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1 Statistikens sammanhang 

Kostnader för utbildningsväsendet är en sammanställning av 
befintliga statistikuppgifter till tabeller i SCB:s statistikdatabas (SSD). 
Denna statistikens framställning (StaF) kompletterar 
kvalitetsdeklarationen för Kostnader för utbildningsväsendet.  

Se punkt 2.4.1 för information om vilka undersökningar och källor 
som sammanställningen bygger på samt länkar till StaF och 
Kvalitetdeklaration i de fall dessa ska framställas. 

Statistiken belyser kostnaderna inom alla skolformer och uppdelat på 
olika kostnadsslag exempelvis undervisning och lokaler/inventarier. 
Statistiken är en del av det nationella uppföljningssystemet och 
används även för internationella jämförelser. 

2 Undersökningsdesign 

2.1 Målstorheter 

För förskola, fritidshem och förskoleklass undersöks kostnader i 
absoluta tal och per elev gällande: 

• Lokaler/inventarier 

• Personal 

• Övrigt 

• Total kostnad 

För pedagogisk omsorg, öppen förskola och öppen fritidsverksamhet  
undersöks kostnader i absoluta tal och per elev gällande: 

• Total kostnad 

För grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola 
undersöks kostnader i absoluta tal och per elev gällande: 

• Undervisning 

• Elevhälsa  

• Lokaler/inventarier 

• Skolmåltider 

• Skolskjuts 

• Läromedel/utrustning/skolbibliotek 

• Övrigt  

• Total kostnad 

För specialskolan undersöks kostnader i absoluta tal och per elev 
gällande: 

• Undervisning 

• Elevhälsa  

• Lokaler/inventarier 

• Skolmåltider 

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/utbildning-och-forskning/befolkningens-utbildning/kostnader-for-utbildningsvasendet/
https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__UF__UF0514/UtbKostForskola/
https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__UF__UF0514/UtbKostForskola/
https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__UF__UF0514/UtbKostGrundGym/
https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__UF__UF0514/UtbKostSarSpec/
https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__UF__UF0514/UtbKostGrundGym/
https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__UF__UF0514/UtbKostSarSpec/
https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__UF__UF0514/UtbKostSarSpec/
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• Skolskjuts 

• Elevhem 

• Läromedel/utrustning/skolbibliotek 

• Övrigt  

• Total kostnad 

För universitet/högskola undersöks kostnader i absoluta tal gällande: 

• Personalkostnad 

• Lokalkostnad 

• Driftkostnad 

• Avskrivningar 

• Finansiella kostnader 

• Total kostnad 

För universitet/högskola undersöks också kostnader per 
helårsstudent och ersättning per helårsprestation gällande: 

• Dans 

• Design 

• Humanistiskt, teologiskt, juridiskt, samhällsvetenskapligt 

• Idrott 

• Konst 

• Media 

• Medicinskt 

• Musik 

• Naturvetenskaplig, tekniskt, farmaceutiskt 

• Odontologiskt 

• Opera 

• Teater 

• Undervisning 

• Verksamhetsförlagd 

• Vård 

• Övrigt 

För kommunal vuxenutbildning undersöks kostnader i absoluta tal 
och per elev gällande: 

• Undervisning 

• Elevhälsa  

• Lokaler/inventarier 

• Läromedel/utrustning/skolbibliotek 

• Övrigt  

• Total kostnad 

För kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning och 
kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare undersöks  
kostnader i absoluta tal och per elev gällande: 

https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__UF__UF0514/UtbKostSarSpec/
https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__UF__UF0514/UtbKostnUnivErsatt/
https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__UF__UF0514/UtbKostKomvux/
https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__UF__UF0514/UtbKostKomvux/
https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__UF__UF0514/UtbKostKomvux/
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• Total kostnad 

För yrkeshögskola och konst- och kulturutbildningar undersöks: 

• Total kostnad (utbetalda statsbidrag) 

• Total Kostnad per utbildningsplats 

För folkhögskolor undersöks kostnader i absoluta tal gällande: 

• Undervisning, personal 

• Undervisning, övrigt 

• Undervisning, totalt 

• Administration, personal 

• Administration, övrigt 

• Administration, totalt 

• Kök och hushåll, personal 

• Kök och hushåll, övrigt 

• Kök och hushåll, totalt 

• Fastigheter/lokaler, personal 

• Fastigheter/lokaler, övrigt 

• Fastigheter/lokaler, totalt 

• Övriga kostnader 

• Total kostnad 

För studieförbund undersöks kostnader i  absoluta tal gällande: 

• Total kostnad 

För svenska utlandsskolor undersöks kostnader per elev gällande: 

• Undervisning 

• Lokaler/inventarier 

• Läromedel/utrustning/skolbibliotek 

• Övrigt  

• Total kostnad 

Gällande studiestöd undersöks: 

• Total kostnad för gymnasieskola, folkhögskola, 
vuxenutbildning, högskola 

Gällande arbetsmarknadspolitiska program undersöks: 

• Total kostnad för arbetsmarknadsutbildning, förberedande 
eller orienterande utbildning, jobb- och utvecklingsgarantin, 
jobbgaranti för ungdomar, rehabiliteringssamverkan, 
utbildning inom kriminalvården, etableringsuppdraget samt- 
folkhögskolesatsning. 

Gällande centrala kostnader undersöks: 

• Total kostnad 

https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__UF__UF0514/UtbKostnYHoKKV/
https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__UF__UF0514/UtbKostnFolkHStudieF/
https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__UF__UF0514/UtbKostnFolkHStudieF/
https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__UF__UF0514/UtbKostUtland/
https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__UF__UF0514/UtbKostnStudieStod/
https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__UF__UF0514/UtbKostnArb/
https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__UF__UF0514/UtbKostSkolformer/
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2.2 Ramförfarande 

Räkenskapssammandraget, Folkhögskolans ekonomi och Kostnader 
för förskola, fritidshem, skola och vuxenutbildning är 
totalundersökningar som samlas in av SCB. Dessa undersökningar 
bedöms täcka upp den delen av målpopulationen som utgörs av 
förskola, förskoleklass, pedagogisk omsorg, fritidshem, öppen 
förskola, öppen fritidsverksamhet, grundskola, grundsärskola, 
gymnasieskola, gymnasiesärskola, specialskola, kommunal 
vuxenutbildning, kommunal vuxenutbildning som särskild 
utbildning, kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare, 
svensk utlandsskola och folkhögskola. 

Gällande den delen av målpopulationen som utgörs av universitets- 
och högskoleutbildning, konst- och kulturutbildningar samt 
yrkeshögskoleutbildningar bygger insamling av statistikvärden på 
uppgifter som publiceras av respektive källa, exempelvis på 
hemsidor eller i offentliga rapporter/dokument. 

Gällande kostnader relaterade till arbetsmarknadspolitiska program, 
studiestöd och studieförbund beställs statistiska underlag från 
Arbetsförmedlingen, Folkbildningsrådet och CSN och dialog förs 
med respektive organisation för att fastställa att insamlade uppgifter 
täcker denna del av målpopulationen korrekt.  

2.3 Förfaranden för urval och uteslutning 

2.3.1 Urvalsförfarande 

Kostnader för utbildningsväsendet i Sverige bygger på 
totalundersökningar och administrativa register. Därmed 
förekommer ingen påverkan av urvalsosäkerheter. Se information om 
källor i punkt 2.4.1. 

2.3.2 Uteslutning från insamling (cut-off) 

För information om eventuell cut-off hänvisas till respektiva källa.  
Se punkt 2.4.1. 

2.4 Insamlingsförfarande 

2.4.1 Datainsamling 

Underlag för statistiken är till stor del hämtad från undersökningen 
Kostnader för förskola, fritidshem, skola och vuxenutbildning där 
SCB på uppdrag av Skolverket årligen samlar in kostnader för 
friskolor, specialskolor, sameskolor, utlandsskolor, 
kommunalförbund och Regionernas skolor. 

En stor del av underlaget är också hämtat från 
Räkenskapssammandraget där SCB årligen samlar in kostnader för 
kommunernas skolor. 

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/utbildning-och-forskning/skolvasende-och-barnomsorg/kostnader-for-forskola-fritidshem-skola-och-vuxenutbildning/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/offentlig-ekonomi/finanser-for-den-kommunala-sektorn/rakenskapssammandrag-for-kommuner-och-regioner/
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Folkhögskolans ekonomi är också en undersökning som genomförs 
årligen av SCB på uppdrag av Folkbildningsrådet. 

Centrala kostnader hämtas från Statsbudgetens utfall för 2021 som  
hittas på Ekonomistyrningsverkets hemsida. 

Kostnader för yrkeshögskola och konst- och kulturutbildningar 
hämtas från Myndigheten för yrkeshögskolans årsredvosining 2021. 

Ersättning per helårsstudent hämtas från 
Universitetskanslerämbetets årsrapport 2021 och kostnader för 
Högskola/Universitet hämtas från resultaträkningen i 
Universitetskanslerämbetets databas. 

Övrigt material beställs direkt från berörd organisation: 

Folkbildningsrådet(kostnader för studieförbund), 
Centrala studiestödsnämnden (studiestödskostnader) och 
Arbetsförmedlingen(Arbetsmarknadspolitiska program) 

2.4.2 Mätning 

För information om mätning hänvisas till respektive källa. Se punkt 
2.4.1 för länkar. 

2.4.3 Bortfallsuppföljning 

Ingen egen bortfallsuppföljning genomförs i denna undersökning. 
För information om eventuell bortfallsuppföljning hänvisas till 
respektive källa. Se punkt 2.4.1 för länkar. 

2.5 Bearbetningar 

Insamlade värden förs in i Excel och överförs sedan till SQL. 
Beräkningar genomförs med hjälp av BNP och KPI och används för 
att räkna ut Andel av BNP och fasta priser. 

2.6 Granskning 

2.6.1 Granskning under direktinsamlingen 

Ingen direktinsamling sker. 

2.6.2 Granskning av mikrodata och insamlade statistikvärden 

Eftersom administrativa data samlas in från olika källor handlar 
granskningen framför allt om kontroll av värden från källorna. Det 
görs främst genom att jämföra relativa förändringar på samtliga 
insamlade värden jämfört med föregående års värden. 

2.6.3 Granskning av makrodata 

Jämförelser görs innan publicering mot tidigare årgångar när 
materialet är framställt. 

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/utbildning-och-forskning/folkhogskola/folkhogskolestatistik/
https://www.esv.se/publicerat/publikationer/Search/?query=&sortOrder=Publikationsdatum&c=46&publicationType=Alla
https://www.myh.se/publikationer/arsredovisning-2021
https://www.uka.se/statistik--analys/arsrapport-om-universitet-och-hogskolor/arsrapport-2021.html
https://www.uka.se/statistik--analys/hogskolan-i-siffror/statistik/ekonomi.html?
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2.6.4 Granskning av redovisning 

Inför publicering granskas samtliga delar av materialet efter inläsning 
i SCB:s webbpubliceringsverktyg och i Statistikdatabasen. Kontroller 
genomförs för att fastställa att samtliga tabeller, inklusive tillhörande 
rubriker och förklaringar, finns med och innehåller förväntad 
information.. Kontroller genomförs även för att fastställa att 
överensstämmelse råder när siffervärden eller textavsnitt används på 
flera ställen i redovisningen. 

2.7 Skattningsförfarande 

2.7.1 Principer och antaganden 

Vid skattningsförfarande antas de insamlade uppgifterna vara 

heltäckande av målpopulationen, vilket möjliggör totalräkning av 

statistiken. 

2.7.2 Skattningsförfarande för målstorheter 

Målstorheterna skattas via summeringar. 

2.7.3 Skattningsförfarande för tillförlitlighet 

Osäkerhetsmått som komplement till punktskattningar av målstorheter 

beräknas inte. 

2.7.4 Röjandekontroll 

Inga skyddsmetoder har tillämpats.  

3 Genomförande 

3.1 Kvantitativ information 

Inget att rapportera. 

3.2 Avvikelser från undersökningsdesignen 

Inga avvikelser har gjorts. 

 


