slutbetyg som provbetyg har ökat. Resterande 

kommuner har sett en nedåtgående utvecklingstrend under samma period och andelen elever 

har minskat. 

Den kommun som såg den största ökningen från 2011 var Haninge, som ökade med 3,9 

procentenheter till 65,7 % och var den enda kommun där andelen elever ökade. Den kommun 

som såg den största minskningen från 2011 var Huddinge med 14,1 procentenheter till 62,6 

%, följt av Botkyrka med 13,2 procentenheter till 53,9 % och Salem med 9,7 procentenheter 

till 62, % 2016, och andelen elever minskade.   

De kommuner som under nästan hela perioden 2011–2016 har legat över rikssnittet är 

Huddinge, Salem och Tyresö. Resterande kommuner har varje år konsekvent legat under 

rikssnittet under samma period, förutom Nynäshamn som 2011 låg över rikssnittet men legat 

under sedan dess. Alla kommuner låg under rikssnittet 2016 varav närmast var Nynäshamn, 

med 4 procentenheter, följt av Haninge med 2,5 procentenheter. Den kommun som såg den 

största skillnaden var Botkyrka, med 14,3 procentenheter, följt av Tyresö med 7,5 

procentenheter och Salem med 6,1 procentenheter. 

Utvecklingstrenden gentemot rikssnittet har under perioden 2011–2016 varit svagt 

uppåtgående för Haninge och kommunen har närmat sig rikets resultat. För Botkyrka, 

Huddinge och Nynäshamn har utvecklingstrenden varit svagt nedåtgående och kommunernas 

resultat har gentemot riket blivit lägre. Resterande kommuner har haft en otydlig 

utvecklingstrend gentemot rikssnittet. 

4.5.3 Svenska 

Nedanstående diagram, Figur 12, visar andelen elever i årskurs 9 som fått samma slutbetyg 

som provbetyg i svenska under perioden 2011–2016. 

 

Figur 12: Andel (%) elever i åk 9 som fått samma slutbetyg som provbetyg i svenska, 2011–2016. 
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År 2016 hade enligt Figur 12 Huddinge med 68,8 % den högsta andelen elever med samma 

slutbetyg som provbetyg i svenska, följt av Södertälje, 64,6 %, och Salem, 64,3 %. Den 

kommun som hade den lägsta andelen elever under samma år var Botkyrka, 52,9 %, och 

Haninge, 52,9 %, följt av Tyresö, 62, 8 %. Alla kommuner låg 2016 över rikssnittet på 62 %, 

förutom Botkyrka och Haninge. 

Enligt Figur 12 har alla kommuner under perioden 2011–2016 haft en nedåtgående 

utvecklingstrend och andelen elever som har fått samma slutbetyg som provbetyg i svenska 

har minskat. Andelen elever under samma period i riket såg en nedåtgående utvecklingstrend. 

Hos inga kommuner ökade andelen elever som fått samma slutbetyg som provbetyg i svenska 

under perioden 2011–2016. Den kommun som såg den lägsta minskningen 2016 jämfört med 

2011 var Tyresö där andelen elever minskade med 12,1 procentenheter till 62,8 %, följt av 

Huddinge med 12,3 procentenheter till 68 %. Kommunen med den största minskningen var 

Haninge med 23,9 procentenheter till 52,9 % 2016, följt av Botkyrka med 21,1 procentenheter 

till 52,9 %. 

De kommuner som konsekvent under perioden 2011–2016 har legat över rikssnittet är Salem 

och Huddinge. Södertälje har nästan alla år legat över rikssnittet, förutom 2012 och 2015. 

Nynäshamn låg under rikssnittet under 2013–2015 men låg över rikssnittet 2016. Botkyrka 

och Haninge har konsekvent legat under rikssnittet under perioden 2011–2016 medan Tyresö 

har legat under rikssnittet nästan varje år förutom 2012 och 2016. Den kommun som låg högst 

över rikssnittet 2016 var Huddinge med 6 procentenheter, följt av Södertälje, 2,6 

procentenheter. Botkyrka och Haninge låg lägst under rikssnittet med 9,1 procentenheter. 

Utvecklingstrenden gentemot rikssnittet under perioden 2011–2016 var för kommunerna 

Haninge och Botkyrka nedåtgående och skillnaden gentemot rikets resultat ökade och 

kommunernas andel sjönk. Huddinge såg under samma period en uppåtgående 

utvecklingstrend gentemot rikssnittet – skillnaden ökade och kommunens andel elever med 

samma slutbetyg som provbetyg i svenska ökade. Resterande kommuner såg en otydlig 

utvecklingstrend. 

4.5.4 Svenska som andraspråk 

Nedanstående diagram, Figur 13, visar andelen elever i årskurs 9 som fått samma slutbetyg 

som provbetyg i svenska som andraspråk under perioden 2011–2016. 

 

Figur 13: Andel (%) elever i åk 9 som fått samma slutbetyg som provbetyg i svenska som andraspråk, 2011–2016. 
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År 2016 hade enligt Figur 13 Tyresö den största andelen elever i årskurs 9 som fått samma 

slutbetyg som provbetyg i svenska som andraspråk med 71,4 %, följt av Södertälje, 67,2 %, 

och Salem, 64,7 %. Den kommun som hade den lägsta andelen elever under samma år var 

Nynäshamn, 53,3 %, följt av Botkyrka, 54,1 %, och Haninge, 57,6 %. Salem, Tyresö och 

Södertälje låg 2016 under rikssnittet, 62,5 %, och resterande kommuner låg under rikssnittet. 

Enligt Figur 13 såg Nynäshamn en svagt uppåtgående utvecklingstrend under perioden 2011–

2016. Salem, Huddinge, Botkyrka och Haninge så en svagt nedåtgående utvecklingstrend 

under samma period. Resterande kommuner såg en otydlig utvecklingstrend medan riket så en 

svagt nedåtgående utvecklingstrend. 

Den kommun som hade störst ökning av andelen elever med samma slutbetyg som provbetyg 

från 2011 var Nynäshamn med 53,3 procentenheter till 53,3 % 2016. För resterande 

kommuner minskade andelen elever 2016 jämfört med 2011. Huddinge hade den största 

minskningen, med 24,2 procentenheter till 61,5 %, följt av Botkyrka med 22,1 procentenheter 

till 54,1 %.  

Alla kommuner har enligt Figur 13 nästan varje år legat under rikssnittet. Botkyrka låg över 

rikssnittet 2011–2012 men låg under rikssnittet nästkommande år medan Haninge låg över 

rikssnittet 2012 och 2014. Salem är den kommun som har legat över rikssnittet under fyra av 

sex år – 2011, 2013–2014 och 2016 medan Södertälje och Tyresö bara har legat över 

rikssnittet 2016. Den kommun som låg högst över rikssnittet 2016 var Tyresö med 8,9 

procentenheter, följt av Södertälje, 4,7 procentenheter, och Salem, 2,2 procentenheter. 

Utvecklingstrenden gentemot rikssnittet under perioden 2011–2016 var uppåtgående för 

Nynäshamn, där resultatet närmade sig rikssnittet, och Södertälje, där resultatet närmade sig 

och sedan passerade rikssnittet. Botkyrka har under samma period sett en nedåtgående 

utvecklingstrend gentemot rikssnittet och andelen elever i kommunen jämfört med riket har 

minskat. Resterande kommuner har haft en otydlig utvecklingstrend. 

4.6 Kön 
Det finns en tendens i riket att flickor har ett något bättre resultat än pojkar i samtliga mått. 

Nedan undersöks om det finns någon motsvarande skillnad mellan flickors och pojkars 

resultat i årskurs 9 bland Södertörnskommunerna under perioden 2011–2016. Då värdet är 

positivt är det fler andel flickor/flickor har högre meritvärde än pojkar och då värdet är 

negativt är det tvärtom. 

4.6.1 Andel som uppnått kunskapskraven i alla ämnen i årskurs 9 – flickor och 

pojkar 

Nedanstående diagram, Figur 14, visar differensen mellan andelen flickor respektive pojkar 

som nått minst E i samtliga ämnen i årskurs 9 under perioden 2011–2016. 
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Figur 14: Skillnaden i procentenheter mellan flickor och pojkar – uppnått kunskapskraven i alla ämnen, åk 9 2011–2016, 

exklusive elever med okänd bakgrund. 

År 2016 hade enligt Figur 14 Salem den största positiva skillnaden, fler andel flickor än 

pojkar som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, med 13,6 procentenheter, följt av 

Nynäshamn, 9,8 procentenheter, och Haninge, 9,3 procentenheter.  Det fanns ingen kommun 

som under samma år hade fler andel pojkar än flickor som uppnått kunskapskraven i alla 

ämnen, men Södertälje hade den minsta skillnaden, 2,4 procentenheter. 

Alla kommuner visar enligt Figur 14 en otydlig utvecklingstrend mellan perioden 2011–2016 

och skillnaden i procentenheter fluktuerar mellan åren och mellan varje kommun. Den 

kommun som såg den största ökningen i skillnaden i procentenheter från 2011 till 2016 var 

Salem, som ökade med 10,8 procentenheter till 13,8 procentenheter, följt av Tyresö, 3,5 

procentenheter till 7,5 procentenheter och Botkyrka, 1,1 procentenheter till 3,1 

procentenheter. Hos exempelvis Salem minskade andelen pojkar, se Tabell 3. Hos resterande 

kommuner minskade avståndet mellan andelen flickor och pojkar som uppnått 

kunskapskraven – Södertälje med 2,2 procentenheter till 0,8 procentenheter, Nynäshamn med 

2,2 procentenheter till 9,8 och Haninge med 1,7 procentenheter till 3,1. För exempelvis 

Södertälje ökade både andelen flickor och pojkar, men andelen pojkar ökade mest (15 % 

jämfört med 11,8 %), se Tabell 3. 

 2011 2016 Ändring % 

Kommun Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar 

Botkyrka 0,7 0,68 0,724 0,693 3,4 % 1,9 % 

Haninge 0,75 0,64 0,806 0,713 7,5 % 11,4 % 

Huddinge 0,8 0,76 0,86 0,831 7,5 % 9,3 % 

Nynäshamn 0,84 0,72 0,836 0,738 – 0,5 % 2,5 % 

Salem  0,84 0,81 0,839 0,703 –0,1 % –13,2 % 

Södertälje 0,65 0,62 0,722 0,714 11,1 % 15,2 % 

Tyresö 0,82 0,78 0,856 0,781 4,4 % 0,1 % 

Riket 0,8 0,75 0,809 0,755 1,1 % 0,7 % 
Tabell 3: Andelen flickor och pojkar som har uppnått kunskapskraven i alla ämnen i åk 9, 2011 och 2016. Grönt visar en 

ökning, orange visar en minskning. 
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Alla kommuner hade under perioden 2011–2016 en otydlig utvecklingstrend gentemot 

rikssnittet. Botkyrka låg 2011, 2013 och 2015–2016 under rikssnittet och resterande åren 

över. Nynäshamn låg nästan varje år 2011–2016 över rikssnittet medan år 2016 kommunen 

låg under. Huddinge låg under samma period konsekvent under rikssnittet och Haninge låg 

under rikssnittet 2012, 2014–2015, och över 2011, 2016.  

Den kommun som år 2016 låg högst över rikssnittet var Salem med 8,2 procentenheter, följt 

av Nynäshamn med 4,4 procentenheter och Haninge med 3,9 procentenheter. För dessa 

kommuner var andelen flickor som uppnått kunskapskraven högre jämfört med riket. 

Södertälje var den kommun som under samma år låg lägst under rikssnittet med 4,6 

procentenheter, följt av Huddinge, 2,5 procentenheter, och Botkyrka, 2,3 procentenheter. För 

dessa kommuner var andelen flickor som uppnått kunskapskraven lägre jämfört med 

rikssnittet och andelen pojkar högre. 

4.6.2 Meritvärde i årskurs 9 – flickor och pojkar 

Nedanstående diagram, Figur 15, visar differensen mellan flickors och pojkars genomsnittliga 

meritvärde i årskurs 9. 

 

Figur 15: Skillnaden i poäng mellan flickor och pojkar – genomsnittligt meritvärde, åk 9 2011–2016, exklusive elever med 

okänd bakgrund. 

År 2016 hade enligt Figur 15 Salem den största positiva skillnaden i genomsnittligt 

meritvärde mellan flickor och pojkar i årskurs 9 med 44,9 poäng, följt av Nynäshamn, 39,3 

poäng, och Tyresö, 35,8 poäng. Kommunen med den lägsta positiva skillnaden under samma 

år var Södertälje med 17,4 poäng, följt av Botkyrka med 24,3 poäng. Ingen kommun hade 

under 2016 en negativ skillnad mellan flickor och pojkar – ingen kommun hade ett 

genomsnittligt meritvärde större hos pojkar än hos flickor. 

Enligt Figur 15 såg kommunerna Huddinge och Tyresö en uppåtgående utvecklingstrend 

mellan 2011–2016 medan resterande kommuner såg en otydlig utvecklingstrend under samma 

period, vilket riket också gjorde. 

0

10

20

30

40

50

60

Botkyrka Haninge Huddinge Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Riket

Skillnaden i poäng mellan flickor och pojkar i åk 9 – 
genomsnittligt meritvärde 

2011

2012

2013

2014

2015

2016



26 

 

Nästan alla kommuner såg mellan åren 2011 till 2016 en ökning av skillnaden i poäng mellan 

flickor och pojkar och flickornas resultat jämfört med pojkarnas ökade. Den kommun som såg 

den största ökningen var Salem med 26,2 poäng till 44,9 poäng, följt av Tyresö med 13,7 

poäng till 35,8 poäng och Huddinge med 13,3 poäng till 25,5 poäng. För exempelvis Salem 

ökade både flickornas och pojkarnas meritvärde, med flickornas ökade mest (13,1 %), se 

Tabell 4. Den kommun som såg den minsta ökningen var i Haninge med 1,8 poäng till en 28,1 

poängs skillnad, följt av Nynäshamn med 5,3 till 39,5. Den enda kommun som såg en 

minskning av skillnaden mellan flickor och pojkar var Södertälje med 0,7 poäng till 17,4 

poäng. Detta för att pojkarnas meritvärde ökade mer än flickornas (med 15,8 %), se Tabell 4. 

 2011 2016 Ändring % 

Kommun Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar 

Botkyrka 210,4 192 238,2 213,9 13,2 % 11,4 % 

Haninge 215,6 189,3 238,6 210,5 10,7 % 11,2 % 

Huddinge 215,8 203,6 249,5 224 15,6 % 10,0 % 

Nynäshamn 219,7 185,7 245,3 206 11,7 % 10,9 % 

Salem  228,1 209,4 258 213,1 13,1 % 1,8 % 

Södertälje 201,5 183,4 229,7 212,3 14,0 % 15,8 % 

Tyresö 228,7 206,6 257,3 221,5 12,5 % 7,2 % 

Riket 222,1 196,6 242,6 216,6 9,2 % 10,2% 
Tabell 4: Genomsnittligt meritvärde för flickor och pojkar åren 2011 och 2016, åk 9, med ändring i procent. Grönt visar en 

ökning, orange visar en minskning. 

De kommuner som enligt Figur 15 har legat över rikssnittet under nästan hela perioden 2011–

2016 var Tyresö och Nynäshamn, där Tyresö låg över rikssnittet 2012–2014 och 2016 medan 

Nynäshamn gjorde detsamma 2011, 2013 och 2015–2016. Salem låg över rikssnittet 2014–

2013 och 2016 medan resterande kommuner legat under rikssnittet nästan varje år. 2016 låg 

Salem högst över rikssnittet med 18,9 poäng, följt av Nynäshamn med 13,3 poäng och 

Tyresö, 9,8 poäng. Under samma år låg Södertälje lägst under rikssnittet med 8,6 poäng, följt 

av Botkyrka, 1,7 poäng, och Huddinge, 0,5 poäng under. 

Huddinge är den enda kommun som tydligt har haft en uppåtgående utvecklingstrend 

gentemot rikssnittet och poängskillnaden mellan Huddinge och riket har minskat. Resterande 

kommuner har haft en otydlig utvecklingstrend gentemot riket. 

4.6.3 Yrkesbehörighet i årskurs 9 – flickor och pojkar 

Nedanstående diagram, Figur 16, visar differensen mellan andelen flickor och pojkar som 

uppnått yrkesbehörighet i årskurs 9, dvs. lägst godkänt betyg i svenska/svenska som 

andraspråk, engelska och matematik samt ytterligare fem ämnen. 
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Figur 16: Skillnaden i procentenheter mellan flickor och pojkar – yrkesbehörighet, åk 9 2011–2016, exklusive elever med 

okänd bakgrund. 

År 2016 hade enligt Figur 16 Salem den största positiva differensen i procentenheter mellan 

flickor och pojkar med 9,2 procentenheter, följt av Nynäshamn med 8,2 procentenheter och 

Haninge, 5,7 procentenheter. Den kommun som hade den minsta positiva differensen var 

Huddinge med 1,8 procentenheter, följt av Tyresö, 2,7 procentenheter. Södertälje var den 

enda kommunen som hade negativ differens, –1,2 procentenheter, och pojkar hade högre 

yrkesbehörighet än flickor. 

Under perioden 2011–2016 har alla kommuner haft en otydlig utvecklingstrend och 

skillnaden har varierat år för år. Alla kommuner har sett en ökning av differensen mellan år 

2011 och 2016 – Salem såg den största ökningen i procentenheter med 6,2 till 9,2 

procentenheter, följt av Botkyrka, 4,3 till 3,3 procentenheter. För exempelvis Salem minskade 

andelen pojkar mer än andelen flickor (8,9 %), se Fel! Hittar inte referenskälla.. Den 

ommun som såg den minsta ökningen var Södertälje och Huddinge med 0,8 procentenheter. 

Hos dessa kommuner ökade andelen flickor och pojkar ganska jämnt (7,4 % resp. 6,2 %), se 

Fel! Hittar inte referenskälla.. I Huddinge var andelen pojkar med yrkesbehörighet högre än 

ndelen flickor under 2013–2015 men detta ändrades under 2016. I Södertälje var andelen 

flickor med yrkesbehörighet högre under 2012–2014 med ändrades 2015 och andelen pojkar 

med yrkesbehörighet är också högre 2016. 

Tabell 5:Andelen flickor och pojkar som har uppnått yrkesbehörighet i åk 9, 2011 och 2016. Grönt visar en ökning, orange 

visar en minskning. 

 2011 2016 Ändring % 

Kommun Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar 

Botkyrka 0,81 0,82 0,866 0,833 6,9 % 1,6 % 

Haninge 0,84 0,8 0,903 0,846 7,5 % 5,7 % 

Huddinge 0,89 0,88 0,916 0,898 2,9 % 2,0 % 

Nynäshamn 0,88 0,83 0,918 0,836 4,3 % 0,7 % 

Salem  0,92 0,89 0,903 0,811 –1,8 % –8,9 % 
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Södertälje 0,76 0,78 0,816 0,828 7,4 % 6,2 % 

Tyresö 0,91 0,91 0,935 0,908 2,7 % –0,2 % 

Riket 0,89 0,87 0,888 0,86 –0,2 % –1,1 % 

De kommuner som enligt Figur 16 under nästan hela perioden 2011–2016 låg över rikssnittet 

var Salem och Botkyrka, där Salem låg under rikssnittet 2014 och Botkyrka låg under 

rikssnittet 2011 och 2015. Haninge, Södertälje och Tyresö har legat under rikssnittet 3 år – 

respektive 2012–2013 och 2015, 2011–2012 och 2015–2016, och 2011–2012 och 2016.  

Den kommun som 2016 låg högst över rikssnittet var Salem med 6,4 procentenheter, följt av 

Nynäshamn med 5,4 procentenheter. Södertälje låg under samma år lägst under rikssnittet 

med 4 procentenheter, följt av Huddinge med 1 procentenhet. Alla kommuner har under 

perioden 2011–2016 haft en otydlig utveckling gentemot rikssnittet. 

4.6.3.1 Analys 

Enligt nedanstående tabell, Tabell 6, verkar vilket kön eleven har ge en svag påverkan på 

sannolikheten för att uppnå yrkesbehörighet. Visserligen har pojkar en något lägre sannolikhet 

att uppnå behörighet än flickor men skillnaden är inte så stor.  

Variabel Regressionskoefficienter Oddskvoter 

Kön 

Pojke 0,24 1,27 

Flicka 0 Referens 
Tabell 6: Regressionskoefficienter och oddskvoter för kön (SOU 2017:35). 

4.7 Svenska som andraspråk 
Det har inom ramen för Södertörnssamarbetet framgått att det är osäkert hur många av de 

elever som i teorin skulle kunna läsa ämnet svenska som andraspråk faktiskt gör det i 

praktiken. Förfarandet gällande vilka elever som ska läsa ämnet samt hur undervisningen för 

dessa elever ska organiseras skiljer sig åt inte bara mellan kommunerna utan också mellan 

skolorna inom kommunerna. Deltagarna i Södertörnssamarbetet förklarar det med att det 

saknas en nationell policy och ofta en kommunal policy om hur ämnet svenska som 

andraspråk ska hanteras. I t.ex. Botkyrka kommun använder sig vissa skolor av performance–

analyser av elevernas muntliga och skriftliga förmågor för att utifrån dessa underlag utvärdera 

elevernas behov av svenska som andraspråk. Dock är det på vissa av kommunens skolor 

däremot okänt hur underlaget ser ut för beslut om vilka elever som ska läsa svenska som 

andraspråk alternativt svenska. 

4.7.1 Antalet elever 

Diagrammet nedan, Figur 17, visar antalet elever som läst ämnet svenska som andraspråk i 

årskurs 9 under perioden 2011–2016. 
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Figur 17: Antal elever i svenska som andraspråk, åk 9 2011–2016. 

År 2016 hade enligt Figur 17 Södertälje det största antalet elever som läste svenska som andra 

språk med 316 elever, följt av Botkyrka, 281 elever, och Huddinge, 140 elever. Den kommun 

som hade det lägsta antalet elever var Nynäshamn med 20 elever, följt av Tyresö, 34 elever, 

och Salem, 36 elever. 

Enligt Figur 17 såg kommunen Södertälje och Salem en uppåtgående utvecklingstrend under 

perioden 2011–2016 och antalet elever som läser svenska som andraspråk ökade. Haninge och 

Botkyrka såg en nedåtgående utvecklingstrend under samma period och antalet elever 

minskade i dessa kommuner. Resterande kommuner så en otydlig utvecklingstrend.  

Den kommun som har sett den största ökningen från 2011 till 2016 var Södertälje där antalet 

har ökat med 78 elever till totalt 316 elever, följt av Tyresö som ökade med 7 elever till totalt 

4 elever. Den kommun som har sett den största minskningen från 2011 till 2016 var Haninge 

där antalet minskade med 82 elever till totalt 45 elever, följt av Botkyrka där antalet minskade 

med 61 elever till totalt 281 elever.  

Botkyrka var under 2011–2014 den kommun med flest antalet elever som läste svenska som 

andraspråk men Södertälje hade 2015–2016 flest antalet elever. Nynäshamn, Salem och 

Tyresö har under 2011–2016 hela tiden haft ett lågt antal elever. 

4.7.2 Andel godkända elever 

Nedanstående diagram, Figur 18, visar andel godkända elever i svenska som andraspråk i 

årskurs 9 under perioden 2012–2016. Det bör påpekas att Salem, Nynäshamn och Tyresö 

enligt Figur 17 jämfört med de andra kommunerna haft små elevgrupper i detta ämne vilket 

gör att resultatet kan variera stort mellan åren i dessa kommuner. 
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Figur 18: Andel (%) godkända i svenska som andraspråk, åk 9 2012–2016. 

År 2016 hade enligt Figur 18 Nynäshamn och Salem den högsta andelen godkända elever, 85 

%, i svenska som andraspråk, följt av Botkyrka med 84,7 %. Den kommun som hade lägsta 

andelen godkända elever var Tyresö med 64,7 %, följt av Södertälje, 75,9 %, och Haninge, 

82,2 %. Alla kommuner låg 2016 över rikssnittet, 67,5 %, förutom Tyresö som låg under. 

Under perioden 2011–2016 såg Botkyrka en svagt uppåtgående utvecklingstrend och andelen 

godkända elever ökade. Resterande kommuner såg en otydlig utvecklingstrend medan riket 

såg en svagt nedåtgående utvecklingstrend. 

Den kommun som såg den största ökningen av andelen godkända elever från 2012 till 2016 

var Haninge där andelen ökade med 21,4 procentenheter till 82,2 %, följt av Tyresö vars andel 

ökade med 7 procentenheter till 64,7 %. Den kommun som såg den lägsta ökningen av 

andelen godkända var Nynäshamn där andelen ökade med 1 procentenhet till 85 % följt av 

Södertälje vars andel ökade med 3,4 procentenheter till 75,9 %. Hos inga kommuner 

minskade andelen godkända elever under tidigare nämnda period. 

De kommuner som under nästan varje år under perioden 2012–2016 låg över rikssnittet var 

Botkyrka, Nynäshamn, Södertälje, Salem och Huddinge. Haninge låg under rikssnittet 2012, 

2015–2015 och Tyresö låg under rikssnittet under varje år förutom 2015. Den kommun som 

2016 låg högst över rikssnittet var Nynäshamn och Salem med 17,5 procentenheter, följt av 

Botkyrka med 17,2 procentenheter. Tyresö låg under rikssnittet med 2,8 procentenheter. 

De kommuner som gentemot rikssnittet har haft en uppåtgående utvecklingstrend under 

perioden 2012–2016 var Botkyrka, Huddinge och Södertälje där kommunens resultat jämfört 

med rikssnittet har ökat. Resterande kommuner har haft en otydlig utvecklingstrend. 
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5 Ekonomiska förutsättningar 

En förklaring som brukar lyftas fram när det gäller skolans resultat är att kommunerna satsar 

olika mycket på skolan och därmed ger olika ekonomiska förutsättningar för driften av 

verksamheten. Det är värt att notera att det finns en möjlig felkälla i denna statistik i och med 

att enskilda skolors bokföring skiljer sig åt gällande posten undervisning trots att definitionen 

av posten är tydlig. 

5.1 Kostnader per elev 
Nedanstående diagram, Figur 19, visar kostnaden per elev i Södertörnskommunerna 2011–

2015. Då denna rapport skrevs hade Skolverket ännu inte redovisat kostnadsstatistik för år 

2016. 

 

Figur 19: Totalkostnad per elev, 2011–2015. 

År 2015 hade enligt Figur 19 Södertälje den högsta totalkostnaden per elev med 104 300 kr, 

följt av Huddinge, 101 600 kr, och Salem, 97 200 kr. Kommunen med den lägsta 

totalkostnaden var Nynäshamn med 90 600 kr, följt av Haninge, 90 800 kr, och Tyresö, 

91 400 kr.  

Enligt Figur 19 såg alla kommuner en uppåtgående utvecklingstrend under perioden 2011–

2015 och totalkostnaden per elev ökade. Södertälje var den kommun där kostnaden ökade 

mest med 16,6 % (15 200 kr) till 104 300 kr, följt av Huddinge med 15,2 % (13 600 kr) till 

101 600 kr och Salem med 13,5 % (12 900 kr) till 97 200 kr. Haninge kommun såg den lägsta 

ökningen med 5,5 % (4 600 kr) till 90 800 kr, följt av Botkyrka med 7,1 % (6 200 kr) 93 700 

kr 2015. Tyresö såg en svag minskning 2014–2015 medan resterande kommuner såg en 

uppgång dessa år. 

Nedanstående diagram, Figur 20, visar hur kostnaderna per elev år 2015 fördelade sig mellan 

undervisning (personal), lokaler (bl. a. inventarier och städning) och övrigt (bl. a. SYV–

verksamhet och administration).  
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Figur 20: Kostnader per elev, 2015. 

År 2015 spenderade Huddinge mest på undervisning/personal med 61 400 kr, följt av 

Södertälje, 57 900 kr, och Salem, 54 600 kr. Nynäshamn var den som spenderade minst med 

46 200 kr, följt av Tyresö, 51 900 kr, och Haninge, 52 300 kr.  

Södertälje spenderade mest på lokalkostnader med 23 400 kr, följt av Huddinge, 19 800 kr, 

och Tyresö, 18 300 kr. Den kommun som spenderade minst var Botkyrka med 10 700 kr, följt 

av Nynäshamn, 13 800kr, och Salem, 14 900 kr. 

Nynäshamn spenderade mest på posten övrigt med 17 500 kr, följt av Botkyrka, 17 200 kr och 

Salem, 15 000 kr. Den kommun som spenderade minst var Haninge med 8 900 kr, följt av 

Huddinge 9 100 kr, och Tyresö, 9 200 kr.  

Nedanstående diagram, Figur 21, visar hur kostnaderna fördelade sig år 2015 mellan 

skolmåltider (skolmåls– och caféverksamhet), läromedel (bl. a. utrustning och bibliotek), 

elevhälsa (bl. a. skolläkare och skolsjuksköterskor) samt övrigt där bland annat kostnader för 

studie– och yrkesvägledning och administration ingår (samma post som övrigt i Figur 20). 

 

Figur 21: Kostnader per elev, 2015. 
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Övriga kostnader per elev dominerar enligt Figur 21 kostnadsmässigt bland posterna i 

samtliga kommuner. År 2015 spenderade Nynäshamn mest, följt av Botkyrka och Salem. De 

kommuner som spenderade minst var Haninge, följt av Huddinge och Tyresö. 

Den kommun som spenderade mest av kommunerna på skolmåltider per elev var Salem med 

6 700 kr, följt av Haninge, Huddinge och Södertälje med 6 300 kr vardera. Den kommun som 

spenderade minst var Botkyrka med 5 000 kr, följt av Tyresö och Nynäshamn med 5 700 kr 

vardera. 

Haninge och Nynäshamn var de kommunerna som spenderade mest per elev på läromedel 

med 5 300 kr vardera, följt av Södertälje med 4 800 kr. Den kommun som spenderade minst 

per elev var Huddinge med 3 400 kr, följt av Tyresö, 3 600 kr, och Botkyrka, 3 700 kr.  

Den kommun som spenderade mest av kommunerna på elevhälsa per elev var Södertälje med 

3 160 kr, följt av Botkyrka, 2 910 kr, och Tyresö, 2 730 kr. Huddinge spenderade minst på 

elevhälsa per elev med 1 1590 kr, följt av Salem, 2 120 kr, och Nynäshamn, 2 150 kr. 

5.2 Lärartäthet och lärarbehörighet 

5.2.1 Antal elever per lärare 

Nedanstående diagram, Figur 22, visar lärartätheten i Södertörnskommunerna under perioden 

2011–2016 genom måttet antalet elever per lärare, där en sänkning i antalet elever per lärare 

motsvarar en ökning i lärartätheten. 

 

Figur 22: Antal elever per lärare (heltidstjänster) för alla skolor i kommunen, 2011–2016. 

År 2016 hade enligt Figur 22 Huddinge och Nynäshamn det högsta antalet elever per lärare 

med 13,8 vardera och därför den lägsta lärartätheten, följt av Haninge med 13,4 elever per 

lärare. Den kommun som hade det lägsta antalet elever per lärare och därför den högsta 

lärartätheten under samma år var Södertälje med 11,4 elever per lärare, följt av Botkyrka, 

12,4, och Salem, 12,2. Alla kommuner låg över rikssnittet, 12,2, 2016 förutom Södertälje som 

låg under. 
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Enligt Figur 22 såg kommunerna Salem, Nynäshamn, Huddinge och Haninge en uppåtgående 

utvecklingstrend under perioden 2011–2016 och antalet elever per lärare ökade. Den kommun 

som såg en nedåtgående utvecklingstrend var Södertälje och antalet elever under samma 

period minskade, medan Tyresö och Botkyrka såg en otydlig utvecklingstrend under samma 

period.  

Salem såg den största ökningen i antalet elever per lärare från 2011 till 2016 med 1,5 till 12,5, 

följt av Huddinge med 0,9 till 13,8 och Nynäshamn, 0,5 till 13,8. Södertälje såg den största 

minskningen från 2011 till 2016 med 2,1 till 11,4 antal elever per lärare, följt av Tyresö och 

Botkyrka med 0,2 vardera till 13,3 och 12,4 respektive. 

De kommuner som konsekvent har under perioden 2011–2016 legat över rikssnittet var 

Nynäshamn, Tyresö, Huddinge, Haninge och Botkyrka. Södertälje låg över rikssnittet 2011–

2014 men låg under densamma 2015–2016. Salem har under 2011–2015 legat under 

rikssnittet men gick 2016 över densamma. De kommuner som 2016 låg högst över rikssnittet 

var Huddinge och Nynäshamn med 1,6 vardera, följt av Haninge med 1,6 och Tyresö med 1,1 

över rikssnittet. Södertälje var den enda kommun som 2016 låg under rikssnittet, med 0,8. 

Nynäshamn, Salem, Haninge och Huddinge har gentemot rikssnittet sett en uppåtgående 

utvecklingstrend under perioden 2011–2016 och jämfört med rikssnittet har antalet elever per 

lärare gått upp. Botkyrka och Södertälje har sett en nedåtgående utvecklingstrend gentemot 

rikssnittet under samma period och. Resultatet för Botkyrka har närmat sig rikssnittets resultat 

medan Södertälje inte bara har närmat sig utan blivit lägre än rikssnittet. Tyresö såg under 

2011–2016 en otydlig utvecklingstrend gentemot rikssnittet. 

5.2.2 Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen 

Nedanstående diagram, Figur 23, visar lärarbehörigheten i Södertörnskommunerna genom 

måttet andel lärare med pedagogisk högskoleexamen för alla skolor i kommunen. 

 

Figur 23: Andel (%) lärare (heltidstjänster) med pedagogisk högskoleexamen för alla skolor i kommunen, 2011–2016. 
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Enligt Figur 23 såg kommunerna Tyresö och Salem en uppåtgående utvecklingstrend under 

perioden 2011–2016 och andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen ökade. Botkyrka 

såg en nedåtgående utvecklingstrend under samma period och andelen lärare minskade. 

Resterande kommuner såg en otydlig utvecklingstrend.  

Den kommun vars andel lärare ökade mest från 2011 till 2016 var Salem där andelen lärare 

ökade med 6 procentenheter till 81 %, följt av Tyresö med 5 procentenheter till 86 % och 

Huddinge och Södertälje med vardera 2 procentenheter till respektive 84 % och 77 %. 

Nynäshamn såg ingen ändring av 2011 års resultat medan Botkyrka såg den största 

minskningen med 0,3 procentenheter till 75 %, följt av Haninge med 2 procentenheter till 76 

%. 

Alla kommuner har 2011–2016 konsekvent legat under rikssnittet, förutom Tyresö som 2015 

låg på samma nivå och var den enda kommun som 2016 låg över rikssnittet, med 1 

procentenhet. Den kommun som låg lägst under rikssnittet 2016 var Nynäshamn med 13 

procentenheter, följt av Botkyrka, 10 procentenheter, och Haninge, 9 procentenheter. 

De kommuner som gentemot rikssnittet har sett en uppåtgående utvecklingstrend under 

perioden 2011–2016 var Tyresö och Salem som därför har närmat sig rikssnittets resultat. 

Botkyrka har under samma period haft en nedåtgående utvecklingstrend gentemot rikssnittet 

och andelen lärare hos kommunen jämfört med rikssnittet har minskat. Resterande kommuner 

har sett en otydlig utvecklingstrend. 
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6 Strukturella faktorer 

6.1 Föräldrarnas utbildningsnivå 
Diagrammet nedan visar andelen elever i årskurs 9 under perioden 2014–2016 vars föräldrar 

hade eftergymnasial utbildning. 

 

Figur 24: Andel (%) elever i åk 9 vars föräldrar har eftergymnasial utbildning, 2014–2016. 

År 2016 hade enligt Figur 24 Salem den högsta andelen elever i årskurs 9 vars föräldrar hade 

eftergymnasial utbildning, 63,7 %, följt av Tyresö, 55,3 %, och Huddinge, 51,8 %. Den 

kommun som hade den lägsta andelen elever under samma år var Haninge med 37,8 %, följt 

av Nynäshamn, 38,9 %, och Södertälje, 44,5 %. Salem och Södertälje låg över rikssnittet, 

54,4 %, och resterande kommuner låg under. 

Enligt Figur 24 såg kommunerna Tyresö, Botkyrka och Södertälje en uppåtgående 

utvecklingstrend och andelen elever vars föräldrar har eftergymnasial utbildning ökade, vilket 

riket också såg. Resterande kommuner såg en otydlig utvecklingstrend. 

Den kommun som såg den största ökningen från 2014 till 2016 var Botkyrka, som ökade med 

6,8 procentenheter till 45 %, följt av Södertälje med 3,6 procentenheter till 44,5 % och Salem 

med 3,4 procentenheter till 63,7 %. Huddinge såg ingen ändring 2016 jämfört med 2014 

medan Nynäshamn ökade minst, med 1,2 procentenheter till 38,9 %. Ingen kommun såg en 

minskning av andelen elever under samma period. 

De kommuner som konsekvent låg över rikssnittet under perioden 2014–2016 var Salem och 

Tyresö medan Huddinge låg över rikssnittet 2014–2015 men låg under 2016. Botkyrka, 

Haninge, Nynäshamn och Södertälje låg konsekvent under 2014–2016 under rikssnittet. 

Botkyrka var den enda kommunen som gentemot rikssnittet såg en svagt uppåtgående 

utvecklingstrend under perioden 2014–2016 och kommunens resultat närmade sig rikssnittet. 

Resterande, förutom Salem, kommuner såg en svagt nedåtgående utvecklingstrend gentemot 
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eller så sjönk andelen elever och avståndet till rikssnittet ökade ännu mer (Nynäshamn, 

Haninge, Södertälje). Salem såg en otydlig utvecklingstrend gentemot rikssnittet. 

6.1.1 Analys 

Nedanstående tabell, Tabell 7, visar regressionskoefficienter och oddskvoter för 

vårdnadshavarens utbildningsnivå.  

Variabel Regressionskoefficienter Oddskvoter 

Vårdnadshavarens utbildningsnivå 

Förgymnasial 1,25 3,51 

Gymnasial 0,83 2,30 

Eftergymnasial 0 Referens 

Okänd 1,25 3,50 
Tabell 7: Regressionskoefficienter och oddskvoter för vårdnadshavarens utbildningsnivå (SOU 2017:35, s. 443). 

Elever vars vårdnadshavare har förgymnasial och/eller gymnasial utbildning klarar sig inte 

lika bra som de elever vars vårdnadshavare har eftergymnasial utbildning, då 

regressionskoefficienterna för dessa är större än 0. Elever vars vårdnadshavare har 

förgymnasial utbildning jämfört med referensen (eftergymnasial) har en förhöjd risk att inte 

uppnå behörighet till yrkesprogram, lika så elever med vårdnadshavare som har gymnasial 

utbildning (fastän en lägre risk). 

6.2 Elever med utländsk bakgrund 

6.3 Totala andelen elever med utländsk bakgrund 
Nedanstående diagram, Figur 25, visar andelen elever i årskurs 9 med utländsk bakgrund i 

kommunerna under perioden 2011–2016.  

 

Figur 25: Andel (%) elever med utländsk bakgrund (födda i Sverige eller födda utomlands), åk 9 2011–2016. 

År 2016 hade enligt Figur 25 Södertälje den högsta andelen elever med utländsk bakgrund 

med 60,2 %, följt av Botkyrka, 53,6 %, och Huddinge, 29,5 %. Tyresö hade den lägsta 

andelen elever med 14,2 %, följt av Salem, 19,1 %, och Haninge, 28,5 %. Nynäshamn hade 

under 10 elever med utländsk bakgrund och därför var andelen inte redovisad i Siris. 

Södertälje, Botkyrka, Huddinge och Haninge låg 2016 över rikssnittet, 23,4 %, medan 

resterande kommuner låg under. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Botkyrka Haninge Huddinge Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Riket

Andel (%) elever åk 9 med utländsk bakgrund 

2011

2012

2013

2014

2015

2016



38 

 

Enligt Figur 25 såg Södertälje, Huddinge och Salem en svagt uppåtgående utvecklingstrend 

under perioden 2011–2016 och andelen elever med utländsk bakgrund ökade, vilket ligger i 

linje med rikets utvecklingstrend. Resterande kommuner såg en otydlig utvecklingstrend 

under samma period. 

Den kommun som såg den största ökningen av andelen elever med utländsk bakgrund från 

2011 till 2016 var Södertälje med 5,3 procentenheter till 60,2 %, följt av Salem med 3,3 

procentenheter till 19,1 %. Den kommun som såg den största minskningen av andelen elever 

under samma period var Haninge med 2,3 procentenheter till 28,5 %. 

De kommuner som konsekvent har legat över rikssnittet under perioden 2011–2016 var 

Södertälje, Botkyrka, Haninge och Huddinge. Tyresö låg under samma period konsekvent 

under rikssnittet medan Salem bara låg över rikssnittet under 2013 och Nynäshamn gjorde 

samma sak 2011. Oklart var Nynäshamn ligger gentemot rikssnittet 2016 då andelen inte 

redovisades i Siris. Den kommun som 2016 låg högst över rikssnittet var Södertälje med 36,8 

procentenheter, följt av Botkyrka med 30,2 procentenheter. Tyresö var den kommun som låg 

lägst under rikssnittet med 9,2 procentenheter, följt av Salem med 4,3 procentenheter. 

Södertälje var den enda kommun som under perioden 2011–2016 såg gentemot rikssnittet en 

uppåtgående utvecklingstrend och andelen elever jämfört med riket ökade. Botkyrka, Salem 

och Tyresö såg under samma period en nedåtgående utvecklingstrend gentemot rikssnittet och 

andelen elever kom antingen närmare rikets resultat (Botkyrka) eller kommunens andel elever 

minskade och avståndet till rikets resultat ökade (Salem, Tyresö). 

6.4 Andel elever med utländsk bakgrund födda i Sverige eller utomlands 
Nedanstående diagram, Figur 26, visar andelen elever med utländsk bakgrund som är födda i 

Sverige respektive utomlands i årskurs 9. 

 

Figur 26: Andel (%) elever med utländsk bakgrund som är födda i Sverige respektive utomlands, åk 9 2016. 
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födda utomlands med 34,1 %. Den kommun som hade den minsta andelen elever med 

utländsk bakgrund födda i Sverige var Tyresö med 6 % som också hade den minsta andelen 

elever med utländsk bakgrund födda utomlands med 8,2 %. Data från Nynäshamn baserades 

på färre än 10 elever och redovisades därför inte i Siris. 

6.5 Nyinvandrade elever 
Hos diagrammen Figur 27–Figur 33 är vissa år hos vissa kommuner tomma. Detta beror på att 

informationen i Siris, som diagrammen baseras på, i dessa fall har baserats på färre än 10 

elever eller att data har saknats och därför inte har publicerats. På grund av detta kommer 

dessa fall inte tas i beaktande i presentationerna nedan. Se sektion 3.1 för beräkning av 

nyckeltalen för åren 2015–2016. 

6.5.1 Antal nyinvandrade elever 

Nedanstående diagram, Figur 27, visar antalet nyinvandrade elever i årskurs 9 under perioden 

2012–2016.  

 

Figur 27: Antalet nyinvandrade elever i åk 9, 2011–2016. 

År 2016 hade enligt Figur 27 Södertälje det högsta antalet nyinvandrade elever i årskurs 9 

med 102 elever, följt av Botkyrka, 49 elever, och Huddinge, 32 elever. Den kommun som 

hade det lägsta antalet nyinvandrade elever var Tyresö med 16 elever, följt av Haninge med 

31 elever.  

De kommuner som enligt Figur 27 såg en uppåtgående utvecklingstrend och antalet 

nyinvandrade elever ökade under perioden 2012–2016 var Tyresö och Södertälje, medan 

Huddinge och Botkyrka såg en nedåtgående utvecklingstrend och antalet nyinvandrade elever 

minskade. 

Södertälje såg den största ökningen av antalet nyinvandrade elever från 2011 till 2016 med 33 

elever till 102 elever, följt av Tyresö som såg en ökning av 5 elever till 16 elever. Botkyrka 

såg den största minskningen och antalet elever minskade med 28 elever till 49 elever, följt av 

Huddinge där antalet elever minskade med 7 elever till 31 elever under samma period. 

Nedanstående diagram, Figur 28, visar andelen nyinvandrade elever i årskurs 9 av antalet 

totala elever i varje kommun under perioden 2012–2016. 
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Figur 28: Andelen (%)elever som var nyinvandrade i åk 9, 2012–2016. 

År 2016 var enligt Figur 28 Södertälje kommunen med den största andelen nyinvandrade 

elever med 11,9 %, följt av Botkyrka, 6,4 %, och Haninge, 5,4 %. Tyresö hade den lägsta 

andelen nyinvandrade elever med 3,2 %, följt av Huddinge, med 3,4 %.  

Södertälje såg enligt Figur 28 den största ökningen i procentenheter från 2012 till 2016 med 

2,7 procentenheter till 11,9 %, följt av Tyresö med 1 procentenhet till 3,2 %. Den kommun 

som såg den största minskningen var Botkyrka med 3,5 procentenheter till 6,4 %, följt av 

Huddinge med 0,5 procentenheter till 3,4 %. 

De kommuner som såg en svag uppåtgående utvecklingstrend under 2012–2016 var Tyresö 

och Södertälje och andelen nyinvandrade elever ökade. Botkyrka och Huddinge så en svagt 

nedåtgående utvecklingstrend under samma period och andelen nyinvandrade elever 

minskade. Resterande kommuner såg en otydlig utvecklingstrend. 

6.5.2 Andelen yrkesbehöriga 

Nedanstående diagram, Figur 29, visar andelen nyinvandrade elever med yrkesbehörighet i 

årskurs 9 under perioden 2012–2016. 

 

Figur 29: Andelen (%) nyinvandrade elever med yrkesbehörighet i åk 9, 2012–2016. 
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År 2016 hade enligt Figur 29 Huddinge den största andelen nyinvandrade elever med 

yrkesbehörighet, 53,7 %, följt av Botkyrka, 52,7%, och Haninge, 52,6 %. Tyresö hade den 

lägsta andelen nyinvandrade elever med yrkesbehörighet, 31,8 %. Botkyrka, Haninge, 

Huddinge, Södertälje och Tyresö låg alla över rikssnittet på 30,4 %. 

Enligt Figur 29 såg Botkyrka, Södertälje och Huddinge en uppåtgående utvecklingstrend 

under perioden 2012–2016 och andelen nyinvandrade elever med yrkesbehörighet ökade. 

Resterande kommuner såg en otydlig utvecklingstrend. 

Den kommun som från 2011 till 2016 har sett den största ökningen av antalet elever var 

Södertälje med 28,8 procentenheter till 52 %, följt av Botkyrka med 24,1 procentenheter till 

52,7 procent och Huddinge med 15,2 procentenheter till 53,7 %. 

Kommunerna Botkyrka och Södertälje låg 2011–2016 över rikssnittet nästan varje år, förutom 

2012–2013. Huddinge låg över rikssnittet 2012–2013, gick under rikssnittet 2015 och låg 

2016 över rikssnittet igen. Haninge låg över rikssnittet 2015–2016. År 2016 låg Huddinge 

högst över rikssnittet med 23,3 procentenheter, följt av Botkyrka med 22,3 procentenheter och 

Haninge med 22,2 procentenheter. Den kommun som låg närmast rikssnittet var Tyresö med 

1,4 procentenhet. 

Mellan år 2011 och år 2016 såg Botkyrka och Södertälje gentemot riket en uppåtgående 

utvecklingstrend. Skillnaden i procentenheter ökade och andelen nyinvandrade elever med 

yrkesbehörighet i de båda kommunerna blev större jämfört med riket. Resterande kommuner 

såg en otydlig utvecklingstrend. 

6.5.2.1 Skillnad 

Nedanstående diagram visar på skillnaden mellan elever (exklusive nyinvandrade och okänd 

bakgrund) och nyinvandrade elever under perioden 2012–2016. Då data har baserats på färre 

än tio elever visas inte skillnaden för de åren i diagrammet. 

 

Figur 30: Skillnaden i procentenheter mellan elever (exkl. nyinvandrade och med okänd bakgrund) och nyinvandrade elever 

med yrkesbehörighet i åk 9, 2012–2016. 
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med 34,3 procentenheter vardera som såg den minsta skillnaden 2016, följt av Haninge med 

36,8 procentenheter. Tyresö var den kommun som 2016 såg den största skillnaden med 62,2 

procentenheter. 

Både Botkyrka och Södertälje såg en nedåtgående utvecklingstrend mellan 2012 och 2016, 

varav Botkyrka såg den största minskningen (24,1 procentenheter). Detta på grund av att 

andelen nyinvandrade som uppnått yrkesbehörighet ökade med 84,3 %, se Tabell 8. 

Resterande kommuner såg en otydlig utvecklingstrend.  

 2012 2016 Ändring % 

Kommun Exkl. Nyin. Exkl. Nyin. Exkl. Nyin. 

Botkyrka 0,834 0,286 0,87 0,527 4,3 % 84,3 % 

Haninge 0,695 
 

0,894 0,526 28,6%  

Huddinge 0,906 0,385 0,92 0,537 1,5 % 39,5 % 

Nynäshamn 0,894 
 

0,885  –1,0 %  

Salem  0,875 
 

0,909  3,9 %  

Södertälje 0,814 0,232 0,863 0,52 6,0 % 124,1 % 

Tyresö 0,91 
 

0,94 0,318 3,3 %  

Riket 0,891 0,305 0,903 0,304 1,3 % –0,3 % 
Tabell 8: Andelen elever (exkl. nyinvandrade och med okänd bakgrund) och nyinvandrade elever som uppnått 

yrkesbehörighet, år 2012 och 2016, åk 9. Grönt visar ökning, orange visar minskning. 

6.5.2.2 Analys 

Nedanstående tabell, Tabell 9, visar regressionskoefficienter och oddskvoter för invandring. 

Variabel Regressionskoefficienter Oddskvoter 

Invandring 

Inom tre år från 

grundskoleavgång 
2,59 13,38 

4–6 år 0,90 2,45 

Mer än 6 år eller född i Sverige 0 Referens 
Tabell 9: Regressionskoefficienter och oddskvoter för invandring (SOU 2017:35, s. 443). 

Då eleven har invandrat inom tre år från grundskoleavgång ses enligt dess 

regressionskoefficient, då den är större än 0, att personen inte lyckats lika bra som de elever 

som har bott i Sverige mer än 6 år eller är födda i Sverige. Enligt oddskvoten, 13,38, har en 

elev som invandrat inom tre år från grundskoleavgång jämfört med referensen (mer än 6 år 

eller född i Sverige) en mycket mer förhöjd risk att inte uppnå yrkesbehörighet. 

En elev som har invandrat inom 4–6 år från grundskoleavgång lyckes enligt 

regressionskoefficienten heller inte lika bra som referensen, men lyckas ändå bättre än de 

elever som har invandrat inom tre år. Oddskvoten visar på att dessa elever har en förhöjd risk 

att inte uppnå behörighet till yrkesprogram, men risken är mycket lägre jämfört med de elever 

som har invandrat inom tre år. 

6.5.3 Genomsnittliga meritvärdet 

Nedanstående diagram, Figur 31, visar det genomsnittliga meritvärdet för nyinvandrade i 

årskurs 9 under perioden 2011–2014. För 2015–2016 redovisades inte nyinvandrades 

information som en egen kolumn och dessutom kunde inte meritvärdet beräknas. 
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Figur 31: Genomsnittligt meritvärde för nyinvandrade elever i åk 9, 2012–2014. 

År 2014 hade enligt Figur 31 Södertälje det högsta genomsnittliga meritvärdet hos 

nyinvandrade elever i årskurs 9 med 156,3 poäng, följt av Haninge, 128,9 poäng, och 

Huddinge, 122,8 poäng. Tyresö hade det lägsta genomsnittliga meritvärdet med 105,8 poäng, 

följt av Botkyrka, 120 poäng. Alla kommuner förutom Tyresö låg över rikssnittet på 119,2 

poäng. 

Enligt Figur 31 såg kommunerna Haninge och Södertälje en svagt uppåtgående 

utvecklingstrend och det genomsnittliga meritvärdet för nyinvandrade ökade mellan åren 

2012 och 2014. Tyresö och Huddinge så en svagt nedåtgående utvecklingstrend och det 

genomsnittliga meritvärdet minskade under samma period.  

Södertälje såg den största ökningen 2012 till 2014 med 36,5 poäng till 156,3 poäng, följt av 

Haninge med 15,8 poäng till 128,9 poäng. Huddinge såg den största minskningen med 15,8 

poäng till 122,8 poäng, följt av Tyresö med 5,7 poäng till 105,9 poäng. 

Kommunerna Haninge och Södertälje låg under rikssnittet 2012 men låg över rikssnittet de 

följande två åren. Huddinge låg över rikssnittet 2012 och 2014, medan Botkyrka bara låg över 

rikssnittet 2014. Tyresö låg under rikssnittet under varje år 2012–2014. Haninge och 

Södertälje såg under perioden 2012–2014 en uppåtgående utvecklingstrend gentemot 

rikssnittet och det genomsnittliga meritvärdet blev högre i kommunerna jämfört med riket. 

Huddinge såg under samma period en nedåtgående utvecklingstrend och det genomsnittliga 

meritvärdet gentemot riket minskade. Resterande kommuner såg en otydlig utvecklingstrend. 

6.5.3.1 Skillnad 

Nedanstående diagram, Figur 32, visar skillnaden i genomsnittligt meritvärde mellan elever 

(exklusive nyinvandrade och elever med okänd bakgrund) och nyinvandrade elever i årskurs 9 

2012–2014. För de kommuner so har tomma poster baserades data på mindre än 10 elever och 

redovisades därför inte i Siris. 
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Figur 32: Skillnaden i genomsnittligt meritvärde mellan elever (exkl. nyinvandrade och med okänd bakgrund) och 

nyinvandrade elever i åk 9, 2012–2014. 

Enligt Figur 32 uppnår elever (exklusive nyinvandrade och med okänd bakgrund) ett högre 

meritvärde än nyinvandrade elever i varenda Södertörnskommun. År 2014 såg Tyresö den 

största skillnaden med 114,3 poäng, följt av Huddinge, 101,6 poäng, och Botkyrka, 88,2 

poäng. Södertälje såg den minsta skillnaden med 52,7 poäng. 

Södertälje var den enda kommun som såg en nedåtgående utvecklingstrend under perioden 

2012–2014 och skillnaden mellan eleverna minskade, varav Södertälje såg den största 

minskningen (33,3 poäng). Detta på grund av att meritvärdet för nyinvandrade elever ökade 

med 30,5 %, se Tabell 10. Tyresö och Huddinge såg en uppåtgående utvecklingstrend och 

skillnaden mellan eleverna ökade, varav Huddinge såg den största ökningen, 24,7 poäng, då 

meritvärdet för elever (exkl. nyinvandrade och med okänd bakgrund) ökade medan 

meritvärdet för nyinvandrade elever minskade, se Tabell 10. 

 2012 2014 Ändring % 

Kommun Exkl. Nyin. Exkl. Nyin. Exkl. Nyin. 

Botkyrka 203,2 118,5 208,2 120 2,5 % 1,3 % 

Haninge 205,8 113,1 206,7 128,9 0,4 % 14,0 % 

Huddinge 215,6 138,6 224,4 122,8 4,1 % –11,4 % 

Nynäshamn 205,8 
 

205,3  –0,2 %  

Salem  216,9 99,1 231,3  6,6 %  

Södertälje 205,8 119,8 209 156,3 1,6 % 30,5 % 

Tyresö 219,1 111,5 220,1 105,8 0,5 % –5,1 % 

Riket 213,7 125,2 217,8 119,2 1,9 % –4,8 % 
Tabell 10: Det genomsnittliga meritvärdet för elever (exkl. nyinvandrade och med okänd bakgrund) och nyinvandrade elever, 

år 2012 och 2016, åk 9. Grönt visar ökning, orange visar minskning. 

6.5.4 Andelen som uppnått kunskapskraven 

Nedanstående diagram, Figur 33, visar andelen nyinvandrade som uppnått kunskapskraven i 

årskurs 9 under perioden 2012–2016. 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Botkyrka Haninge Huddinge Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Riket

Meritvärde – skillnaden mellan elever (exkl. nyinvandrade 
och med okänd bakgrund) och nyinvandrade elever i åk 9 

  

2012

2013

2014



45 

 

 

Figur 33: Andelen nyinvandrade elever som uppnått kunskapskraven i åk 9, 2012–2016. 

År 2016 hade Haninge den största andelen nyinvandrade elever som uppnått kunskapskraven 

med 44,4 %, följt av Södertälje, 39,4 %, och Huddinge, 38,9 %. Den kommun som hade den 

lägsta andelen var Tyresö med 12 %, följt av Botkyrka, 29,8 %. Botkyrka, Haninge, Huddinge 

och Södertälje låg över rikssnittet, 21,2 %, medan Tyresö låg under rikssnittet. 

Enligt Figur 33 såg kommunerna Södertälje och Botkyrka en uppåtgående utvecklingstrend 

under perioden 2012–2016 och andelen nyinvandrade som uppnått kunskapskraven ökade. 

Resterande kommuner såg en otydlig utvecklingstrend. 

Södertälje ökade med högst antal procentenheter från 2014 till 2016, 22 procentenheter till 

39,4 %, följt av Botkyrka, 14,2 procentenheter till 29,8 %. 

Södertälje låg under rikssnittet 2012–2013 och låg över densamma 2014–2016. Södertälje har 

sett en uppåtgående utvecklingstrend gentemot rikssnittet och skillnaden i antalet 

procentenheter har ökat då kommunens resultat har gått upp. Då ett flertal kommuner under 

flera år saknar information går det inte att dra några slutsatser om en utvecklingstrend 

gentemot rikets resultat för dessa kommuner. 

6.5.4.1 Skillnad 

Nedanstående diagram, Figur 34, visar skillnaden mellan andelen elever (exklusive 

nyinvandrade och elever med okänd bakgrund) och nyinvandrade elever som uppnått 

kunskapskraven i årskurs 9 under perioden 2012–2016. För de år som saknas var data inte 

redovisad i Siris, då det byggde på mindre än tio elever.  
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Figur 34: Skillnaden mellan andelen elever (exkl. nyinvandrade och elever med okänd bakgrund) och nyinvandrade elever 

som uppnått kunskapskraven i åk 9, 2012–2016. 

För alla Södertörnskommuner hade elever (exkl. nyinvandrade och med okänd bakgrund) en 

större andel som uppnått kunskapskraven jämfört med nyinvandrade elever. År 2016 hade 

Tyresö den största skillnaden med 71,6 procentenheter, följt av Huddinge, 47,2 

procentenheter, och Botkyrka, 43,7 procentenheter. Den kommun som hade den minsta 

skillnaden var Haninge med 33,2 procentenheter. 

Alla kommuner såg en otydlig utvecklingstrend. Södertälje såg den största minskningen av 

skillnaden med 16,2 procentenheter mellan 2012 och 2016, följt av Botkyrka med 13,8 

procentenheter. Hos Södertälje ökade andelen nyinvandrade elever som uppnått 

kunskapskraven med 103,4 % medan för resterande elever minskade andelen något, se Tabell 

11. 

 2012 2016 Ändring % 

Kommun Exkl. Nyin. Exkl. Nyin. Exkl. Nyin. 

Botkyrka 0,731 0,156 0,704 0,128 –3,7 % –17,9 % 

Haninge 0,695 
 

0,742  6,8 %  

Huddinge 0,82 0,308 0,858  4,6 %  

Nynäshamn 0,815 
 

0,778  –4,5 %  

Salem  0,803 
 

0,814  1,4 %  

Södertälje 0,704 0,174 0,689 0,354 –2,1 % 103,4 % 

Tyresö 0,802 
 

0,837  4,4 %  

Riket 0,789 0,224 0,794 0,192 0,6 % –14,3 % 
Tabell 11: Andelen elever (exkl. nyinvandrade och med okänd bakgrund) och nyinvandrade elever som uppnått 

kunskapskraven, år 2012 och 2016, åk 9. Grönt visar ökning, orange visar minskning. 
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