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Förord
Statsbidraget till personalförstärkningar i skola och fritidshem betalades ut
under åren 2001 till 2006. I föreliggande rapport slutredovisas regeringens
uppdrag till Skolverket att följa upp och utvärdera statsbidragets användning.
I rapporten beskrivs vilka personalförstärkningar som skett under bidragsperioden. Vidare diskuteras huruvida statsbidraget haft effekter på elevers måluppfyllelse. Även hur statsbidraget styrt kommunerna och vilka andra faktorer
som påverkat personaltäthetsutvecklingen analyseras. Avslutningsvis granskas
även statsbidragets praktiska utformning och genomförande.
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Sammanfattning
I regeringens budgetproposition 2001 föreslogs ett riktat statsbidrag till personalförstärkningar i skola och fritidshem. Bidraget syftade till att genom
personalförstärkningar ge eleverna ökade möjligheter att nå målen. Ursprungligen skulle kommunerna tillföras 17,5 miljarder kronor mellan 2001 och
2007. Delar av statsbidraget fördes senare över till det dåvarande generella
statsbidraget. Skolverket har haft regeringens uppdrag att administrera, följa
upp och utvärdera statsbidraget. I denna slutrapport undersöker vi effekterna
av statsbidraget med fokus på effekter på personaltäthet. Vi undersöker också
vilka faktorer som påverkat kommunernas möjlighet och motivation att ta del
av statsbidraget och vi analyserar Skolverkets hantering av uppföljning och
administration. För att besvara dessa frågor har statistik och insända dokument
använts. Vi har också genomfört fallstudier och intervjuer.
De första åren tog i princip samtliga kommuner del av statsbidraget. Med
åren har antalet kommuner som inte fullt ut tagit del av statsbidraget ökat till
29 stycken 2005/06 som var det sista bidragsåret. Andelen utnyttjat statsbidrag
har också minskat, men var trots det cirka 95 procent 2005/06.
Personalförstärkningar

Statsbidrag tilldelas för kostnader för ökad personaltäthet. Personaltätheten
kan öka genom att personal anställs och/eller genom att personal behålls trots
att elevtalen minskar. Enligt kommunernas uppföljningar av statsbidraget har
personaltätheten i kommunala skolor och fritidshem under bidragsperioden
ökat från 9,30 till 10,28 heltidsanställda per 100 elever, vilket är en ökning
med knappt 11 procent. Ökningen i personaltäthet under bidragsperioden
motsvarar cirka 15 200 heltidsanställda. Bidragsåret 2005/06 fanns det 5 300
fler heltidstjänster i skola och fritidshem än 2000/01. Merparten av personaltäthetsökningen har alltså kommit till stånd genom att personal har behållits
medan elevtalen har minskat.
Personaltätheten har ökat i grundskolan, särskolan och gymnasieskolan under bidragsperioden. I förskoleklassen och fritidshemmen har personaltätheten
sjunkit. Den ökade personaltätheten har inte enbart finansierats av det riktade
statsbidraget, utan de flesta kommuner har också skjutit till egna medel. Statsbidraget har över perioden stått för en allt större andel av kommunernas kostnader för personalförstärkningar.
Parallellt med ökningen av personaltätheten har också spridningen bland
kommunerna ökat. På skolnivå har spridningen ökat bland grundskolorna och
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minskat bland gymnasieskolorna. En ökad spridning kan vara både positivt
och negativt. Om resurserna har satsats framför allt där man har haft störst
behov kan en ökad spridning vara förknippad med ökad likvärdighet. En ökad
spridning kan dock även spegla t.ex. att resursstarka kommuner kunnat satsa
mer än resurssvaga kommuner på skolan, vilket inte behöver ligga i linje med
ökad likvärdighet.
I de fristående grund- och gymnasieskolorna har personaltätheten avseende
pedagogisk personal inte ökat lika mycket som i de kommunala under bidragsperioden. Vi tror inte att statsbidragets konstruktion är orsaken utan att det
måste finnas andra orsaker till utvecklingen. En sådan orsak förefaller vara den
nyetablering av fristående skolor som skett under perioden.
Kommunernas åtgärder

I sina skriftliga uppföljningar har kommunerna beskrivit vilka åtgärder som
vidtagits med hjälp av statsbidraget. Tre av fyra kommuner uppger att de har
satsat på elever i behov av särskilt stöd. Kommunerna har använt de ökade
resurserna för satsningar inom en rad områden, exempelvis elevvård, språkutveckling, kvalitetsarbete, metodutveckling, organisationsutveckling, arbetsmiljö, trivsel, trygghet samt värdegrundsarbete.
Resultat och måluppfyllelse

Måluppfyllelsen i den svenska skolan har ökat något under bidragsperioden
om man ser till vissa sammanfattande mått som exempelvis genomsnittligt
meritvärde i årskurs 9. Denna förbättring är resultatet av en mängd olika faktorer. Frågan är om statsbidraget och medföljande personaltäthetsökning är en
av orsakerna till att måluppfyllelsen har ökat, eller kommer att leda till ökad
måluppfyllelse i framtiden.
Skolverket har uppdragit åt nationalekonomer vid Uppsala universitet att
utvärdera effekterna av de senaste årens personalförstärkningar på elevernas
måluppfyllelse. Studien visar att individ- och familjeegenskaper förklarar en
stor del av variationen i studieresultat. En ökad lärartäthet har ingen signifikant effekt på den genomsnittlige elevens studieresultat. Däremot påverkas
olika grupper av elever på olika sätt. Studierna pekar på att elever med studiesvag bakgrund kan ha gynnats av den ökade personaltätheten.
Kommunerna själva tycker ofta att det är för tidigt att göra en bedömning
av huruvida statsbidraget haft effekt i allmänhet men kan ge exempel på att
personalförstärkningarna lett till positiva resultat i enskilda fall. Att det är svårt
att se allmänna effekter på elevernas studieresultat av den ökade personaltätheten kan bero bland annat på att det ännu är för tidigt att utvärdera effekterna,
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att resurstillskottet har varit för litet för att några mätbara effekter skall kunna
uppnås eller på att det är svårt att skilja på effekter av statsbidraget och effekter
av andra åtgärder.
I tidigare forskning finns starka belägg för att mindre undervisningsgrupper
har positiva effekter på studieresultaten, framför allt under de tidiga skolåren
och för elever från studieovan bakgrund. Det verkar som om en mycket kraftig
minskning av undervisningsgrupperna har stor positiv inverkan på resultaten,
men det är inte helt enkelt att uttala sig om hur mycket en mindre reducering av gruppstorleken påverkar. En försvårande faktor är att en minskning
av gruppstorleken och en ökning av personaltätheten inte är samma sak. I de
flesta fall bör dock en ökning av den pedagogiska personaltätheten vara förknippad en minskning av gruppstorleken.
Två andra delstudier utförda av Uppsala universitet behandlar statsbidragets
effekter på andelen behöriga lärare i skolan och effekterna av andelen behöriga
lärare på elevernas studieresultat. Resultaten i den ena studien visar att statsbidraget och medföljande ökning av lärartätheten har lett till en något högre
andel obehöriga lärare. En förklaring är att det inte fanns tillräckligt många
behöriga lärare att tillgå när efterfrågan på lärare ökade i och med bidragets införande. Men detta är inte hela förklaringen eftersom andelen behöriga lärare
ökade även där det fanns arbetslösa behöriga lärare. Tänkbara förklaringar till
resultatet kan vara att obehöriga lärare efterfrågas om lönekostnaderna är lägre,
eller att matchningen på arbetsmarknaden mellan lediga tjänster och behöriga
lärare fungerar dåligt.
Den andra studien visar att en ökning i andelen obehöriga lärare försämrar
elevernas position i förhållande till andra elever. Vid en uppdelning av eleverna
enligt föräldrarnas studiebakgrund så syns effekten enbart för elever med minst
en förälder med högskoleutbildning. Det är alltså dessa som enligt studien förlorar på att andelen obehöriga lärare ökar.
Statsbidragets styrning

Genom huvudsakligen regressionsanalys och intervjustudier har vi undersökt
vad som påverkar kommuners möjlighet och motivation att ta del av bidraget
och hur personaltätheten utvecklats.
Regressionsanalysen visar att personaltätheten vid basåret haft betydelse. Ju
högre personaltätheten i en kommun är vid basåret, desto mindre personaltäthetsökning har man åstadkommit. Andra variabler som visat sig ha förklaringskraft är elevtalsutveckling, tätortsgrad samt olika mått på kommunens
ekonomiska styrka. Även om vi funnit vissa signifikanta samband är förklaringsgraden i modellen som helhet låg, ungefär 20 procent.
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Även intervjustudien visar att nivån vid basåret var den faktor som det
största antalet kommuner tog upp som förklaring till att man inte klarat att
öka personaltätheten i tillräcklig utsträckning. I stort sett lika stor betydelse
har kommunens ekonomi haft. Dessa två faktorer är ofta tätt förknippade med
varandra.
En grupp kommuner har varit undantagna från kraven på att öka personaltätheten för att tilldelas statsbidraget. Vår studie av dessa kommuner visar att
de påverkats av statens intentioner med statsbidraget trots att det inte riktats
några formella krav mot dem. Detta har skett bland annat genom att kommunerna uppfattat pengarna som öronmärkta även i dessa kommuner och genom
att de upplevt att staten och medborgarna förväntar sig att dessa pengar skall
användas till personalförstärkningar.
Skolverkets utformning av statsbidraget

All offentlig verksamhet skall bedrivas effektivt. Skolverket har strävat efter
att åstadkomma en uppföljning av statsbidraget som är rättssäker och som
försäkrar att statsbidraget betalas ut på goda grunder med så liten arbetsinsats
som möjligt för kommunerna och för Skolverket. Uppföljning av statsbidrag
är oundvikligen en avvägning mellan möjligheterna att kontrollera kommunernas uppgifter och resursåtgång. Skolverket har gjort en bedömning att de
efterfrågade uppgifterna är nödvändiga för att bedöma om kommunen använt
tilldelat statsbidrag på rätt sätt. I rapporten granskar och analyserar vi verkets
arbete med uppföljning och administration av statsbidraget. Särskilt fokuseras
huruvida verkets rutiner har påverkat beräkningen av statsbidraget.
För att effektivisera arbetet och för att underlätta för kommunerna har
Skolverket utvecklat elektroniska uppföljningsblanketter. Dessa har år för år
minskat tidsåtgången för uppföljning och ansökan. Blanketternas utveckling
har också bidragit till att eliminera felkällor som kan uppstå vid manuellt ifyllande av uppgifter. Därmed har även behovet av tidskrävande kompletteringar
från kommunerna minskat. Även Skolverkets interna arbete med administration av uppföljningar och ansökningar har kontinuerligt effektiviserats och
förbättrats under bidragsperioden.
Kommuner och andra intressenter har inte alltid delat Skolverkets bedömning av vad som är tillräcklig eller nödvändig kontroll. Riksrevisionen
har i sin granskning fört fram att man anser att verket borde ha kontrollerat
kommunernas uppgifter noggrannare. Samtidigt menade Riksrevisionen att
administrationen av statsbidraget var resurskrävande för kommunerna. Fallstudierna indikerar att kommunerna i vissa avseenden tyckt att administrationen
var krånglig och tidskrävande. Det är dock inga kommuner som förefaller ha
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övervägt att inte ansöka om statsbidraget på grund av för omfattande administration. Såväl vår egen analys av verkets arbete och fallstudierna visar att administrationen av statsbidraget blivit effektivare under bidragsperiodens gång.
Denna typ av riktade statsbidrag var en ny företeelse och krävde en period av
inlärning såväl för Skolverket som för kommunerna.
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1. Inledning, statsbidraget,
statlig styrning med mera
Mellan 2001 och 2006 fördelade Skolverket ett riktat statsbidrag till personalförstärkningar i skola och fritidshem. Satsningen på personalförstärkningar i
skola och fritidshem presenterades i budgetpropositionen 2001. Föreliggande
rapport är den slutliga avrapporteringen av detta statsbidrag.
1.1 Bakgrund

Under slutet av 1980-talet och början av 1990-talet genomfördes en rad omfattande förändringar inom utbildningssystemet. Exempel är nytt styrsystem,
nya läroplaner, nytt betygssystem och den s.k. kommunaliseringen av skolan.
Början av 1990-talet präglades också av en mycket svår ekonomisk situation. En av konsekvenserna av kommunernas besvärliga ekonomiska läge var
nedskärningar på skolans område vilket bland annat medförde att personaltätheten sjönk kraftigt. Mellan 1992 och 2000 sjönk personaltätheten i grundskolan från 8,6 till 7,6 lärare per 100 elever. Även i fritidshemmen sjönk personaltätheten. Antalet barn per årsarbetare i fritidshemmen ökade mellan 1995
och 2000 från 11,5 till 17,5.
Samtidigt som kommunerna skar ner på skolan och personaltätheten sjönk
rapporterade Skolverket och andra aktörer om bristande måluppfyllelse i skolan. Exempel är att våren 2000 var det nästan en fjärdedel (24,3 procent) av
eleverna som avslutade grundskolan utan att nå kunskapsmålen (godkänd) i
ett eller flera ämnen. 1998 och 1999 var andelen 20,4 respektive 22,7 procent.
Att så många elever inte nådde godkänt var alarmerande. I beteckningen godkänd ingår ett antagande om att (i princip) alla elever ska kunna nå dessa mål.
Andelen behöriga till gymnasieskolan minskade också till 89,4 procent. Var
tionde elev var med andra ord inte behörig till gymnasieskolan.
1.2 Statsbidraget till personalförstärkningar i skola och fritidshem

Mot denna bakgrund presenterade regeringen statsbidraget till personalförstärkningar i skola och fritidshem i budgetpropositionen 2001. Regeringen var
oroad över att alla elever inte nådde målen och inte kunde läsa och skriva tillräckligt bra när de lämnade grundskolan och att resurserna för elever i behov
särkskilt stöd var otillräckliga. Man ansåg att ett brett spektrum av insatser var
nödvändiga för att förbättra skolans möjlighet att ge varje barn förutsättningar
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att nå målen. Av budgetpropositionen framgår att syftet med statsbidraget var
att
… förbättra förutsättningarna för att höja skolans resultat i förhållande till mål uttryckta i läroplan och kursplaner genom att tillföra
mer personal till skolan och fritidshemmen.
Av 3 § i förordningen (2001:36) om statsbidrag till personalförstärkningar i
skola och fritidshem framgår att
… statsbidrag lämnas till personalförstärkningar som syftar till att ge barn
och ungdomar ökade möjligheter att nå målen för utbildningen eller verksamheten.
Regeringen bedömde att dessa förstärkningar skulle ha stor betydelse för
dem som behöver stöd för att nå målen och att alla insatser som görs tidigt i
skolsystemet kommer att ha stor betydelse. Av budgetpropositionen framgår
vidare att bidraget i första hand skulle användas för förskoleklassen, grundskolan, särskolan och fritidshemmen men att det även får användas i gymnasiet.
Regeringen framhöll att bidraget skulle ses som ett ömsesidigt åtagande
mellan staten och respektive kommun. Statsbidraget skulle användas för personalförstärkningar som är strategiska för ökad måluppfyllelse. För att utnyttja
fördelarna med lokala beslut och flexibilitet är det kommunen själv som ska
bedöma vilka dessa förstärkningar är.
Regeringen har senare angivit att målsättningen för statsbidraget var att
15 000 tjänster skulle tillföras skola och fritidshem.
1.3 Regeringens uppdrag till Skolverket

Av regleringsbrevet för 2007 till Skolverket framgår att:
Enligt förordningen (2001:36) om statsbidrag till personalförstärkningar i skola och fritidshem har Skolverket betalat ut statsbidrag till
kommuner för nämnda syfte. Skolverket ansvarar för uppföljning
och utvärdering av hur statsbidraget utnyttjats. Utvärderingen skall
slutredovisas senast den 2 april 2007.
1.3.1 Syfte
Av uppdraget framgår att Skolverket ansvarar för såväl uppföljning som utvärdering av hur statsbidraget utnyttjats. I föreliggande rapport kommer vi både
att följa upp statsbidragets användning och utvärdera statsbidraget. Skolverket
har tidigare årligen följt upp statsbidragets användning. I föreliggande rapport summerar vi bidragsperioden och fördjupar uppföljningen inom ett par
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områden. En delrapport av utvärderingen lämnades till regeringen 2003. Där
undersöktes bland annat vilka faktorer som hade betydelse för personaltäthetens utveckling samt sambandet mellan resurser och resultat. I denna rapport
undersöker vi dessa områden ytterligare. Avslutningsvis kommer vi även att
analysera hur uppföljning och hantering av statsbidraget utformats.
Statsbidraget till personalförstärkningar var tidsbegränsat och har upphört.
Att utvärdera en avslutad verksamhet bygger på antagandet att kunskap om
det som varit kan och bör påverka framtida beslut. Det innebär inte nödvändigtvis att utvärderingen kan eller bör utmynna i konkreta rekommendationer.
Vi hoppas att denna utvärdering kan bidra till att öka kunskapen om riktade
statsbidrag som styrmedel och deras möjligheter och begränsningar. Vår analys
av utformningen av uppföljning och hantering av statsbidraget syftar också till
att ta tillvara vunna erfarenheter av bidragshantering.
Vi anser också att en utvärdering bör värdera den studerade åtgärden. Denna värdering måste ske i förhållande till vissa kriterier. Dessa kan vara målen
för själva satsningen, övergripande kriterier eller både och. I denna utvärdering
kommer vi i första hand att utvärdera det riktade statsbidraget i förhållande
till de uppsatta målen för satsningen, dvs. att personalförstärkningar genomförs. Vi kommer också att utvärdera Skolverkets arbete med uppföljning och
administration utifrån kriterierna ändamålsenlighet och effektivitet.
1.3.2 Frågeställningar
Nedan presenteras de frågeställningar vi strävar efter att besvara i rapporten
samt exempel på vad som kommer att behandlas under respektive frågeställning. Vi har valt att dela in effekter i långsiktiga och kortsiktiga effekter, se
avsnitt 1.4.

Vilka är de kortsiktiga effekterna av statsbidraget till personalförstärkningar i skola
och fritidshem?
• Hur har lärartätheten utvecklats?
• Hur har andra personalkategorier utvecklats?
• Vilka åtgärder har kommunerna vidtagit med hjälp av statsbidraget?
Vilka är de långsiktiga effekterna av statsbidraget till personalförstärkningar i skola
och fritidshem?
• Vad visar externa studier av statsbidragets betydelse för elevers
måluppfyllelse?
• Vad visar tidigare forskning om resurser och resultat?
• Vad indikerar fallstudier och kommunernas uppföljningar?
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Statsbidragets styreffekter
• Vad har påverkat kommunernas möjlighet och motivation att ta del av
statsbidraget?
Statsbidragets praktiska utformning och genomförande
• Har Skolverkets utformning av regelverk och rutiner givit förutsättningar för
en effektiv och rättssäker hantering av statsbidraget?
1.4 Metoder och källor

Som framgår ovan är ett centralt syfte med utvärderingen att studera effekterna av statsbidraget. ”Effekt” kan definieras som ”en förändring som inträffat
som en följd av en vidtagen åtgärd och som annars inte skulle ha inträffat”.
Effekten är alltså inte lika med den observerade förändringen. Teoretiskt sett
är effekten lika med den observerade förändringen minus en justering för
förändring som inte hade med själva den utvärderade aktiviteten/prestationen
att göra.
När vi studerar effekterna utgår vi från följande modell för hur statsbidraget
är tänkt att fungera:
Resurser

Aktiviteter

Effekt kort sikt

Effekt lång sikt

Kommunerna tillförs
resurser

Krav på personalförstärkningar ställs
på kommuner

–	Personaltätheten
ökar.

Måluppfyllelsen i
verksamheterna
förbättras

– Åtgärder vidtas
för att förbättra
förutsättningarna
för att höja skolans
resultat i förhållande
till mål uttryckta
i läroplan och
kursplaner

Det första momentet utgörs av att staten tillför resurser till kommunerna.
Dessa resurser kopplas till krav som riktas mot de kommuner som vill ta del av
resurserna. De avsedda effekterna på kort sikt är att personaltätheten ökar och
att förutsättningarna för att höja skolans resultat förbättras. Den avsedda effekten på lång sikt är att måluppfyllelsen verkligen förbättras.



Ekonomistyrningsverket: Effektutvärdering – att välja upplägg, 2006.
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1.4.1 Kortsiktiga effekter
Studien av bidragets kortsiktiga effekter, som upptar del 2 av rapporten, består till stor del av deskriptiv statistik. Utifrån kommunernas uppföljningar
och andra statistikkällor kommer vi att beskriva hur antalet lärare och andra
personalgrupper förändrats under den period då bidraget funnits. För att få
veta effekten av statsbidraget måste vi dock även ställa oss frågan hur stor del
av den observerade förändringen i personaltäthet som orsakats av statsbidraget alternativt vad som skulle ha hänt om statsbidraget inte hade införts. Vår
ambition är att, utifrån tillgängligt material, problematisera den observerade
förändringen och vilka faktorer som kan ha påverkat utöver det riktade statsbidraget. För att göra detta studerar vi trender i lärarantal och elevantal åren
innan bidragets införande.
Utöver själva personaltäthetsökningen betraktar vi de åtgärder som kommunerna vidtagit för att höja skolans resultat som kortsiktiga effekter. Liksom
när det gäller själva personalförstärkningen är det inte möjligt att säkert säga
vad av åtgärderna som skulle ha vidtagits även utan statsbidraget. Det är svårt
att separera de åtgärder som har vidtagits med hjälp av statsbidraget från det
kontinuerliga förbättringsarbete som pågår i kommunerna. Det kan dessutom
vara så att statsbidraget använts för att helt enkelt ”göra mer” av redan tidigare beslutade insatser. Trots dessa svårigheter anser vi att det är relevant att
analysera hur kommunerna själva beskriver att de använt resurstillskottet. Det
är vidare viktigt att ha en bild av kommunernas åtgärder för diskussionen om
vilka långsiktiga effekter dessa kan tänkas leda till.
Vi undersöker de åtgärder kommunerna vidtagit genom en deskriptiv, kvalitativ studie, i vilken två källor används: dels fallstudier som vi själva genomfört, dels en genomgång av kommunernas egna kommenterande uppföljningar
av bidraget. Fallstudierna genomfördes i form av intervjuer med tjänstemän
inom ett urval av elva kommuner. Syftet med fallstudierna var att komplettera och fördjupa bilden av hur statsbidraget använts i kommunerna samt
att belysa hur kommunen prioriterat och fattat beslut. De kommenterande
uppföljningarna lämnades av kommunerna till Skolverket årligen fram till
bidragsåret 2004/05 och deras syfte var att låta kommunerna redovisa vilka
åtgärder som vidtagits samt vilka resultat som uppnåtts med hjälp av statsbidraget. De utgjorde därmed en komplettering av den siffermässiga uppföljning
som kommunerna lämnat varje bidragsår. Vi har valt att göra en genomgång
av de kommenterande uppföljningarna från bidragsåret 2004/05 eftersom
dessa är de senaste som finns tillgängliga. Det finns dock vissa problem med
att dra slutsatser utifrån det material som uppföljningarna utgör. För det första
har kommunerna varit olika ambitiösa ifråga om hur utförligt man beskriver
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åtgärderna. För det andra skiljer man inte alltid mellan åtgärder som vidtagits
med hjälp av bidraget och sådana som har finansierats genom kommunens
ordinarie budget. För det tredje har kommunerna incitament att visa upp en
positiv bild av sin verksamhet.
1.4.2 Långsiktiga effekter
De långsiktiga effekterna, som avhandlas i del 3, är ännu svårare att bedöma
än de kortsiktiga. Detta beror delvis på att de mått vi har på resultat eller måluppfyllelse är begränsade och till största delen gäller årskurs 9 och gymnasiet.
En stor del av åtgärderna har riktats mot de tidiga skolåren och effekterna av
dessa kommer att kunna bedömas först om ett antal år. Måluppfyllelse omfattar vidare många mål som vi saknar indikatorer på, såsom strävansmål och
värdegrundsarbete. Det är också än svårare att bedöma i vilken utsträckning en
eventuell förändring i elevers resultat eller måluppfyllelse beror på statsbidragets införande. Några svårigheter är:

• Det har visat sig vara svårt att belägga sambandet mellan resurser och resultat med statistiska metoder.
• Elevers måluppfyllelse är resultatet av en mycket komplex process som omfattar många fler faktorer än resurser.
Trots svårigheterna som beskrivs ovan kommer vi även att försöka problematisera de långsiktiga effekterna. Om inte de långsiktiga effekterna utvärderas
är det svårt för riksdag och regering att ta ställning till om statsbidraget varit
framgångsrikt och om liknande statsbidrag skall användas i framtiden. Vi är
dock medvetna om att möjligheterna att genomföra en sådan studie är begränsade. Det eventuella sambandet mellan statsbidraget och förändringar i
måluppfyllelse kommer delvis att studeras via en kvantitativ undersökning
genomförd av Uppsala universitet på Skolverkets uppdrag. Denna kommer att
kompletteras med material från våra fallstudier och kommunernas kommenterande uppföljningar (se ovan), som kan belysa hur kommunerna själva ser på i
vilken utsträckning statsbidraget lett till identifierbara effekter på måluppfyllelse och resultat i kommunen. Tidigare forskning om sambandet mellan resurser
och studieresultat kan dock ge en indikation om vilka eventuella effekter som
är att vänta. Därför kommer vi att göra en genomgång av tillgänglig forskning
kring detta samband.
1.4.3 Statsbidragets styreffekter
I del 4 av rapporten försöker vi identifiera faktorer som har påverkat kommunernas möjlighet och motivation att ta del av bidraget. Mer specifikt är syftet
med undersökningen att ta reda på om detaljer i bidragets utformning kan ha
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försvårat för kommunerna att tillgodogöra sig personalförstärkningspengarna.
Utifrån en teoretisk analys av regelverkets konstruktion studerar vi denna fråga
genom två metoder, intervjustudier och regressionsanalys. Intervjustudierna
har syftat till att undersöka orsakerna till att vissa kommuner inte tagit del av
statsbidraget fullt ut. 48 intervjuer genomfördes, vilket i princip var en totalundersökning. Vidare har intervjustudier också använts för att undersöka om
statsbidraget indirekt påverkat kommuner som varit undantagna från formella
krav på att använda statsbidraget till personalförstärkningar. I den senare studien intervjuades 35 av de 64 kommuner som varit undantagna från dessa
krav. I regressionsanalysen undersöks vilka faktorer som samvarierar med personaltäthetsförändringarna under perioden. Genom regressionsanalysen är det
möjligt att skapa sig en uppfattning om vilka faktorer som haft betydelse på en
aggregerad nivå, medan intervjustudien kan ge en mer detaljerad bild av hur
situationen sett ut i enskilda kommuner. På några punkter har vi kompletterat
materialet från dessa två undersökningar med material från våra fallstudier (se
ovan).
1.4.4 Statsbidragets praktiska utformning och genomförande
Del 5 av rapporten behandlar Skolverkets utformning av föreskrifter, anvisningar samt rutiner för uppföljning och ansökan. Den övergripande frågan är
huruvida Skolverket utifrån den av regeringen givna förordningen skapat ett
system som givit förutsättningar för en korrekt och effektiv bedömning av hur
tilldelat statsbidrag använts. För att kunna dra slutsatser i effektivitetsfrågan
är det nödvändigt att ta hänsyn till resursåtgång: för att effektiviteten ska vara
god krävs att målet uppnås till så små kostnader som möjligt för såväl Skolverket som kommunerna.
Studien utgår dels från Skolverkets erfarenheter av hanteringen av bidraget,
dels från de synpunkter som lämnats av kommuner i samband med våra fallstudier. Detta material kompletteras med Riksrevisionens granskning av statsbidraget där man bl.a. undersökt hur Skolverkets administration av bidraget
fungerat.
De olika metoder som används i rapporten beskrivs mer utförligt i bilagorna
1–6.
1.5 Statlig styrning

Ett riktat statsbidrag är inte bara ett resurstillskott från staten till kommuner
na, det är också ett styrmedel. Genom att tillföra resurser som är förknippade



Riksrevisionen: Statens bidrag för att anställa mer personal i skolor och fritidshem (RiR 2005:9), 2005.
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med villkor vill staten få kommunerna att agera på ett visst sätt. Både effekterna av statsbidraget och hur statsbidraget har fungerat som styrmedel bör
förstås utifrån styrsystemet för skola och fritidshem. I detta avsnitt diskuteras
hur den statliga styrningen utvecklats och hur det rådande styrsystemet ser ut.
Styrning förutsätter ett styrande subjekt och ett styrt objekt. Styrning är
därmed ett relationsbegrepp. I en styrningsrelation är den ena parten överordnad den andra. I relationen mellan stat och kommun är staten överordnad
kommunerna. Sverige är en enhetsstat vilket innebär att kommunerna verkar
inom staten och på statens villkor. Den kommunala självstyrelsen är i sista
hand beroende av den goda viljan hos majoriteten i riksdagen som beslutar
om och avgränsar kommunernas befogenheter och ansvar. Kommunerna som
är objekt i förhållande till staten är i sin tur subjekt vid styrningen av skolorna
i kommunen. Subjektet staten består inte av en aktör utan riksdag, regering
och myndigheter. Kommunen styrs dessutom samtidigt av flera statliga aktörer
inom olika områden.
Inom skolområdet styr staten kommunerna i första hand genom lagar, läroplaner, kursplaner och andra förordningar. Andra statliga styrmedel är tillsyn,
sanktionsmöjligheter och finansiella styrmedel.
1.5.1 Den statliga styrningen av skolan i ett historiskt perspektiv
En stadga om folkundervisning i riket infördes 1842. Stadgan reglerade skolplikt för alla barn och skyldighet för församlingar och socknar att ha folkskolor. Tidigare hade undervisning och skolgång skett på frivillig basis. Det var
församlingar och socknar som skulle bekosta den nya obligatoriska skolan.
Staten betalade ett mindre bidrag till vissa kommuner för lärarlöner. Endast av
staten godkända lärare fick anställas.
Utvecklingen mot starkare central/statlig styrning fortsatte. Kring 1860 skapades en statlig folkskoleinspektion som skulle följa undervisningen i landet.
1914 skapades folkskoleöverstyrelsen som skulle främja en demokratisk skolpolitik som syftade till att utjämna olikheter i utbildningsmöjligheter i landet.
1921 infördes en ny folkskolestadga som gav staten större inflytande. Staten
ökade också bidragen till skolväsendet väsentligt.
Perioden 1940–1960 präglades av reformering och omstrukturering av
skolan och centraliserad styrning. 1962 kom en ny skollag där det slogs fast
att kommunerna skulle ansvara för att anordna nioårig grundskola och främja
undervisning i de frivilliga skolformerna.



Statskontoret: Hur styr staten kommunerna?, 2003.
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Den nuvarande skollagen trädde i kraft 1986. Under 1980-talet behövdes
förändring av skolan i riktning mot effektivisering, avreglering och decentralisering som en del av utvecklingen inom offentlig sektor. I slutet av 1980talet och början av 1990-talet presenterade regeringen flera propositioner där
ansvarsfördelningen mellan stat och kommun förändrades. Decentralisering
innebar inte bara att kommunerna fick större ansvar och beslutsbefogenheter.
Den innebar också att beslut ska fattas av rektor och lärare. Statens styrning
före början av 1990-talet bestod, utöver lagreglering, till stor del av ett statsbidrag som beräknades utifrån en given organisation. Detta system ersattes av ett
samlat sektorsbidrag till skolan. Efter bara ett par år togs även sektorsbidraget
bort och resurserna fördes in i det kommunala utjämningsbidraget.
1.5.2 Styrsystemet som det ser ut i dag
Det styrsystem och den ansvarsfördelning mellan stat och kommun som råder
i dag har till stor del sin grund i propositionerna Skolans utveckling och styrning (prop. 1988/89:4) och Ansvaret för skolans styrning (prop. 1990/91:18).
Ulf P. Lundgren och Bo Lindensjö beskriver i Utbildningsreformer och politisk styrning den styrmodell som genomfördes som vilande på två pelare. Den
ena är målstyrningen. Den andra är utvärdering och redovisning av resultat.
På alla nivåer skulle utvärdering och uppföljning ge underlag för beslut om
förändring. Tanken var vidare att regeringen vart tredje år, utifrån Skolverkets
bild av skolan, skulle presentera en utvecklingsplan. Så skedde också, 1994,
1997, 1999 och 2002. Därefter har inte nya utvecklingsplaner antagits.
I den så kallade ansvarspropositionen preciserades ansvarsfördelningen
avseende skola och vuxenutbildning:

• Staten anger mål och riktlinjer.
• Grundläggande mål för utbildningen och värdegrund anges i skollagen.
• Mål och riktlinjer anges i läroplanerna som primärt riktas till lärare och
skolledare.
• Kommunerna ansvarar för att verksamheten genomförs enligt nationellt
fattade beslut.
• Kommunerna har stor frihet att organisera verksamheten.
• Ett nytt statsbidragssystem införs som innebär att kommunerna får ett
generellt finansiellt stöd.



Statskontoret: Varför begränsar eller ökar staten kommunernas handlingsutrymme? En jämförelse mellan nio
kommunala verksamheter, 2004.
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• Ett system för uppföljning och utvärdering skapas som ger riksdag och
regering en samlad bild av verksamheten.
Även om de övergripande principerna för styrsystemet inte har förändrats har
tyngdpunkten förskjutits. Utvärdering och uppföljning betonas i dag i mindre utsträckning medan tillsyn har fått ökad betydelse. Utöver den renodlade
tillsynen har Skolverket i dag (på regeringens uppdrag) en omfattande inspektionsverksamhet. Inspektionsverksamheten är del i den statliga styrningen. Genom inspektion pekar Skolverket på vad som anses vara det centrala i skolans
uppdrag samt tolkar och konkretiserar författningar och styrdokument.
Propositionen om skolans styrning och den förändrade myndighetsstrukturen på skolans område syftade alltså till att gå från regelstyrning till mål- och
resultatstyrning. Denna förändring innebär inte att skolan därefter har varit
helt och hållet mål- och resultatstyrd. Statskontoret har granskat huruvida den
statliga styrningen inom en rad områden kan betraktas som resultatstyrning.
Resultatstyrning innebär att staten försöker garantera medborgarna
tillgång till välfärdstjänster med en viss service och kvalitet genom
uppföljning, utvärdering, kvalitetskontroll och tillsyn. Strategin inne
bär att formuleringen av mål för verksamheten kommer i fokus, eftersom det ju är mot målen som resultatstyrningen tillämpas. Däremot
sker ingen direkt styrning av genomförandet av verksamheterna.
Statskontoret anser att den statliga styrningen på skolområdet inte kan kategoriseras som resultatstyrning eftersom styrningen är för stark avseende kommunernas produktionsprocesser. Det bör påpekas att inte heller något annat av de
studerade områdena är i närheten av resultatstyrning trots statens uttalade ambition att tillämpa just resultatstyrning. Att styrningen på skolans område inte
kan karaktäriseras som renodlad resultatstyrning innebär dock inte att skolan
fortfarande är regelstyrd. Snarare är det så att den statliga styrningen på skolans
område inte följer en renodlad princip för styrning utan innehåller element
från flera (och delvis motstridiga) modeller för statlig styrning.
Finansiella styrmedel i styrsystemet
Parallellt med att regelverket för skolan utvecklades från detaljreglering i
riktning mot mål- och resultatstyrning reformerades den statliga finansiella
styrningen av skolan. Fram till 1990-talet styrde staten framför allt med





Lindensjö, Bo & Lundgren, Ulf P.: Utbildningsreformer och politisk styrning, HLS Förlag, 2000.
Statskontoret 2003.
Statskontoret 2003.
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s pecialdestinerade statsbidrag och lärares och skolledares tjänster var statligt
reglerade. I ansvarspropositionen (Prop 1990/1991:18) poängterade regeringen att statsbidrag inte skulle styra innehåll eller process inom skolverksamheten
på samma sätt som tidigare:
Statsbidraget till skolan skall i fortsättningen enbart vara ett finansiellt stöd för skolverksamheten. Det skall inte styra verksamheten så
som det hittills har gjort.
Trots den övergripande principen att ekonomisk styrning skulle undvikas öppnade regeringen redan i ansvarspropositionen för att det även i fortsättningen
kunde vara befogat med särskilda bidrag från staten:
Särskilda statsbidrag är ett verksamt medel för att få i gång en utveck
ling inom områden som staten prioriterar. Jag anser att tillfälliga
stimulansbidrag inte står i konflikt med de generella principerna för
decentralisering och för det förslag till nytt sektorbidrag som har
förordats.
Man bör komma ihåg att det som förordades i ansvarspropositionen var ett
sektorsbidrag till skolan, inte endast ett generellt statsbidrag. Även utbildningsutskottet utgick i sitt betänkande (angående Ansvarspropositionen) från
förekomsten av ett sektorsbidrag till skolan. Utskottet ansåg att likvärdigheten
i ett mål- och resultatorienterat skolsystem skulle garanteras bland annat av ett
statsbidrag som var specialdestinerat till skolan. Likvärdigheten skulle också
garanteras av uppföljning, utvärdering och tillsyn samt genom en statlig lärarutbildning.
Framväxten av finansiella styrmedel i det nuvarande styrsystemet
Samtidigt som den finansiella styrningen av skolan i princip avvecklades under
början av 1990-talet var kommunerna som tidigare nämnts i en besvärlig ekonomisk situation. Det generella statsbidraget ökade inte heller i takt med de
ökade kostnaderna som bland annat ökande löner och ökande elevtal innebar
för kommunerna. Under början av 1990-talet tvingades många kommuner till
nedskärningar inom skolans område. Ett exempel var att lärartätheten sjönk.
Under slutet av 1990-talet och början av 2000-talet infördes en rad finansiella styrmedel inom skola, förskola och vuxenutbildning.




Statsbidraget till skolan syftar på det sektorsbidrag till skolan som betalades ut under början av 1990talet. Även denna styrning upphörde dock 1993 då det generella statsbidraget infördes. Det var då
kommunerna själva som hade ansvaret för att fördela de tilldelade resurserna mellan sina verksamheter.
Utbildningsutskottets betänkande 1990/91:UBU04: Ansvaret för skolan.
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Diagram 1

Finansiella styrmedel, tidsaxel
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Skola i utveckling
Kunskapslyftet
Extra statligt
resurstillskott
Stöd till
kompetensutveckling
Utvecklingsprojekt
för lärare
IT i skolan
Personalförstärkningar
i skola och fritidshem
Maxtaxa & allmän
förskola m.m.
Personalförstärkningar
i förskolan

Skolverket har i en intern studie analyserat hur den finansiella styrningen utvecklats från 1990-talet och framåt. Den finansiella styrningen ökade markant
inom skola, förskola och vuxenutbildning (se tabell i bilaga 7) fram till 2006.
Riktade statsbidrag infördes och dessa fick en starkare styrande effekt och ökade i omfattning. Under perioden ändrades objekten för den statliga styrningen
från lärare till kommunerna. I början av perioden vände sig de statliga satsningarna mer mot innehållet i undervisningen. I slutet av perioden vänder sig
satsningarna snarare mot kommunernas organisation. Den statliga finansiella
styrningen har ökat kraftigt i omfattning.
Utöver de beskrivna finansiella styrmedlen ovan arbetade Skolverket på regeringens uppdrag under 2001 till 2003 med så kallade utvecklingsdialoger.10
Stödet till verksamheterna var personellt (i form av samtalspartner och pådrivare) och ekonomiskt. 124 miljoner kronor fördelades till de 114 kommuner
som ingick i utvecklingsdialogerna 2001 till 2003. Storleken på det ekonomiska stödet var beroende av de överenskomna utvecklingsinsatsernas omfattning
och karaktär. Generellt kan man säga att det ekonomiska stödet var av relativt
ringa omfattning, i genomsnitt 1,4 miljoner per kommun.
10

Efter den 1 mars 2003 övertogs uppdraget av Myndigheten för skolutveckling. Slutredovisning av
uppdrag till Statens skolverk avseende stöd till utveckling av förskola, skola och vuxenutbildning m.m.
Myndigheten för Skolutveckling 2003.
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I och med den borgerliga alliansens valseger 2006 avslutades statsbidraget
till personalförstärkningar i förskolan ett år tidigare än vad som tidigare planerats. Den finansiella styrningen torde minska framöver. I budgetpropositionen
(angående att bidraget till personalförstärkningar i förskolan avvecklas tidigare
än planerat) för 2007 säger regeringen bland annat:
Förskolan är mål- och resultatstyrd. Regeringen anser därför att
riktade statsbidrag så långt som möjligt bör tas bort och ersättas
av generella statsbidrag kombinerat med tydligare mål och utvärderingar. Skolledning och huvudman kan då avgöra hur resurserna
bäst kommer till användning givet de lokala förutsättningarna.
De partier som ingår i den borgerliga regeringen har även tidigare vid flera
tillfällen uttryckt kritik mot riktade statsbidrag.
1.6 Statsbidraget till personalförstärkningar i skola och fritidshem

I detta avsnitt redovisas hur det riktade statsbidraget är konstruerat och vilka
förändringar som genomförts under bidragsperioden.
1.6.1 Regelverket
En kommun kan enligt förordningen (2001:36) om statsbidrag till personal
förstärkningar i skola och fritidshem få statsbidrag till kostnader för ökad
personaltäthet i förskoleklassen, grundskolan, särskolan, fritidshemmen och
gymnasieskolan. Personaltäthet definieras som personal räknat i helårstjänster
per 100 elever. För varje kommun fastställer Skolverket en bidragsram som
beräknas utifrån antalet barn och ungdomar i åldern 6-18 år som bor i kommunen. Bidragsramen sätter en övre gräns för det statsbidrag som kommunen
kan tilldelas för den aktuella perioden. Det sker ingen omfördelning av ej
utnyttjade medel mellan kommuner. Ej utnyttjade medel återgår därmed till
statskassan.
Inför varje bidragsår skall kommuner som vill ta del av statsbidraget ansöka
om detta hos Skolverket. Efter avslutat år skall kommunerna rapportera hur
bidraget har använts.
Statsbidrag ges för kostnader för ökad personaltäthet i förhållande till ett
fastställt basår. Under de första bidragsåren mellan 2001/02 och höstterminen
2004 var basåret 2000/01. Personaltätheten ökar om personalantalet procentuellt sett ökar mer eller minskar mindre än elevantalet. Om elevtalen minskar
i kommunen behöver alltså inte ytterligare personal anställas, utan det kan
räcka med att behålla befintlig personal och därigenom öka personaltätheten. I
kommuner med ökande elevtal måste däremot kommunen själv finansiera en
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personaltäthetsökning upp till den nivå som rådde vid basåret för att kunna få
statsbidrag för en ytterligare personaltäthetsökning.
Förändringar under tiden
I juni 2004 beslutade regeringen om tre förordningsförändringar som delvis
förändrade regelverket och förutsättningarna för statsbidraget:
• Från och med den 1 januari 2005 infördes ett nytt basår för satsningen. Det
nya basåret var 2003/04 för samtliga kommuner. Vid beräkning av nivån
2003/04 fick kommunerna möjlighet att dra ifrån eventuella satsningar på
en personaltäthetsökning som finansierats med andra medel än det aktuella
statsbidraget sedan basåret 2000/01. Detta är ett mindre strikt krav än om
man jämfört med 2003/04 utan justering.
• Kommuner gavs möjlighet att tillgodoräkna sig 25 procent av bidragsramen
för att kompensera för kostnader förknippade med ökande elevtal.
• Kommuner kunde avtala med andra kommuner om överförande av statsbidrag för gymnasieelever som fullgör sin skolgång i annan kommun.
Statsbidrag till fristående skolor
En kommun kan använda statsbidraget i fristående skola belägen i kommunen. Skolverket har bett kommunerna att särredovisa hur mycket statsbidrag
de satsat i fristående skolor. Det är dock problematiskt att med säkerhet säga
hur stor andel av statsbidraget som tillfallit de fristående skolorna.
Kommunerna är enligt skollagen skyldiga att ersätta fristående skolor på
samma grunder som de fördelar resurser till de egna kommunala skolorna.
Statsbidraget har ökat personal- och/eller undervisningskostnaderna i de kommuner som fått del av statsbidraget. Denna ökning bör innebära att ersättningen till fristående skola i kommunen också ökar. Hur rättvisande en särredovis
ning av statsbidrag till fristående skolor är beror på hur den enskilda kommu
nen fördelar resurser. Den siffra som redovisas i Skolverkets uppföljningar av
statsbidraget respektive bidragsår bör därför förstås som de satsningar som
gjorts enligt särskilda kriterier och som tillfallit fristående skolor.
Kommunalförbund/gemensam gymnasienämnd
Kommuner som ingår i kommunalförbund som bedriver gymnasieutbildning
eller som har gemensam nämnd med annan kommun kan använda statsbidraget för personalförstärkningar i skola som drivs av förbundet/nämnden. Detta
skall då meddelas Skolverket vid ansökan och uppföljning.
Kommuner med undantag från kravet att öka personaltätheten
Enligt 3 § i förordningen om statsbidrag till personalförstärkningar i skola och
fritidshem får bidraget användas för att motverka en minskning av personaltätstatsbidrag till personalförstärkningar i skola och fritidshem
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heten i kommuner som har ingått överenskommelse med staten genom Kommundelegationen, Bostadsdelegationen, Statens bostadsnämnd eller Statens
bostadskreditnämnd. Skolverket har tolkat förordningen så att dessa kommuner erhåller hela bidragsramen och får behålla den vare sig de har ökad, minskad eller oförändrad personaltäthet. Från den 1 januari 2005 gäller regeln inte
längre de kommuner som ingått överenskommelse med staten enbart genom
Kommundelegationen.
De kommuner som har ingått överenskommelser enligt ovan har fått statligt
stöd för att kunna fullgöra sina ekonomiska förpliktelser och uppnå ekonomisk balans. Bakgrunden till att Bostadsdelegationen inrättades 1998 var att
en rad kommuner hade svårt att klara de stora och kostsamma åtaganden för
boendet som de hade ådragit sig i samband med 1990-talets kris. Statligt stöd
lämnades för att rekonstruera kommunens bostadsföretag eller för att avlösa
kommunens borgensåtaganden för bostadsrättsföreningar. 2002 bildades
Statens Bostadsnämnd som tog över uppgifterna från Bostadsdelegationen.
Verksamheten fördes i slutet av 2005 över till Statens bostadskreditnämnd.
I slutet av 1990-talet uppmärksammades även att vissa kommuner hade en
svår ekonomisk situation till följd av strukturella faktorer som minskande
befolkning. Dessa kommuner förväntades inte kunna uppfylla det krav på ekonomisk balans som skulle gälla fr.o.m. 2000 och för att hjälpa dem inrättades
Kommundelegationen 1999. Kommunerna åtog sig att sänka sin bruttokostnadsnivå med ett angivet belopp och att uppnå ekonomisk balans senast 2002.
Fram till och med 2005 träffades överenskommelser med 51 kommuner
genom Bostadsdelegationen, Statens bostadsnämnd eller Statens bostadskredit
nämnd. Genom Kommundelegationen träffades överenskommelser med 36
kommuner. 23 kommuner har träffat överenskommelser av båda slag.11
Statsbidragets storlek
Den ursprungliga planeringen av statsbidragsbeloppen som aviserades i budget
propositionen för 2001 innebar att kommunerna skulle tillföras 17,5 miljarder
kronor för personalförstärkningar i skola och fritidshem mellan 2001 och
2006. Målet var att antalet anställda skulle öka med 15 000 heltidstjänster.
Bidraget skulle utgå successivt i en trappstegsskala, som skulle börja på 1 miljard kronor läsåret 2001/02 och successivt höjas med 1 miljard per bidragsår
för att slutligen nå en nivå om 5 miljarder kronor läsåret 2005/06. Därefter
skulle det riktade statsbidraget föras över till det kommunala utjämningssystemet och där verka nivåhöjande.

11

SOU 2003:68 Kommundelegationen – hur gick det?, Statens stöd för kommunala bostadsåtaganden
1998–2005 samt Statens bostadsnämnd: Om Bostadsdelegationen och Statens bostadsnämnd, 2005.
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Trappstegsskalan gör att bidraget kan finansiera en successiv ökning av
personaltätheten. Den personaltäthetsökning som genomfördes det första bidragsåret måste ju finansieras varje år om den skall behållas. Däremot medför
successivt stigande arbetskostnader att ökningen inte kan bli lika stor år från år
om samma personalkategorier anställs.
Det första bidragsåret 2001/02 uppgick ramen till en miljard kronor och
den skulle täcka kostnaderna för personaltäthetsökningen under ett år mellan basåret 2000/01 och bidragsåret 2001/02. Det andra bidragsåret 2002/03
uppgick ramen till två miljarder kronor och den skulle täcka kostnaderna för
personaltäthetsökningen under två år mellan basåret 2000/01 och bidragsåret
2002/2003. Analogt skulle 2003/04 års ram om tre miljarder kronor täcka
kostnaderna för personaltäthetsökningen under tre år mellan basåret 2000/01
och bidragsåret 2003/04.
Det fjärde bidragsåret 2004/05 var det tänkt att ramen skulle uppgå till 4
miljarder kronor, vilket skulle täcka kostnaderna för personaltäthetsökningen
under fyra år mellan basåret 2000/01 och bidragsåret 2004/05. Riksdagen
beslutade dock 2004 att överföra en del av statsbidraget till det kommunala
utjämningssystemet från 2005. Bidragsåret 2004/05 delades upp i två perioder.
Höstterminen 2004 uppgick bidraget till ursprungligen tänkta 2 miljarder
som skulle täcka kostnaderna för personaltäthetsökningen under fyra år mellan
basåret 2000/01 och bidragsåret 2004/05. Kostnaderna för personalen under
höstterminen är ju hälften så stora som under ett helt bidragsår.
Vårterminen 2005 uppgick bidraget till en halv miljard i stället för tänkta
2 miljarder. Det belopp som överfördes motsvarar den personaltäthetsökning
som genomfördes med statsbidragspengar under de tre första bidragsåren. Om
man hade valt att använda samma basår som tidigare hade det inte ställt krav
på kommunerna att ytterligare öka personaltätheten eftersom de skulle klara
kravet även om de bara behöll personal som motsvarade basorganisationen
samt det första bidragsåret. Den jämförelsenivå som skulle ha ställt samma
krav som tidigare basår hade varit 2003/04. Den jämförelsenivå som valdes var
en justerad personaltäthet 2003/04, där justeringen innebar att man från den
nivå som gällde då fick dra ifrån tjänster som finansierats med andra medel
än det aktuella statsbidraget sedan basåret 2000/01. Detta är ett mindre strikt
krav än om man jämfört med 2003/04 utan justering. Statsbidraget kunde
alltså täcka kostnaderna för den personaltäthetsökning som finansierats med
egna medel under de tre första bidragsåren samt kostnaderna för personaltäthetsökningen under det fjärde bidragsåret.
Det femte bidragsåret 2005/06 uppgick ramen till 2 miljarder kronor och
den skulle täcka kostnaderna för den personaltäthetsökning som finansierats
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med egna medel under de tre första bidragsåren samt kostnaderna för personal
täthetsökningen under två år mellan 2003/04 och bidragsåret 2005/06.
Fr.o.m. höstterminen 2006 ingår statsbidraget i det kommunala utjämningssystemet där det verkar nivåhöjande med fem miljarder kronor per år.
Diagram 2

Statsbidragsbelopp under bidragsperioden 2001–2006
2,5

mdr kronor
Ingår i det kommunala utjämningssystemet
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Riktat statsbidrag
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1.6.2 Personalförstärkningar, personal och personaltäthet
Statsbidraget får användas till kostnader för personalförstärkningar. Med perso
nalförstärkning menas en ökning av personaltätheten, som definieras som antal
heltidsanställda per 100 elever. I rapporten använder vi både begreppet personalförstärkning och begreppet ökning av personaltätheten för att beskriva en
situation där antalet personal per 100 elever ökar.
Det är i sammanhanget viktigt att förstå skillnaden mellan förändringar i
antalet personal och förändringar i personaltäthet (personalförstärkningar).
En ökning av personaltätheten kan sammanfalla med både ett ökat, oförändrat
och minskat antal personal beroende på hur antalet elever har utvecklats. För
att personaltätheten skall öka måste personalen procentuellt sett öka mer eller minska mindre än eleverna och för att personaltätheten skall minska måste
personalen procentuellt sett öka mindre eller minska mer än eleverna. Detta
illustreras i diagrammen nedan. Diagram 3a visar hur antalet pedagogisk personal i grundskolan har förändrats i varje kommun under bidragsperioden.
Den mörka pricken visar antalet personal 2000/01 och den ljusa kvadraten
som ligger antingen ovanför eller under den mörka pricken visar antalet personal i samma kommun 2005/06. I 56 procent av kommunerna har antalet
personal ökat och i 44 procent har den minskat. Samtidigt har personaltätheten ökat i nästan samtliga kommuner, vilket visas i diagram 3b. Detta hänger
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samman med att elevtalen i grundskolan har sjunkit i merparten av kommunerna under bidragsperioden. I många av de kommuner som har minskat sin
personal har eleverna alltså minskat ännu mer, vilket har lett till en ökning av
personaltätheten.
Diagram 3a	Pedagogisk personal i grundskolan per kommun, 2000/01 och 2005/06
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Diagram 3b	Pedagogisk personaltäthet i grundskolan per kommun, 2000/01 och 2005/06
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	Källa: Kommunernas uppföljningar av statsbidraget samt egna beräkningar.

Diagram 4a och 4b visar motsvarande förhållanden för gymnasieskolan. An
talet personal har ökat i 85 procent av kommunerna men personaltätheten har
ökat i endast 64 procent av dem. Detta hänger samman med att elevtalsutveck
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lingen varit positiv i gymnasieskolan i de flesta kommuner. Med ökande elevtal
kan man öka personalen utan att personaltätheten ökar.
Diagram 4a	Pedagogisk personal i gymnasieskolan per kommun, 2000/01 och
2005/06
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Diagram 4b	Pedagogisk personaltäthet i gymnasieskolan per kommun, 2000/01 och
2005/06
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2. Kortsiktiga effekter
I denna del av rapporten beskriver vi de kortsiktiga effekterna av statsbidraget.
Med kortsiktiga effekter menar vi dels hur personaltätheten förändrats och dels
de åtgärder kommunerna har vidtagit för att med hjälp av personalen förbättra
förutsättningarna för elevernas måluppfyllelse. Denna del inleds med beskrivningar av i hur hög grad statsbidraget har utnyttjats och hur det har fördelats
av kommunerna samt hur mycket resurser kommunerna totalt sett har lagt på
personalförstärkningar under bidragsperioden.
2.1 Utnyttjat bidrag

Huvudregeln för att få del av det riktade statsbidraget är att personaltätheten
ökar i förhållande till ett basår, dvs. att en personalförstärkning genomförs.
Den absoluta majoriteten av kommunerna har utnyttjat allt statsbidrag under
hela bidragsperioden. Vissa har dock inte ökat personaltätheten i tillräcklig
utsträckning och har därför utnyttjat endast delar av bidraget vissa år. Andra
har under ett eller flera år inte utnyttjat något bidrag alls. Alla kommuner har
dock tagit del av statsbidraget under någon del av perioden.
Våra fallstudier visar att statsbidraget togs emot på olika sätt i kommunerna.
Vissa kommuner är av princip emot samtliga riktade statsbidrag, oavsett inom
vilket område, och hävdar det kommunala självstyret. Inledningsvis ansökte de
trots det om bidraget eftersom det rörde sig om en betydande summa. Andra
kommuner såg positivt på bidraget. Det pågick redan diskussioner kring prioriteringen av skolan, efter flera års nedskärningar, och statsbidraget stärkte positionen för de politiker och tjänstemän som argumenterade för skolan. Ibland
hade redan satsningar på skolan inletts och statsbidraget sågs som ”grädde på
moset”. Statsbidragets konstruktion har gjort att skolan varit fredad från nedskärningar i nästintill samtliga kommuner vi besökt.
Jag tycker att vad som blivit bra för oss var att det här blev ju också
att politikerna sade att naturligtvis vill vi ha statsbidraget. Ok, då
skyddade man skolan och det gjorde ju att det blev en styrka för oss.
I tre kommuner var skolan fredad till en viss gräns, men i längden var det inte
försvarbart att skolan skulle prioriteras på bekostnad av andra verksamheter.
Kunskapen om statsbidraget gjorde att politikerna värnade om dessa verksamheter. Utan pressen från statsbidraget, vetskapen att det kunde gå förlorat vid
nedskärningar, hade kanske besparingar gjorts. Statsbidraget var med andra ord
ett stöd för tjänstemännen vid argumentation med den politiska ledningen.
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Tabell 1 visar att andelen outnyttjat bidrag och antalet kommuner som inte
har använt hela sin bidragsram har ökat med tiden, med undantag för utvecklingen mellan det första och andra bidragsåret. Men trots allt utnyttjades 95,2
procent av det riktade statsbidraget det sista året och 90 procent av kommuner
na utnyttjade hela sin bidragsram. Orsakerna till att kommunerna inte tagit
del av tillgängligt statsbidrag undersöks vidare i del 4.
Tabell 1	Outnyttjat bidrag

Bidragsram

Antal
kommuner
som beviljades
bidrag

Outnyttjat
bidrag

2001/02

998 059 000

287*

24 500 069

2,5 %

2002/03

1 998 200 000

290

17 129 626

0,9 %

8

2003/04

2 998 193 000

288

68 148 007

2,3 %

15

HT 2004

1 999 095 000

287

64 553 635

3,2 %

19

499 099 000

283

20 771 019

4,2 %

17

1 997 880 000

274

96 754 656

4,8 %

29

VT 2005
2005/06

Antal
Outnyttjat
kommuner
bidrag, procent med outnyttjat
av bidragsram
bidrag
18

*Bidragsåret 2000/01 fanns totalt 289 kommuner, därefter har det funnits 290.
Källa: Kommunernas uppföljningar av statsbidraget samt egna beräkningar.

2.1.1 Fördelning av bidraget
Det framgår inte av regelverket för statsbidraget hur kommunerna skall fördela
tilldelat statsbidrag. För att få en bild av hur kommunerna fördelat statsbidraget har fallstudierna och kommunernas kommenterande uppföljningar
använts. De förra ger en bild av hur kommunerna fördelat bidraget samtliga år
och de senare beskriver fördelningen under bidragsåret 2004/05.
I sina kommenterande uppföljningar har kommunerna beskrivit hur de
fördelat statsbidraget. Vi har kategoriserat svaren som tillhörande någon av de
fem fördelningsmodeller som beskrivs nedan. Uppgifter från kommunernas
uppföljningar har kompletterats med redogörelser från fallstudierna för att belysa hur kommunerna resonerat vid fördelningen av statsbidraget. Vi har inte
närmare analyserat om det finns mönster i hur olika typer av kommuner valt
att fördela det riktade statsbidraget.

Generell fördelningsmodell
Med ”generell fördelningsmodell” menar vi att statsbidraget fördelas proportionerligt per elev eller proportionerligt per skola. Motiveringen till denna
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fördelning är att behovet av en förstärkt personaltäthet är lika stor i alla skolenheter i kommunen.
I fallstudierna beskrivs detta som en generell höjning av skolpengen. Med
skolpeng avses här ett visst antal kronor per elev som bestäms utifrån nyckeltal.
Statsbidraget har kompletterat kommunens resursfördelningssystem och fördelats proportionerligt enligt beskrivningen ovan. Den huvudsakliga anledningen
till att kommunerna valt att fördela statsbidraget på detta sätt är att det innebar mindre administration att inordna statsbidraget i den befintliga modellen
för resursfördelning.
Riktad fördelningsmodell
Med ”riktad fördelningsmodell” menas att statsbidraget riktats till utvalda
enheter, verksamhetsformer eller särskilda grupper där behovet anses vara som
störst. Flera kommuner har riktat bidraget till de lägre skolåren eller verksamheterna med lägst lärartäthet, några har fördelat lika mycket resurser per elev
med särskilda behov och några har valt att prioritera enbart en verksamhetsform. Vissa kommuner har valt strategin att prioritera olika enheter årligen
under femårsperioden. Ytterligare några kommuner i den här gruppen använder sig av en socioekonomisk fördelningsmodell som tar hänsyn till elevernas
sociala förhållanden som t.ex. elevernas invandrarbakgrund eller föräldrarnas
utbildningsbakgrund. Några kommuner har även fördelat statsbidraget efter
ett ansökningsförfarande med mål i skolplanen och ökad måluppfyllelse som
ansökningskriterier.
En majoritet av kommunerna som har valt att rikta bidraget uppger ändå
att samtliga enheter fått ta del av statsbidraget men i varierande omfattning.
Kommunerna menar att kraven på insatser för barn i behov av stöd inte är
begränsade till vissa skolor men omfattningen varierar. Några enheter behöver
helt enkelt mer riktade insatser än andra.
Fallstudierna visar också på att kommunerna tycker att statsbidraget blivit
en satsning utöver det vanliga. Resurserna har använts till grupper som annars
inte hade uppmärksammats. Det senare bekräftas även av kommunernas uppföljningar. Där framgår dessutom att kommuner som riktat statsbidraget till
dessa grupper ofta redan har en hög personaltäthet i sina verksamheter.
Blandad fördelningsmodell
”Blandad fördelningsmodell” innebär att fördelningen dels sker proportionerligt per elev, dels till andra satsningar. De övriga resurserna utöver en mer
generell tilldelning har fördelats utifrån skolområdenas förutsättningar eller
särskilda behov inom verksamheten. Flera kommuner har avsatt tilläggsresurser just för elever i behov av särskilt stöd.
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I fallstudierna ges ytterligare en förklaring till varför vissa kommuner använder sig av en blandad fördelningsmodell. De har ändrat resursfördelningssystem under bidragsperioden och det har ibland påverkat fördelningen av statsbidraget. Statsbidraget har delvis anpassats till det nya fördelningssystemet,
men vissa delar har fortfarande fördelas enligt det gamla systemet.
Centraliserad fördelningsmodell
”Centraliserad fördelningsmodell” betyder att resurserna har samlats till en
central stödenhet eller liknande. Kommunerna som använder sig av den här
strategin har valt att samla resurserna till en stödenhet eftersom bristerna som
konstaterats inte varit jämt fördelade mellan skolorna. På det här sättet har alla
enheter fått tillgång till det centrala stödet.
Även i fallstudierna förekommer det att resurserna samlats centralt, exempelvis att en central resurs skapats för barn i behov av särskilt stöd. Alla skolor
får då tillgång till personalen. I fall där kommunen varit tveksam till om de
får behålla statsbidraget kan det vara en fördel med centralt samlade resurser
eftersom det då är lättare att dra in personalen om kommunen skulle bli återbetalningsskyldig.
Brister i måluppfyllelse
En stor andel av kommunerna har uppgett att brister i måluppfyllelsen har
varit styrande för fördelningen av statsbidraget. Utifrån detta svar i den kommenterande uppföljningen kan vi dock inte sluta oss till hur statsbidraget
sedan fördelats. Vår genomgång av uppföljningarna indikerar dock att när
brister i måluppfyllelse varit styrande har kommunerna i de flesta fall använt
en riktad fördelningsmodell.
Kommunerna skriver att brister i måluppfyllelsen har kartlagts med hjälp av
enheternas kvalitetsredovisningar och provresultat. Bidraget har sedan fördelats
med syfte att nå högre måluppfyllelse. Satsningarna ses som en del i ett långsiktigt förbättringsarbete.
2.2 Kostnader och bidrag

Den personaltäthetsökning som kommit till stånd under bidragsperioden har
inte enbart finansierats av det riktade statsbidraget, utan de flesta kommuner
har skjutit till egna medel. I diagrammet nedan redovisas de totala kostnaderna
för ökad personaltäthet och hur mycket av dessa som utgjorts av statsbidrag
respektive egna medel. Observera att varje bidragsårs kostnadssiffra baseras på
det antal kommuner som beviljades statsbidrag och därmed den redovisade
användningen av statsbidraget det året. Däremot avser det belopp som ingår i
det kommunala utjämningssystemet alla kommuner.
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Diagram 5	Kostnader för ökad personaltäthet uppdelat på statsbidrag och
kommunernas egna satsningar
10

mdr kronor
Kostnader för egna satsningar på personalförstärkningar jämfört med basåret 2000/01

8

Kostnader för egna satsningar på personalförstärkningar jämfört med justerad basnivå 2003/04
Statsbidrag i det kommunala utjämningssystemet
Riktat statsbidrag

6

4

2

0
2001/02

2002/03

2003/04

2004/05

2005/06

	Källa: Kommunernas uppföljningar av statsbidraget samt egna beräkningar.

Diagrammet visar att kommunernas totala kostnader för personalförstärkningar successivt har ökat år från år i en något avtagande takt. Det utnyttjade
statsbidraget har ökat i den aviserade trappstegsskalan. Varje år har statsbidra
get finansierat de tidigare årens personaltäthetsökning så att den redan uppnådda personaltätheten har kunnat bibehållas samtidigt som det har räckt till
en ytterligare ökning. I dessa uppgifter har vi räknat in de belopp som förts
över till det generella bidragssystemet, även om vi inte har följt upp hur den
delen av statsbidraget har använts. Personaltätheten har ökat även de två sista
bidragsåren, vilket betyder att kommunerna har fortsatt att finansiera de tre
första bidragsårens personaltäthetsökning också i slutet av bidragsperioden och
därmed använt omärkta medel till detta.
Kommunernas kostnader för personaltäthetsökningen har utvecklats snabbare än själva personaltäthetsökningen, vilket tyder på att personalen i genomsnitt blivit allt dyrare med tiden. Vi vet från både SCB:s lönestatistik och kommunernas uppföljningar av statsbidraget att lönerna och därmed personalkostnaderna i skola och fritidshem har ökat under bidragsperioden med mellan 11
och 17 procent beroende på verksamhetsform och yrke. En annan orsak till att
snittkostnaden för personal har ökat kan vara att man har valt att anställa allt
dyrare personalkategorier
Enligt kommunernas uppföljningar av statsbidraget ökade de medel utöver
statsbidraget som kommunerna själva skjutit till för att finansiera personalförstärkningarna successivt de fyra första bidragsåren men minskade från det fjärde till det femte. Statsbidraget har över perioden stått för en allt större andel av
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kommunernas kostnader för personalförstärkningar (se tabell 2). Uppgifterna
för de två sista bidragsåren kan dock vara lite överskattade. Vi vet inte hur
mycket den personal som finansierats av statsbidraget de tre första bidragsåren
kostade i slutet av bidragsperioden eftersom ingen uppföljning av den gjordes.
Som underlag för beräkningen ligger de bidragsbelopp som fördes över till
det kommunala utjämningssystemet men det troliga är att kommunerna har
finansierat en del av kostnaderna för den personal som anställdes tidigt med
egna medel eftersom lönerna successivt har ökat.
Tabell 2

Statsbidragets andel av de redovisade kostnaderna för personalförstärkning

Statsbidragets andel av kost
naderna för personalförstärkning

2001/02

2002/03

2003/04

2004/05

2005/06

49 %

56 %

64 %

67 %

75 %

Källa: Kommunernas uppföljningar av statsbidraget samt egna beräkningar.

2.3 Personaltäthetsutveckling 2000/01–2005/06

I detta avsnitt beskrivs först den övergripande utvecklingen av elever, personal
och personaltäthet i skolor med kommunal huvudman under bidragsperioden
2000/01–2005/06. Redovisningen bygger i första hand på statistik från kommunernas uppföljningar av statsbidraget. Vi resonerar kring tillförlitligheten i
denna statistik och beskriver utvecklingen även med hjälp av andra datakällor.
Dessa kommer från Skolverket, Statistiska Centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting. Statistikkällorna beskrivs utförligare i bilaga 1. Vi beskriver
därefter hur personaltäthetsutvecklingen sett ut i olika verksamhetsformer, i
olika skolår, i olika typer av kommuner och i fristående skolor.
2.3.1 Övergripande
Enligt kommunernas12 uppföljningar av statsbidraget har personaltätheten i
kommunala skolor och fritidshem under bidragsperioden ökat från 9,3 till
10,3 heltidsanställda per 100 elever i de kommuner som tagit del av statsbidraget. Detta är en ökning med knappt 11 procent. Personaltätheten har ökat
dels genom att mer personal har anställts, dels genom att personal har behållits
trots ett minskat antal elever. I 269 av kommunerna har personaltätheten ökat
jämfört med basåret 2000/01 och i fem har den minskat.
12

Sammanställningen bygger på uppgifter från de 274 kommuner som tog del av bidraget bidragsåret
2005/06. Tre kommuner har ett annat basår för satsningen än 2000/01: Österåker och Umeå har basåret
2001/02 och Knivsta har basåret 2003/04.
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Kommunerna har redovisat personalen uppdelat på pedagogisk och övrig
personal. Lärare, förskollärare, barnskötare, fritidspedagoger, fritidsledare,
studie- och yrkesvägledare samt ledningspersonal med undervisningstid räknas
som pedagogisk personal inom uppföljningen av statsbidraget till personal
förstärkningar. Definitionen gäller endast denna rapport. Som övrig personal
räknas alla andra personalkategorier som arbetar i skola och fritidshem.
Tabell 3

Utvecklingen av elever, personal och personaltäthet i skola och fritidshem
2000/01–2005/06

Elever*

2000/01

2005/06

Förändring, %

1 640 900

1 535 500

-6,4

Personal, totalt

152 600

157 900

+3,5

Pedagogisk personal

126 700

129 800

+2,5

Övrig personal

25 900

28 100

+8,6

Personaltäthet**, totalt

9,3

10,3

+10,6

Personaltäthet**
avseende pedagogisk personal

7,7

8,5

+9,5

Personaltäthet**
avseende övrig personal

1,6

1,8

+16,1

*Summan av antalet elever i förskoleklassen, grundskolan, särskolan, fritidshemmen och gymnasieskolan. I summan räknas de elever två gånger som går både på fritidshem och i förskoleklass,
grundskola eller särskola.
**Personaltäthet definieras som antalet årsarbetare per 100 elever.
Källa: Kommunernas uppföljningar av statsbidraget samt egna beräkningar.

Bidragsåret 2005/06 fanns det enligt kommunernas uppföljningar 5 300
fler heltidstjänster i skola och fritidshem än 2000/01 i de 274 kommunerna.
Under perioden har elevantalet minskat så ökningen i personaltäthet motsvarar
hela 15 200 heltidsanställda.13 Merparten av personaltäthetsökningen har alltså
kommit till stånd genom att personal har behållits medan elevtalen har minskat. Det behöver dock inte vara precis samma personal som har behållits över
åren utan personalsammansättningen kan ha förändrats.
Regeringens mål när statsbidraget infördes var att 15 000 nya tjänster skulle
tillföras skola och fritidshem under bidragsperioden. Sammanställningen
av kommunernas uppföljningar pekar på att målet har uppnåtts. Ett sätt att
”kontrollera” att kommunerna redovisat korrekta uppgifter är att jämföra dessa
13

Om vi dessutom räknar bort de tre kommuner som hade ett annat basår än 2000/01 blir ökningen i
heltidstjänster 14 800.
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med uppgifter från andra statistikkällor som också mäter personal- och elevantalet i skolan.14 Ingen av dem kan dock tjäna som ett regelrätt facit. Den källa
som vi framför allt har använt som jämförelse av det totala personalantalet
under bidragsperioden är Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) statistik
över kommunal personal. SKL samlar i november varje år i form av filer från
varje kommuns personalredovisningssystem in uppgifter om antalet kommunanställda inom olika yrken i förskoleklass, grundskola, särskola och gymnasieskola. Dessa räknas om till årsarbetare. Den andra källan vi valt att titta på
är SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik, RAMS. RAMS är också en
totalundersökning och ur den har vi fått uppgifter på antalet förvärvsarbetande
i skola och fritidshem från 2002 till 2004. Jämförbarheten med kommunernas
uppföljningar är dock inte så god eftersom de förvärvsarbetande i RAMS inte
är omräknade till heltidstjänster och eftersom både kommunala och fristående
verksamheter är medräknade.15
Personalutvecklingen enligt kommunernas uppföljningar och SKL:s statistik
över kommunal personal är samstämmig, vilket diagram 6 visar. Enligt SKL
har personalantalet i de fyra verksamhetsformerna förskoleklass, grundskola,
särskola och gymnasieskola ökat från 161 800 till 169 300, dvs. med 7 500
årsarbetare, under perioden. Ökningen i samma fyra verksamhetsformer i de
274 kommuner som har redovisat personal inom ramen för uppföljningarna
av statsbidraget både 2000/01 och 2005/06 är ungefär 6 900 tjänster. Denna
relativt goda samstämmighet kan tolkas som att kommunernas redovisningar
av personalförstärkningen under perioden bör vara med verkligheten överens
stämmande. Den totala personalökningen verkar åtminstone inte ha över
skattats i redovisningarna till Skolverket. Däremot finns nivåskillnader mellan
de två källorna vad gäller både total, pedagogisk och övrig personal. Skolverket
har också under arbetet med uppföljning och utvärdering av statsbidraget
uppmärksammat vissa problem förknippade med kommunernas redovisningar
av pedagogisk och övrig personal, vilka ger anledning att ifrågasätta tillförlitlig
heten i dem. Dessa problem redovisas nedan i respektive avsnitt.

14

15

Vi nöjer oss med att jämföra personalsiffror. Redovisning av elever finns egentligen bara i en annan källa
och det är den som ligger till grund för kommunernas redovisningar av eleverna inom ramen för stats
bidraget.
Se bilaga 1 för en utförligare beskrivning av statistiken.

statsbidrag till personalförstärkningar i skola och fritidshem

41

Diagram 6	

Personal i förskoleklass, grundskola, särskola och gymnasium, jämförelse
SKL, RAMS och kommunernas uppföljningar, index 2000–2005
102

Index 2000–2005

100

98

96
RAMS
SKL

94

Kommunernas uppföljningar
92
2000

2001

2002

2003

2004

2005

	Källa: Kommunernas uppföljningar av statsbidraget (270 kommuner), SKL, SCB
(RAMS) samt egna beräkningar.

2.3.2 Pedagogisk personal
Den av kommunerna redovisade ökningen i personaltäthet består till 74 procent av pedagogisk personal och den pedagogiska personaltätheten har under
bidragsperioden ökat från 7,7 till 8,5 anställda per 100 elever. Mellan basåret
och 2005/06 ökade antalet pedagogisk personal med 3 100 heltidstjänster,
men personaltäthetsökningen avseende pedagogisk personal motsvarar 11 300
heltidstjänster eftersom elevtalen har minskat under perioden.
Enligt statistik från det nationella uppföljningssystemet för skolsektorn har
personaltätheten avseende pedagogisk personal i alla 290 kommuner ökat från
7,8 till 8,4 anställda per 100 elever, vilket motsvarar ca 10 500 heltidstjänster.
Skillnaden gentemot sammanställningen av kommunernas uppföljningar beror
på att många kommuner har reviderat siffrorna från uppföljningssystemet i
sina uppföljningar av statsbidraget och att alla kommuner ingår i det nationella uppföljningssystemet. Personaltätheten avseende pedagogisk personal i de
16 kommuner som inte ingår i redovisningen16 har sammantaget minskat något under bidragsperioden, men minskningen motsvarar färre än 100 tjänster.
Enligt SKL:s statistik över kommunal personal uppgick utökningen av
antalet pedagogisk personal17 i förskoleklass, grundskola, särskola och gymnasieskola till 2 100 stycken, medan motsvarande siffra enligt kommuner-

16
17

Dessa ingår inte eftersom de inte tagit del av statsbidraget bidragsåret 2005/06.
Avseende månadsavlönade, siffran blir troligtvis något högre om även timavlönade räknas med.
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nas uppföljningar inom ramen för statsbidraget var 4 700.18 Kommunernas
uppföljningar och lärarregistret pekar alltså på en större utökning än SKL.
Diagram 7 visar att kommunerna systematiskt under de fyra första bidragsåren
har redovisat en större relativ ökning av den pedagogiska personalen till Skolverket inom ramen för uppföljningarna av statsbidraget än till SKL.
Diagram 7

Pedagogisk personal i förskoleklass, grundskola, särskola och gymnasium,
jämförelse SKL och kommunernas uppföljningar, index 2000–2005
108

Index 2000–2005

106

104

102
SKL
Kommunernas uppföljningar

100

98
2000

2001

2002

2003

2004

2005

	Källa: Kommunernas uppföljningar av statsbidraget (270 kommuner), SKL samt egna
beräkningar.

En definitionsförändring i anvisningarna till inrapporteringen av elev
assistenter till lärarregistret har troligen påverkat jämförbarheten över tid av
uppgifterna i kommunernas uppföljningar av statsbidraget. Här sammanfattas
detta problem och dess troliga konsekvenser. En utförligare beskrivning finns i
bilaga 8.
Som underlag för inrapporteringen av pedagogisk personal i grundskola,
särskola och gymnasium inom ramen för uppföljningarna av statsbidraget har
Skolverket försett kommunerna med utdrag ur lärarregistret. Kommunerna
har kunnat ändra siffrorna i detta underlag men flertalet kommuner har hållit
sig till dem. Under bidragsperioden har SCB:s/Skolverkets anvisningar när det
gäller inrapportering av elevassistenter till lärarregistret förändrats. Från och
med 2002 skulle kommunerna börja redovisa befintliga elevassistenter som
barnskötare. Eftersom dessa inte redovisats tidigare framstår det, vid ett utdrag

18

Notera att siffran är högre än för alla fem verksamhetsformerna, vilket beror på att antalet pedagogisk
personal i fritidshemmen har minskat.
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ur lärarregistret, som att gruppen barnskötare ökat kraftigt. En jämförelse av
personalen i verksamheterna med utgångspunkt i lärarregistret ger därmed en
överskattning av hur personaltätheten utvecklats under perioden. En kraftig
ökning av personaltätheten kan framför allt ses i särskolan eftersom elevassistenterna/barnskötarna där utgör en stor del av personalen. Även i grundskolan
kan en ökning iakttas till följd av fler barnskötare men den är relativt sett
mycket mindre än i särskolan, medan ingen effekt uppstår i gymnasieskolan
eftersom antalet elevassistenter/barnskötare där är försvinnande litet.
En korrekt redovisning av personaltäthetsutvecklingen under perioden är
beroende av att uppgifter om elever och personal tas fram på samma sätt alla år
så de är jämförbara. Detta är förstås också av avgörande betydelse för att uppföljningen av utbetalt statsbidrag blir korrekt så att kommunerna inte tilldelas
statsbidrag de inte har rätt till för att de inte uppfyller kraven för tilldelning. Se
vidare avsnitt 5.2 för en diskussion om denna fråga.
Ett antal kommuner har i uppföljningen av bidragsåret 2002/03 korrigerat
siffror som gäller pedagogisk personal i grundskola och särskola och/eller övrig
personal under basåret, vilket skulle kunna bero på att de ämnade göra uppgifterna jämförbara över tid. Endast ett fåtal kommuner har dock i sina kommentarer till revideringarna påtalat att ändringarna rör barnskötare eller elevassistenter. Vi sluter oss till att de flesta kommunerna inte har uppmärksammat
att definitionsförändringen och medföljande förändring i inrapporteringen av
elevassistenter har lett till att personalökningen enligt underlaget från Skolverket har överskattats, och att felen därför har reproducerats i de uppgifter
kommunerna rapporterat till Skolverket inom ramen för uppföljningarna av
statsbidraget.
Om lärarregistrets hela ökning av barnskötare är en felrapportering som
har reproducerats även i uppföljningarna av statsbidraget så innebär det att så
många som 3 000 tjänster av de totalt ca 15 000 nytillkomna egentligen inte
har tillkommit under perioden. Eftersom vissa kommuner trots allt har reviderat siffrorna så de blivit jämförbara över tid och eftersom barnskötarna har
ökat i antal enligt andra statistikkällor tror vi dock inte att felet är så stort som
3 000 tjänster. Det är dock inte möjligt att precisera hur stort felet egentligen
är. Kommunerna har trots allt, genom underskrifter av förvaltningschefer eller
förtroendevalda, intygat att redovisningarna är korrekta.
2.3.3 Övrig personal
Som övrig personal räknas all personal som inte ingår i kommunernas redovisning av pedagogisk personal. Enligt kommunernas uppföljningar har personaltätheten avseende övrig personal ökat från 1,6 till 1,8 heltidstjänster per 100
elever mellan 2000/01 och 2005/06, vilket motsvarar en ökning om ca 3 900
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heltidstjänster. Den övriga personalen utgör 26 procent av den personal som
tillkommit pga. den ökade personaltätheten i skola och fritidshem. I relativa
termer har den övriga personalen ökat mer än den pedagogiska personalen
under perioden.
Redovisningen av den övriga personalen har varit problematisk. I den första
ansökan och uppföljningen av statsbidraget där kommunerna angav siffror för
2000/01 och 2001/02 redovisades övrig personal enligt många olika modeller.
Många kommuner redovisade enbart de kategorier där kommunerna hade för
avsikt att utöka eller hade utökat personalen. Andra gav en mer heltäckande
bild och redovisade all övrig personal som fanns i deras eget personalredovisningssystem. Ytterligare andra kommuner redovisade ingen övrig personal alls.
Skolverket krävde av kommunerna att de i uppföljningarna av senare bidragsår
skulle hålla sig till samma kategorier, men så har sedan inte alltid skett.
Eftersom flera kommuner i sina uppföljningar av statsbidraget antingen
har redovisat lite eller ingen övrig personal bör den redovisade sammanlagda
nivån vara lägre den verkliga. I kommunernas uppföljningar av statsbidraget
utgör den övriga personalen 17 procent av all personal. Som jämförelse kan
nämnas att den övriga personalen utgjort 26–-29 procent av all personal under bidragsperioden enligt SKL:s statistik över kommunal personal och SCB:
s statistik över förvärvsarbetande (RAMS).19 Eftersom nivåskillnaderna i totalt
antal personal i skolan inte är så stora så bör den lägre andelen övrig personal
i kommunernas uppföljningar av statsbidraget betyda att det verkliga antalet
övrig personal i skola och fritidshem är högre än vad kommunerna redovisat
till Skolverket vid uppföljningen av statsbidraget.
Den viktigaste frågan är dock om den redovisade personaltäthetsutvecklingen för vilken statsbidrag utgår är med verkligheten överensstämmande. Så
är fallet om de kategorier övrig personal som inte har redovisats har utvecklats
precis som elevantalet under perioden. Om den icke redovisade personalen har
utvecklats på annat sätt än elevtalen så påverkar detta beräkningen av antalet
tjänster till följd av personaltäthetsökning som en kommun kan få bidrag för.
Personaltäthetsökningen har överskattats om antalet personal i de kategorier
som inte har redovisats har minskat mer än elevtalen. Eftersom anvisningarna
har varit otydliga kan detta ha varit fallet i flera kommuner. Skolverket har
inte jämfört kommunernas redovisade siffror med någon annan källa och har i
anvisningar understrukit att det är kommunerna som genom underskrifter av
förvaltningschefer eller förtroendevalda intygar att redovisningarna är korrekta.

19

Skolverket har utifrån befattningsbenämningar och yrkeskoder gjort uppdelningen i pedagogisk och övrig
personal i statistiken från SKL och SCB.

statsbidrag till personalförstärkningar i skola och fritidshem

45

I diagram 8 jämförs utvecklingen av övrig personal i skolan (förskoleklass,
grundskola, särskola samt gymnasium) enligt kommunernas uppföljningar,
SKL:s statistik över kommunal personal och RAMS-statistiken över antalet
förvärvsarbetande. Det visar sig att kommunernas uppföljningar respektive
RAMS ger en relativt samstämmig bild av utvecklingen för de år som kan jämföras. Enligt SKL har det dock skett en ökning av övrig personal 2002–2005,
medan kommunerna har rapporterat en minskning vid uppföljningen av statsbidraget. Under de två första bidragsåren är utvecklingen likartad. Vår slutsats
är att vi inte har anledning att tro att kommunerna har överdrivit förstärkningen av övrig personal under bidragsperioden. Vi bedömer därmed att det är
sannolikt att målet om 15 000 tillkomna tjänster uppnåtts. Den personal som
inte har redovisats har i genomsnitt inte utvecklats mer negativt än elevtalen.
Diagram 8

Övrig personal, jämförelse SKL, RAMS och kommunernas uppföljningar,
index 2000–2005
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	Källa: Kommunernas uppföljningar av statsbidraget, SKL, SCB (RAMS) samt egna
beräkningar.

2.3.4 Spridning bland kommuner och skolor
Hittills har konstaterats att personaltätheten avseende pedagogisk personal har
ökat i de allra flesta kommuner sedan statsbidragets införande. I detta avsnitt
vill vi svara på frågan om ökningen varit jämnt fördelad mellan kommuner
och skolor eller om skillnaderna dem emellan, dvs. spridningen, har ökat eller
minskat.
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Det finns flera olika sätt att mäta spridningen på. Vi har valt att redovisa
enligt fyra olika mått:
• Standardavvikelsen = det genomsnittliga kvadrerade avståndet från
medelvärdet. Måttet påverkas mycket av värden som ligger långt över eller
långt under medelvärdet och det används framför allt när fördelningen är
symmetrisk.
• Varationskoefficienten = standardavvikelsen/medelvärdet. Standardav
vikelsen är ofta större när medelvärdet är högt än när det är lågt, för då kan
data variera mer. Genom att dividera standardavvikelsen med medelvärdet
kan datamaterial med olika medelvärde lättare jämföras.
• Variationsbredden = skillnaden mellan det högsta och lägsta värdet. Måttet
är känsligt för extremt höga och extremet låga värden, s.k. outliers.
• Skillnaden mellan 90:e percentilen och 10:e percentilen.
Spridning bland kommuner
Parallellt med ökningen i personaltäthet avseende pedagogisk personal har
skillnaderna mellan kommunerna ökat under bidragsperioden. Alla fyra spridningsmåtten pekar på detta: standardavvikelsen har ökat från 0,65 till 0,76,
variationskoefficienten har ökat från 8,3 till 8,8 procent, variationsbredden har
ökat från 4,5 till 5,3 och skillnaden mellan 10:e och 90:e percentilen har ökat
från 1,45 till 1,81.
Spridning bland skolor
Vi har även studerat spridningen i personaltäthet på skolnivå med hjälp av
data från det nationella uppföljningssystemet för skolsektorn och kan konstatera att utvecklingen har sett olika ut i grund- och gymnasieskolan. I tabell 4
presenteras spridningen bland landets kommunala grundskolor och i tabell 5
presenteras motsvarande bland gymnasieskolorna. Vissa skolor har enligt statistiken extremt höga eller låga värden som beror på speciella förhållanden eller
felrapporterade uppgifter och dessa har rensats bort ur datamaterialet i olika
utsträckning. Därför redovisas inte variationsbredden i detta avsnitt.
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Tabell 4

Spridning bland grundskolor med kommunal huvudman

Urval: Skolor med minst 20 elever

2000

2005

antal 4 421

4 099

förändring

Medelvärde*

7,80

8,78

12%

Standardavvikelse

2,29

3,41

49%

Variationskoefficient

29%

39%

32%

90–10

3,71

4,20

13%

Urval: Skolor med minst 20 elever
och personaltäthet mellan 3 och 30

antal 4 401

4 075

Medelvärde*

7,77

8,63

11%

Standardavvikelse

1,82

2,12

17%

Variationskoefficient

23%

25%

5%

90–10

3,69

4,15

13%

Urval: Skolor med minst 20 elever och
personaltäthet mellan 0 och 30 som finns
båda åren med samma huvudman

antal 3 952

3 952

Medelvärde*

7,70

8,62

12%

Standardavvikelse

1,67

2,12

27%

Variationskoefficient

22%

25%

13%

90–10

3,46

4,15

20%

*Observera att medelvärdena är ovägda, dvs. alla skolor har givits lika stor vikt oberoende av storlek.
Källa: SCB samt egna beräkningar.

Enligt alla de redovisade spridningsmåtten har spridningen bland de kommunala grundskolorna ökat under bidragsperioden. Skillnaderna mellan måtten
är inte förvånande med tanke på deras konstruktion. Spridningen bland de
kommunala gymnasieskolorna har däremot minskat under bidragsperioden,
vilket vi ser i tabell 5.
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Tabell 5

Spridning bland gymnasieskolor
2000

2005

469

464

Medelvärde

8,37

8,91

6%

Standardavvikelse

3,05

3,34

10 %

Variationskoefficient

36%

38%

3%

90–10

5,68

5,11

-10 %

456

459

Urval: Skolor med minst 20 elever

Urval: Skolor med minst 20 elever och
personaltäthet mellan 3 och 30

antal

antal

förändring

Medelvärde

8,59

8,80

2%

Standardavvikelse

2,78

2,28

-18 %

Variationskoefficient

32%

26%

-20 %

90–10

5,53

4,91

-11 %

389

389

Urval: Skolor med minst 20 elever och
personaltäthet mellan 0 och 30 som
finns båda åren med samma huvudman

antal

Medelvärde

8,33

8,70

5%

Standardavvikelse

2,31

2,04

-11 %

Variationskoefficient

28%

23%

-15 %

90-10

4,68

4,38

-6 %

Källa: SCB samt egna beräkningar.

Utifrån vårt material kan vi inte bedöma om det är positivt eller negativt att
spridningen i personaltäthet har ökat bland grundskolorna och minskat bland
gymnasieskolorna. Om resurserna har satsats framför allt där man har haft
störst behov kan en ökad spridning vara förknippad med ökad likvärdighet.
Men en ökad spridning kan också spegla t.ex. att resursstarka kommuner
kunnat satsa mer än resurssvaga kommuner på skolan, vilket inte behöver ligga
i linje med ökad likvärdighet.
2.3.5 Utvecklingen i olika verksamhetsformer
Kommunerna har redovisat elever och pedagogisk personal uppdelat på verksamhetsformerna förskoleklass, grundskola, särskola, fritidshem och gymnasie
skola. Diagram 9 och tabell 6 jämför utvecklingen av den pedagogiska personalen i fyra av verksamhetsformerna. Personaltäthetsutvecklingen avseende
pedagogisk personal i särskolan har enligt kommunernas uppföljningar varit
mycket positiv men eftersom det finns stor risk för att siffrorna är överdrivna
så redovisas inte särskolan i diagrammet.
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Diagram 9

Pedagogisk personaltäthet i fyra verksamhetsformer 2000/01–2005/06,
index
120

Index
Grundskola

115

Gymnasium

110
105
100
95
90

Fritidshem
Förskoleklass
Basår

2001/02

2002/03

2003/04

HT2004

2005/06

	Källa: Kommunernas uppföljningar av statsbidraget samt egna beräkningar.

Diagrammet visar att de olika verksamhetsformerna har tillförts nya resurser
i olika stor utsträckning. Medan den pedagogiska personaltätheten har ökat
i grundskolan20 och gymnasieskolan har den minskat i förskoleklassen och
fritidshemmen. Ytterligare information ges i tabell 6.
Tabell 6	Pedagogisk personaltäthet per verksamhetsform i kommunal verksamhet

Pedagogisk Pedagogisk Förändring i Förändring i
personaltät- personalpedagogisk pedagogisk
het basåret
täthet
personalpersonal2000/01
2005/06
täthet
täthet, %

Absolut
förändring
tjänster

Förändring
tjänster pga.
förändrad
personaltäthet

Förskoleklassen

7,7

7,1

-0,6

-8

-1 982

-479

Grundskolan

8,0

9,0

1,0

12

1 699

8 733

Fritidshemmen

5,7

5,5

-0,2

-3

-1 560

-549

Gymnasieskolan

7,9

8,3

0,4

5

2 524

1 006

Anm. Den totala förändringen i tjänster pga. förändrad personaltäthet är inte riktigt summan av
motsvarande uppgifter för verksamhetsformerna var för sig.
Källa: Kommunernas uppföljningar av statsbidraget samt egna beräkningar.

20

Uppgifterna för grundskolan kan vara något överdrivna pga. felrapportering. Se vidare bilaga 8.
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I tabellen redovisas i de två kolumnerna längst till höger dels den absoluta förändringen i tjänster inom varje verksamhetsform, dels förändringen i tjänster
som beror på förändrad personaltäthet. Den förstnämnda kolumnen beskriver
helt enkelt skillnaden mellan antalet personal de båda åren. I den sistnämnda
tas hänsyn till förändringar i elevtalen. Om uppgiften om absolut förändring i
tjänster är lägre än uppgiften om förändring i tjänster pga. förändrad personaltäthet så har det skett en minskning av elevantalet i den verksamhetsformen.
Så är fallet i förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmen. I gymnasieskolan har elevtalen i stället ökat, vilket medför att förändringen i tjänster pga.
förändrad personaltäthet tvärtom är lägre än den absoluta förändringen.
Förskoleklassen
I förskoleklassen ökade den pedagogiska personaltätheten mellan basåret och
det första bidragsåret. Mellan åren minskade eleverna i mycket större utsträckning än personalen. Sedan dess har den pedagogiska personaltätheten minskat
kontinuerligt i förskoleklassen och var i slutet av bidragsperioden 8 procent
lägre än under basåret. Den här verksamhetsformen har utvecklats sämst av
alla fem redovisade. Trots allt har den pedagogiska personaltätheten i förskole
klassen ökat i 41 procent av kommunerna. En tredjedel av kommunerna
nämner i sin kommenterande uppföljning av statsbidraget att de satsat på förskoleklassen.
Grundskolan
Enligt kommunernas siffermässiga uppföljningar har den stora merparten av
personalförstärkningen tillfallit grundskolan. Ökningen i pedagogisk personal
täthet uppgår till 12 procent, vilket är en större ökning än i de andra verksam
hetsformerna (bortsett från särskolan). Personaltätheten i grundskolan har
minskat i endast 4 procent av kommunerna. Siffrorna kan dock ha blåsts upp
något pga. felaktig redovisning av barnskötare.
Tre av fyra kommuner har också i sina kommenterande uppföljningar
av hur statsbidraget använts beskrivit att en stor del av bidraget har satsats i
grundskolan. Av dessa redovisningar framgår dock inte hur många personer
som har anställts utan bara hur många av kommunerna som nämner verksamhetsformen. Grundskola innefattar dock i vissa svar även förskoleklassen och
fritidshemmen. I de fall kommunerna skiljt på de lägre och högre årskurserna
har bidraget oftare fördelats till de yngre eleverna.
Särskolan
Den pedagogiska personaltätheten var under basåret mer än tre gånger så hög
i särskolan som i grundskolan. Enligt kommunernas uppföljningar är det i
särskolan som personaltätheten har ökat mest under bidragsperioden. Som
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vi påpekat tidigare är det dock tveksamt om det verkligen rör sig om en reell
personaltäthetsökning eftersom barnskötarna/elevassistenterna kan ha funnits
i verksamheten tidigare men inte redovisats i statistiken. Enligt data från det
nationella uppföljningssystemet för skolsektorn har lärartätheten ökat med 5
procent i den obligatoriska särskolan och minskat med 1 procent i gymnasie
särskolan under perioden.
Spridningen bland kommunerna vad gäller pedagogisk personaltäthet i särskolan är stor. Vissa kommuner har påpekat att det kan vara svårt att särredovisa personal som arbetar med särskoleelever när verksamheten är integrerad i
grundskolan, som den ofta är. En tredjedel av kommunerna nämner i sin kommenterande uppföljning av statsbidraget att de satsat på särskolan.
Fritidshemmen
I fritidshemmen har den pedagogiska personaltätheten i genomsnitt minskat
under bidragsperioden. Fritidshemmen hade lägst pedagogisk personaltäthet
av alla verksamhetsformer i ursprungsläget men minskningen under bidragsperioden har varit mindre än den i förskoleklassen. Trots den genomsnittliga
minskningen har det skett en ökning av den pedagogiska personaltätheten i 43
procent av kommunerna. En tredjedel av kommunerna nämner i sin kommenterande uppföljning av statsbidraget att de satsat på fritidshemmen.
Gymnasieskolan
Skillnaden i pedagogisk personaltäthet var inte så stor mellan grundskolan och
gymnasiet vid basåret men den har ökat under bidragsperioden eftersom den
pedagogiska personaltätheten i gymnasieskolan inte har ökat lika mycket som
i grundskolan. I gymnasieskolan uppgick ökningen till 5 procent, jämfört med
grundskolans 12 procent. Personaltätheten avseende pedagogisk personal i
gymnasieskolan har ökat i 65 procent av kommunerna. Nästan hälften av alla
kommuner uppger i de kommenterande uppföljningarna av statsbidraget att
de har satsat på gymnasieskolan.
2.3.6 Personaltäthet i olika typer av kommuner
Personaltätheten avseende pedagogisk personal skiljer sig åt mellan olika typer
av kommuner. I diagram 10 är kommunerna uppdelade i Sveriges Kommuner
och Landstings kommungrupper enligt klassificeringen från 2005. Indelningen i de nio kommungrupperna bygger på kommunernas olika befolkningsstorlek, befolkningstäthet, näringslivsstruktur och arbetspendlingsmönster. I varje
grupp samlas därmed kommuner med liknande ekonomiska och geografiska
förutsättningar.
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Diagram 10

Pedagogisk personaltäthet per kommungrupp 2000/01 och 2005/06
Pedagogisk personaltäthet 2000/01

Förändring 2000/01–2005/06

Glesbygdskommuner
Övriga kommuner, 12 500–25 000 inv.
Övriga kommuner, < 12 500 inv.
Varuprod. kommuner
Övriga kommuner, mer än 25 000 inv.
Storstäder
Pendlingskommuner
Större städer
Förortskommuner
Alla
0

2

4

6

8

10

Källa: Kommunernas uppföljningar av statsbidraget samt egna beräkningar.

Av diagram 10 framgår att små och glest befolkade kommuner har högre
pedagogisk personaltäthet än större och mer tätbefolkade kommuner. Den
klart högsta personaltätheten avseende pedagogisk personal har glesbygdskommunerna med 9,5 heltidstjänster per 100 elever. Denna grupp kommuner har
också ökat sin pedagogiska personaltäthet mest, tillsammans med varuproducerande kommuner och övriga kommuner med mindre än 12 500 invånare.
Förortskommunerna har lägst pedagogisk personaltäthet med 8,0 heltidstjänster per 100 elever. Storstäder och förortskommuner har ökat sin pedagogiska
personaltäthet minst av alla.
Att glesbygdskommunerna har högst personaltäthet har troligen sin förklaring i att elevgrupperna där är mindre pga. just glesheten. Det finns stordriftsfördelar i skolverksamhet som inte kan utnyttjas i glesbygden där enheterna är
små och avstånden stora. Kanske är det också av denna anledning som de mest
tätbefolkade kommunerna i grupperna förortskommuner, större städer, pendlingskommuner och storstäder har lägst pedagogisk personaltäthet.
2.3.7 Utvecklingen i olika skolår
En stor del av satsningen på ökad personaltäthet har kommit grundskolan
till del. Av kommunernas sifferuppgifter i uppföljningarna av statsbidraget
framgår dock inte vilka skolår de valt att satsa på, men i de kommenterande
uppföljningarna av statsbidraget nämner kommunerna att bidraget oftare har
fördelats till de yngre eleverna i de fall där man skiljt på de lägre och högre årskurserna. Med hjälp av data från det nationella uppföljningssystemet för skolsektorn över personaltäthetsutvecklingen på skolnivå har vi kunnat jämföra
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personaltäthetsutvecklingen avseende pedagogisk personal mellan skolor som
har undervisning för olika skolår. I tabell 7 presenteras resultat för de vanligast
förekommande typerna. Ett tydligt mönster avslöjas: de skolor som undervisar
de lägre skolåren (1–3, 1–5 respektive 1–6) har haft en klart större ökning av
personaltätheten än de skolor som företrädesvis undervisar de högre skolåren
(4–9, 6–9 och 7–9).
Tabell 7	Pedagogisk personaltäthetsutveckling i grundskolor kategoriserade utifrån
de årskurser som finns vid skolan

Skolår

Antal
skolor

PersonalPersonalPersonal- Personaltäthet
täthet
täthet
täthet
2000,
2005,
Föränd- Föränd2000,
2005, Föränd- Förändovägt snitt ovägt snitt
ring
ring, % vägt snitt vägt snitt ring
ring, %

1–3

194

6,9

8,2

1,3

18

6,9

8,0

1,1

16

1–5

347

7,3

8,2

0,9

13

7,2

8,1

0,8

12

1–6

1 331

7,5

8,5

1,0

13

7,5

8,4

0,9

12

1–9

494

8,3

8,9

0,6

7

8,1

8,7

0,5

7

4–6

22

7,9

8,4

0,5

7

8,4

8,4

0,0

0

4–9

38

8,0

8,4

0,3

4

7,8

8,1

0,3

4

6–9

114

8,1

8,4

0,3

4

7,9

8,3

0,3

4

7–9

227

8,5

8,8

0,3

3

8,3

8,6

0,3

4

Källa: SCB samt egna beräkningar.

En ytterligare förklaring till mönstret i personaltäthetsutvecklingen i skolor
med olika år skulle kunna vara att elevtalen har utvecklats olika i olika åldersgrupper under bidragsperioden. Det finns en tröghet i anpassningen av personal när elevtalen förändras som tar sig uttryck i att personaltätheten kan öka
initialt om elevtalen sjunker, eftersom man behåller personalen, och minska
när elevtalen ökar eftersom det tar tid att anställa ny personal. På kommunnivå kan vi se att personaltätheten har ökat mer där elevtalsutvecklingen har
varit negativ än där den varit positiv. I tabell 8 jämförs personaltäthetsutvecklingen och elevtalsutvecklingen i olika typer av skolor. Här ser man tydligt att
där personaltätheten har ökat mest, har elevtalen minskat mest, dvs. i de lägre
skolåren, medan personaltätheten inte har ökat så mycket i de högre skolåren
där elevtalen tvärtom har ökat. Detta mönster kan tyda på att det som ser ut
som en medveten satsning på främst de lägre skolåren åtminstone delvis är orsakat av tröghet i anpassningen av personal.
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Tabell 8

Jämförelse personaltäthetsförändring och elevtalsförändring

Skolår

1–3

1–5

1–6

1–9

4–6

4–9

6–9

7–9

Förändring personaltäthet
(vägt snitt)

16 %

12 %

12 %

7%

0%

4%

4%

4%

Förändring elevtal

-20 %

-16 %

-16 %

-4 %

-13 %

2%

5%

9%

Källa: SCB samt egna beräkningar.

2.3.8 Utvecklingen i fristående skolor
Hittills har redovisningen av personaltäthetsutvecklingen rört skolor och
fritidshem med kommunal huvudman. En viktig fråga att belysa i denna utvärdering av statsbidraget är om och hur statsbidraget, som ges till de kommunala huvudmännen, har påverkat personaltäthetsutvecklingen i de fristående
skolorna. En kommun har kunnat välja att ge hela eller delar av bidraget till i
kommunen belägna fristående skolor och har i så fall kunnat redovisa det som
en egen post i uppföljningen. Enligt redovisningarna har andelen av statsbidraget som satsats i fristående skolor varit betydligt mindre än andelen elever som
går i fristående skolor. Endast 53 kommuner, 20 procent av kommunerna,
uppger inom ramen för uppföljningen av statsbidraget att de kompenserat
de fristående skolorna med mer bidrag under 2005/06. Under 2005/06 har
kommunerna redovisat bidrag till de fristående skolorna på ca 2 procent av de
totala kostnaderna för personalförstärkningar. Som jämförelse kan nämnas att
de fristående skolorna svarade för 6,6 procent av den totala kostnaden för de
aktuella verksamheterna.
Enligt skollagen måste en kommun ersätta de fristående skolorna på samma
grunder som de kommunala skolorna. Om de fristående skolorna inte har
fått ta del av statsbidraget i samma utsträckning som de kommunala skolorna
behöver detta ändå inte strida mot lagen eftersom statsbidraget skall satsas
strategiskt för att öka måluppfyllelsen, och behoven behöver inte se likadana ut
i fristående och kommunala skolor. Däremot är det inte säkert att kommunernas redovisningar inom ramen för uppföljningen av statsbidraget på ett korrekt
sätt avspeglar de resurser som har satsats på att fristående skolor skall kunna
öka sin personaltäthet. I vilken mån kommunerna ersatt de fristående skolorna
genom att ersättningen följer samma grunder som kommunen använder när
de tilldelar medel till sina egna skolor är svårt att säga, men våra fallstudier
visar att kommunerna ersatt de fristående skolorna på motsvarande sätt som
de kommunala alternativt att de fristående skolorna tilldelats resurser efter ett
genomsnitt av den kommunala kostnaden. Undantaget är kommuner som fördelat statsbidraget enbart med måluppfyllelse i fokus. Här har bidraget framför
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allt gått till kommunala skolor. I de kommuner där statsbidraget använts till
att höja skolpengen har de fristående skolorna tilldelats bidraget. Dock har
flera av de besökta kommunerna inte redovisat det i Skolverkets uppföljning.
Kommunerna har inte redovisat några uppgifter om personaltäthetsutvecklingen i de fristående skolorna så i detta avsnitt redovisas utvecklingen enligt
det nationella uppföljningssystemet för skolsektorn. I diagram 11 jämförs
utvecklingen avseende lärartäthet och pedagogisk personaltäthet i kommunala
respektive fristående grundskolor.
Diagram 11

Personaltäthetsutveckling, jämförelse kommunala och fristående
grundskolor
8,8

per 100 elever

8,6
Lärare, fristående skolor

8,4

Lärare, kommuner

8,2
8,0
7,8
7,6
7,4
7,2

Pedagogisk personal, fristående skolor

7,0

Pedagogisk personal, kommuner

6,8
1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

	Källa: SCB/Skolverket samt egna beräkningar.

Av diagrammet framgår att lärartätheten fram till statsbidragets införande var
högre i fristående än i kommunala skolor. Mellan 1995, varifrån vi har jämförbara data, och 2001 sjönk lärartätheten kontinuerligt i de fristående skolorna.
I de kommunala skolorna sjönk lärartätheten fram till 1997 och började öka
från 1998. Under bidragsperioden har lärartätheten och det bredare begreppet
den pedagogiska personaltätheten ökat successivt i de kommunala skolorna
medan de har varit oförändrade eller t.o.m. sjunkit i de fristående. 2005 var
den pedagogiska personaltätheten och lärartätheten betydligt högre i de kommunala än i de fristående skolorna.
Utvecklingen bland de fristående skolorna blir annorlunda om vi i stället
studerar enbart de skolor som har funnits under hela perioden. Underlaget till
varje årssiffra i diagram 11 ovan är alla skolor som fanns just det året. Under
2000-talet har antalet fristående skolor ökat kraftigt.
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Tabell 9

Personaltäthetsutveckling grundskolor
Kommunal huvudman

Urval: Skolor med minst
20 elever, personaltäthet >0

antal

Personaltäthet, vägt snitt
Urval: Skolor med minst 20
elever, personaltäthet >0,
skolan finns båda åren med
samma huvudman

antal

Personaltäthet, vägt snitt

2000

2005

4 421

4 099

7,83

8,55

3 960

3 960

7,82

8,54

förändr.

9%

9%

Fristående skolor
2000

2005

360

506

7,84

7,75

329

329

7,79

8,22

förändr.

-1 %

6%

Källa: SCB samt egna beräkningar.

Personaltäthetsminskningen under bidragsperioden i de fristående grundskolorna som vi såg i tabell 9 försvinner och ersätts av en personaltäthetsökning
om 6 procent när vi enbart studerar de skolor som fanns under hela bidrags
perioden. Mellan dessa år har antalet fristående grundskolor ökat kraftigt och
det är alltså inflödet av nya skolor med lägre personaltäthet som gör att personaltätheten i hela gruppen har minskat något under perioden.
Tabell 10

Personaltäthetsutveckling gymnasieskolor
Kommunal huvudman

Urval: Skolor med minst
20 elever, personaltäthet >0

antal

Personaltäthet, vägt snitt
Urval: Skolor med minst 20
elever, personaltäthet >0,
skolan finns båda åren med
samma huvudman
Personaltäthet, vägt snitt

antal

2000

2005

460

464

7,90

8,27

390

390

7,85

8,24

förändr.

5%

5%

Fristående skolor
2000

2005

101

5258

7,34

6,91

83

83

7,31

7,03

förändr.

-6 %

-4 %

Källa: SCB samt egna beräkningar.

I de fristående gymnasieskolorna har personaltätheten minskat under bidragsperioden. Vi ser att antalet fristående gymnasieskolor har ökat mycket kraftigt
under perioden men att minskningen i personaltäthet inte som för grundskolorna enbart är en konsekvens av att de nytillkomna skolorna har lägre
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personaltäthet, utan att minskningen även gäller de gymnasieskolor som har
existerat under hela bidragsperioden.
Under bidragsperioden har spridningen i pedagogisk personaltäthet minskat
bland de fristående grundskolorna medan den varit oförändrad bland de fristående gymnasieskolorna.
I grundskolan förefaller nyetablering av fristående skolor (som har visat
sig ha låg personaltäthet) vara en orsak till att dessa som grupp inte ökat sin
personaltäthet i samma utsträckning som de kommunala skolorna. I gymnasieskolan har personaltätheten i de fristående skolorna minskat under perioden.
Vi vet inte orsaken till denna minskning men vi kan inte se att det har att göra
med statsbidragets konstruktion.
2.4 Kommunernas åtgärder för att ge eleverna
förutsättningar för förbättrad måluppfyllelse

I detta avsnitt beskrivs, utifrån kommunernas kommenterande uppföljningar
från bidragsåret 2004/05 och våra fallstudier, hur kommunerna använt tilldelat
statsbidrag och hur de tänkt när de fördelat resurserna. Beskrivningen komplet
teras med statistik över olika personalkategoriers utveckling. Man måste hålla
i minnet att de personalförstärkningar som genomförts under bidragsperioden
har finansierats dels av statsbidraget, dels av kommunerna själva. När kommunerna skall beskriva de satsningar som gjorts för statsbidraget kan det hända
att de beskriver alla åtgärder som vidtagits i kommunen under perioden, dvs.
även åtgärder som finansierats med kommunens egna medel.
2.4.1 Personalkategorier
Kommunernas kommenterande uppföljningar visar att majoriteten av kommunerna har prioriterat pedagogisk personal, se diagram 12. Den personalkategori som förekommer mest är lärare men även andra typer av pedagogisk
personal som specialpedagog, fritidspedagog, förskollärare och resurspedagog
är vanligt förekommande. Elevvårdspersonal har prioriterats av nästan hälften
av kommunerna. Skolkurator, skolsköterska och skolpsykolog är de vanligaste
kategorierna men även skolläkare har anställts i några kommuner. Övriga personalkategorier som nämns i kommunernas kommenterande uppföljningar är
t.ex. elevassistent, skolbibliotekarie, skolledare samt skolvärd eller -värdinna.
Drygt en tredjedel av kommunerna har satsat på övrig personal.
I diagram 12 redovisas de personalkategorierna som kommunerna oftast
nämner i sina kommenterande uppföljningar. Man kan dock inte utläsa hur
många av varje kategori som anställts. Vi vet också att en del av personaltäthet
sökningen har kommit till stånd genom att man inte sagt upp personal när
elevtalen har minskat, och det är inte säkert att man har redovisat den personalen i sammanhanget.
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Diagram 12

De 10 vanligaste personalkategorierna enligt kommunernas
kommenterande redovisningar
Lärare

Specialpedagog/speciallärare
Elevassistent
Skolkurator
Fritidspedagog
Skolsköterska
Skolbibliotekarie
Skolpsykolog
Förskollärare
Övriga pedagoger

Procent
0

10

20

30

40

50

60

	Källa: Kommunernas kommenterande uppföljningar 2004/05.

2.4.2 Vad har den anställda personalen använts till?
Vi har tidigare beskrivit hur kommunerna fördelat resurser till enheter och
verksamheter samt vilken personal som anställts. Av kommunernas kommenterande uppföljningar framgår även vilka åtgärder kommunerna vidtagit
med hjälp av den anställda personalen samt vilka resultat kommunerna själva
anser sig har uppnått med hjälp av statsbidraget. Uppgifter från kommunernas uppföljningar har kompletterats med redogörelser från fallstudierna. Här
presenteras de kategoriserade åtgärderna i storleksordning. Gränserna mellan
åtgärdsområdena är dock inte helt entydiga utan områdena går delvis ihop.

Elever i behov av särskilt stöd
Av de kommenterande uppföljningarna framgår att tre av fyra kommuner
har prioriterat elever i behov av särskilt stöd. Regeringen bedömde också att
statsbidraget skulle ha särskilt stor betydelse för dessa elever. Barn i behov av
särskilt stöd är ingen tydligt avgränsad eller enhetlig grupp. Det är svårt att
besvara frågan hur många av eleverna som anses behöva särskilt stöd. En analys utifrån svenska paneldata (det s.k. UGU-projektet) visar att förekomsten
av specialpedagogiskt stöd är störst under de första åren av skolgången för att
minska med åren. Studien visar att i årskurs 3 var andelen som fått specialpedagogiskt stöd 20 procent och i årskurs 9 var det 8,6 procent. En enkätstudie
genomförd våren 2001 på ett urval av 1 230 grundskolor visar att cirka 21
procent av eleverna bedömdes vara i behov av särskilt stöd. Andelen var tämligen stabil över regioner, skoltyper med mera. Undersökningen visade också att
det var mindre vanligt att elever i stora skolor och i skolor med låg personal-
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täthet bedömdes vara i behov av särskilt stöd. Andelen som också fick stöd var
lägre (17 procent) än andelen som bedömdes behöva stöd, vilket indikerar att
en del elever inte får det stöd de behöver.21
Kommunerna uppger i de kommenterande uppföljningarna att det är fler
elever som behöver mer stöd för att nå målen samtidigt som behovens svårighetsgrad och komplexitetsgrad ökar. Extra resurser och ökad kunskap hos
personalen gör dock att barn med särskilda behov upptäcks och kan få hjälp
tidigare. Tjörns kommun, t.ex., beskriver hur ökad personaltäthet har möjliggjort arbete med fokus på att tidigt upptäcka barn med särskilda behov för att
kunna anpassa resurser och arbetssätt till varje elevers förutsättningar och behov. Håbo kommun skriver att en tydligt märkbar effekt av satsningarna är att
antalet elever i särskilda undervisningsgrupper minskar. Fler elever får numera
stöd i den ordinarie undervisningen. I Värnamo kommun har undervisningen
i små grupper inneburit att elever med koncentrationsproblem och stora inlärningssvårigheter får en mer strukturerad skolgång och på så sätt kan tillgodogöra sig undervisningen på ett bättre sätt än tidigare. Även fallstudierna visar
att elever i behov av särskilt stöd har fått del av statsbidraget i en majoritet av
de undersökta kommunerna. De har fått extra tid, hjälp och resurser tack vare
bidraget.
Både fallstudierna och uppföljningarna visar på att arbetet med elever i behov av särskilt stöd har utvecklats och förbättrats. Dels är det fler elever som
får stöd och dels har stödet utvecklats tack vare extra resurser. Den ökade specialpedagogiska kompetensen har lett till mer strukturerat och medvetet arbete
med särskilt stöd. Undervisning i små grupper och handledning av lärare har
ytterligare bidragit till att skolsituationen för de enskilda eleverna har underlättats.
Specialpedagoger
En personalkategori som arbetar med barn i behov av särskilt stöd är specialpedagogerna/speciallärarna. Även statistik från lärarregistret och SKL visar att
antalet specialpedagoger har ökat ganska kraftigt under bidragsperioden (se
tabell 11). Nivåskillnaderna mellan de olika uppgifterna härrör sig troligen av
att SKL:s statistik enbart rör specialpedagoger och att lärarregistret innehåller
både specialpedagoger och speciallärare.

21

Skolverket: Kartläggning av åtgärdsprogram och särskilt stöd i grundskolan, 2003.
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Tabell 11

Utvecklingen av antalet specialpedagoger (omräknat till heltidstjänster),
SKL och lärarregistret

Lärarregistret
SKL

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Förändring
2000–2005

7 857

8 334

8 864

9 161

9 261

9 149

1 292

979

1 376

1 776

2 111

2 428

2 654

1 675

Källa: SKL, SCB/Skolverket samt egna beräkningar.

Kommunerna har fördelat de specialpedagogiska resurserna till elever i behov
av särskilt stöd på flera olika sätt. En del har samlat resurserna till centrala
elevhälsoteam eller specialpedagogiska expertgrupper som är tillgängliga för
kommunens alla enheter. Andra tycker att den specialpedagogiska kunskapen
ska finnas på plats på varje skola. Bland annat Upplands Väsby kommun berättar att man utvecklar områdesvisa elevhälsoteam där kuratorer, psykologer
och specialpedagoger arbetar konsultativt för att stödja barn i behov av särskilt
stöd. Däremot har t.ex. Vingåkers kommun som mål att det ska finnas minst
en specialpedagog på varje skola.
Specialpedagogikens roll i den vanliga undervisningen blir allt viktigare.
Kommunerna erbjuder personalen både utbildning och handledning för att
de ska kunna utveckla den vanliga pedagogiken samt anpassa undervisningen
för elever med behov av särskilt stöd. Exempelvis Vaggeryds kommun skriver
om vikten att få fler elever att nå kunskapsmålen genom att den specialpedagogiska kompetensen i verksamheten ökar och elever därmed i ökad utsträckning
bemöts utifrån sina behov. En annan kommun berättar i fallstudier att satsningen på specialpedagogisk kompetens har lett till att läraryrket har diversifierats och specialiserats och att lärararbetet fått en större mångfald.
Skolans stora brist är att man har ingen bredd på befattningarna.
Alla är lärare. Alla gör samma sak. Det finns en liten grad utav specialisering framför allt i grundskolan och där har väl vi liksom lyckats,
till en del tack vare Wärnerssonpengarna, att få till den typen utav
specialisering. Alltså det vill säga att man delar på arbetet på annat
sätt, att man inte bara gör det i klasser. Lärararbetet kan se ut på
många olika sätt.
Elevassistenter
En annan grupp som arbetar med barn i behov av särskilt stöd är elevassistenter som nämns av en fjärdedel av kommunerna. Enligt statistiken från RAMS
över all övrig personal i skola och fritidshem utgör elevassistenterna den största
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definierade personalkategorin med över 20 000 personer. Enligt SKL:s statistik
var antalet heltidsanställda elevassistenter i skolan ungefär 9 000 stycken i snitt
under bidragsperioden. De stora skillnaderna beror på att fritidshemmen räknas in i RAMS-statistiken, att antalet enligt RAMS inte rör heltidstjänster och
att det kan finnas många som deltidsarbetar just inom detta yrke, samt att definitionen av yrkeskategorin elevassistent kan skilja sig mellan RAMS och SKL.
Statistiken från SKL pekar på att antalet elevassistenter var ungefär detsamma i
början och slutet av bidragsperioden.
Tabell 12

Utvecklingen av antaleelevassistenter

Elevassistenter i skolan, SKL

2000

2001

2002

2003

2004

2005

8 216

8 843

9 111

8 826

8 300

8 721

Elevassistenter i skolan, RAMS
Elevassistenter i fritidshem*, RAMS

15 162 14 068 14 056
9 118

8 418

7 502

*Inklusive dagmammor, öppen förskola, parklek o.d. ej för funktionshindrade.
Källa: SKL, RAMS (SCB) samt egna beräkningar.

Elevvård
Begreppet elevvård förekommer i en tredjedel av kommunernas uppföljningar.22 Kommunerna betonar vikten att arbeta förebyggande med elevhälsofrågor.
Genom att eleverna mår bättre fungerar de också bättre i inlärningssituationen, anser bland annat Kungälvs kommun. Mörbylånga kommun t.ex. har
förstärkt elevvårdspersonalen för att motverka studieavbrott och för att stödja
eleverna i deras sociala situation. Även Lekebergs kommun arbetar förebyggande och skriver att deras ansträngningar de senaste åren huvudsakligen har
ägnats åt att på olika sätt förebygga misslyckanden och utstötthet som kan
innebära knäckt självförtroende och förlorad lust för skolarbetet. Sjöbo kommun har samordnat det förebyggande arbetet genom att inrätta en tjänst som
elevhälsoansvarig i varje rektorsområde.
Elevvården spelar en viktig roll även för övrig personal. I Östra Göinge
kommun ska elevhälsan förutom att stödja den pedagogiska personalen även
handleda lärarna i skolan. Höganäs kommun har stärkt skolsköterskeorganisationen och anser att detta höjer kvaliteten i det elev- och familjesociala arbetet
samtidigt som övrig personal får stöd och avlastning i elevvårdsarbetet.

22

Observera att det är okänt hur kommunerna själva definierar elevvård.

62 statsbidrag till personalförstärkningar i skola och fritidshem

Nästan hälften av kommunerna uppger i kommenterande uppföljningar att
de har anställt elevvårdspersonal.23 I begreppet elevvård räknar vi in personalkategorierna skolkurator, skolpsykolog, skolsköterska och skolläkare. Statistik
från RAMS och SKL redovisar ett liknande antal elevvårdspersonal och båda
källorna visar på en ökning under perioden. RAMS-statistiken är dock inte
omräknad till heltidstjänster.
Tabell 13

Utvecklingen av antalet elevvårdspersonal

Elevvård, SKL

2000

2001

2002

2003

2004

2005

3 307

3 535

3 737

3 931

4 148

4 223

4 091

4 045

4 209

Elevvård, RAMS
Källa: SKL, RAMS (SCB) samt egna beräkningar.

Språkutveckling
Nästan var fjärde kommun har satsat på elevernas språkutveckling. Statsbidraget har riktats såväl mot läs- och skrivinlärning som modersmålsundervisning.
En majoritet av kommunerna som har prioriterat språkutvecklingen har
riktat resurserna mot de tidiga skolåren. Klippans kommun anser att ett av förskoleklassens allra viktigaste uppdrag är att skapa goda möjligheter för barnens
språkutveckling. Språket ska vara en huvudfråga i förskoleklassen enligt kommunen. Flera kommuner utrycker sig som Ronneby som anser att grunden för
allt annat lärande är en god språk- och läsutvecklingskompetens. Skolbiblioteket har en viktig funktion både som pedagogiskt redskap och som en del av en
inspirerande miljö för läsning, lust och nyfikenhet, anser kommunen.
Många kommuner har även förstärkt insatserna för elever med utländsk
bakgrund och utvecklat arbetet med modersmålsstöd och modersmålsundervisning samt studiehandledning på modersmålet. Örebro kommun skriver
att de under bidragsåret har utökat tjänster i modersmål för försöksverksamhet med ämnesundervisning på modersmål i grundskolan och till ytterligare
språkpedagogtjänster i gymnasieskolan. Satsningen kommer att fortsätta med
studiehandledning i och på modersmål det kommande året, skriver Örebro
kommun. I Borås är målet att både flerspråkiga och enspråkiga svenska elever
ska tillvarata sina möjligheter genom många olika åtgärder, där en gemensam
grundsyn i ett interkulturellt synsätt är utgångspunkten.
23

Att fler kommuner angett att de anställt elevvårdspersonal än som angett att de satsat på elevvård beror
troligen på att elevvårdspersonal inte bara arbetar med elevhälsofrågor utan exempelvis med barn i behov
av särskilt stöd.

statsbidrag till personalförstärkningar i skola och fritidshem

63

Statistiken över bibliotekspersonal från SKL och skolbibliotekarier från
RAMS är inte samstämmig, men inget tyder i alla fall på att antalet skulle ha
minskat.
Tabell 14

Utvecklingen av antalet bibliotekspersonal/skolbibliotekarier

Bibliotekspersonal, SKL

2000

2001

347

385

Skolbibliotekarier, RAMS

2002

2003

2004

451

447

482

1 260

1 267

1 290

2005
513

Källa: SKL, RAMS (SCB) samt egna beräkningar.

Kvalitets- och utvecklingsarbete
Var tionde kommun uppger att de särskilt har satsat på kvaliteten i undervisningen. Exempel är att åtgärdsprogrammen har blivit mer strukturerade och
dokumentationen vid utvecklingssamtalen har utvecklats. Större personaltäthet
har ökat lärarnas möjligheter att upprätta individuella utvecklingsplaner vilket
ökar elevens möjlighet att nå uppsatta mål. Helsingborgs kommun, t.ex., har
utarbetat ett målprogram, som också utgör stadens skolplan. Varje elev har en
framåtsyftande, individuell utvecklingsplan där eleven sätter sina egna mål. I
Piteå kommun siktar man på att bedriva ett medvetet systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna. Det innebär högt ställda krav på rektorer och
personal inom organisationen där utgångspunkten är att utgå från varje elevs
behov.
En tiondel av kommunerna har vidtagit åtgärder för metodutveckling. De
har använt de extra resurserna bland annat för att utarbeta betygskriterier och
utveckla arbetssättet generellt. I Vara kommun pågår ett intensivt utvecklingsarbete med hjälp av en kvalitets- och utvecklingsmodell. Tyngdpunkten läggs
på arbetslagets självvärdering av sitt arbete och de resultat som uppnåtts, på
resultat jämfört med process och på mer dialog med de externa utvärderarna.
Vadstena kommun har ett utvecklingsarbete ”Röda tråden” där personalen har
haft till uppgift att kartlägga sin verksamhet, identifiera starka och svaga sidor
samt att börja ta fram förbättringsområden. Arbetet har skett i tvärgrupper för
att på så sätt skapa ökad förståelse för hur man arbetar med barn och ungdomar i olika åldrar samt för att tydliggöra vikten av samsyn och sammanhang i
verksamheten.
Likaså skriver var tionde kommun att de vidtagna åtgärderna har gett resultat i form av förbättrat kvalitets-/utvecklingsarbete. Kommunerna har utveck-
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lat och förbättrat arbetet med åtgärdsprogram och individuella utvecklingsplaner. Borgholms kommun skriver att de har skapat kommunövergripande
riktlinjer för åtgärdsprogram och utvecklat arbetet mot att bli redskap för
barns och ungdomars utveckling. Helsingborg kommun upplever att elevernas informella inflytande, möjligheten att påverka det dagliga arbetet i skolan
och ansvarstagandet för det egna lärandet, ökat genom att alla elever har en
individuell utvecklingsplan. Kvalitetsuppföljningar genomförs löpande under
året. Egentillsyn, utvärderingar och uppföljningar genomförs för att finna förbättringsområden och framgångsfaktorer. I Tanums kommun har man utökat
lednings- och administrationsresursen för att möta de ökade kraven både vad
gäller utvecklings- och kvalitetsarbete samt ledning av personalen.
Arbetsmiljö
Arbetsmiljö har varit ett prioriterat område i nästan var tionde kommun.
Kommunerna har strävat efter att skapa tryggare klimat och arbeta mot
kränkande behandling i skolorna. Tryggare barn leder på sikt till högre måluppfyllelse anser kommunerna. Dessutom är kommunerna övertygade om att
minskad negativ stress hos eleverna påverkar studieresultaten positivt. Många
formulerar sig som Hässleholms kommun som vill allmänt stärka och kvalitetshöja barns och elevers lärandemiljö utifrån de mål som anges i skolplanen.
Flera kommuner arbetar systematiskt med arbetsmiljön, bland annat Bollebygds kommun som uppger att det systematiska arbetsmiljöarbetet är en del
av det lokala kvalitetsarbetet och numera dokumenteras i enheternas kvalitets
redovisningar.
En del kommuner nämner att man anställt personal för att bland annat
möta behovet av andra vuxna än lärare i skolan. Tanums kommun har konstaterat att en personalkategori som väsentligt kan öka elevernas trivsel och
trygghet är skolvärdar. De upplever en lugnare skolmiljö efter satsningen. Även
Åtvidabergs kommun har satsat på mera socialt inriktade insatser för att ytterligare öka trivsel och förhindra mobbning samt för att ge eleverna flera vuxna
att kommunicera med.
En fjärdedel av kommunerna, vilket är betydligt fler än de som uppgett
arbetsmiljön som ett åtgärdsområde, upplever att skolmiljön har blivit lugnare
och tryggare tack vare den ökande vuxennärvaron. Arbetsklimatet i klassrummet har förbättrats och kränkande behandling har minskat. På Gotland har
närvaron av fler elevstödjare och korridorvärdar medfört en lugnare skolmiljö
för alla och speciellt för de elever som känner sig ensamma eller otrygga. Ängelholms kommun skriver att betydligt färre åtgärdsprogram har upprättats på
grund av förbättrad inlärningsmiljö i klassrummen.
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Även personalen mår bättre av arbetsavlastningen. Pedagogerna upplever att
de har större möjlighet att räcka till i sitt arbete. Arbetsrelaterad sjukfrånvaro
och personalomsättning har minskat.
Värdegrundsarbete
För en knapp tiondel av kommunerna har ökad personaltäthet även inneburit
ökad satsning på att stärka värdegrunden hos eleverna. Västerviks kommun
skriver att man genom en konflikthanteringsinsats vill öka elevernas förståelse
för varandra i gymnasiesärskolan. I satsningen ingår såväl ett ökat elevinflytande, som att arbeta med handikappsinsikt och elevens självbild. I Ale kommun
har man förstärkt arbetet med värderingsfrågor och livskunskap med hjälp av
elevvårdsteam. De arbetar med inskolningsprogram och kamratstödjargrupper
för att bland annat motverka våld och mobbning. Flera kommuner uppger
även att de vill öka elevernas delaktighet och inflytande som ett steg mot ökad
måluppfyllelse.
Organisationsutveckling
En mindre grupp av kommuner har avsatt resurser till organisationsutveckling.
Största delen av resurserna har gått till att utöka ledningsorganisationen. Österåkers kommun har valt att stärka det operativa ledarskapet medan Kävlinge
kommun har satsat på pedagogiskt ledarskap. I Höganäs kommun har ledningsorganisationen utökats för att kunna arbeta konsultativt på uppdrag av
enheternas ledningsgrupper.
Några kommuner vill minska arbetsbelastningen genom att utveckla organisationen. Göteborgs kommun beskriver hur förutsättningarna för skolledare
och andra pedagogiska ledare varierar mellan skolor inom stadsdelarna, mellan stadsdelarna samt mellan skolformerna. Kommunen har vidtagit ett flertal
åtgärder för att stärka och utveckla ledarskapet inom skolan. Skolledarnas höga
arbetsbelastning behöver minskas så att omsättningen av ledare inom skolan
förblir på en acceptabel nivå, konstaterar Göteborgs kommun. I Karlshamns
kommun har man inrättat 25 deltidstjänster som lärarutbildare på fältet för att
åstadkomma kvalitet och kontinuitet i lärarkandidaternas verksamhetsförlagda
utbildning. Kommunen fortsätter att utveckla lärarlagsorganisationer med
bland annat viss överanställning för att öka flexibiliteten och effektivt klara
uppkommet vikariebehov.
2.5 Analys och slutsatser

Enligt kommunernas redovisningar inom ramen för uppföljningarna av statsbidraget har ungefär 15 000 nya tjänster tillkommit i skola och fritidshem
mellan 2000/01 och 2005/06, i de 274 kommuner som tagit del av statsbidraget det sista bidragsåret. Kommunerna har genom underskrifter av förvalt66 statsbidrag till personalförstärkningar i skola och fritidshem

ningschefer eller förtroendevalda intygat att redovisningarna är korrekta och
våra analyser av andra statistikkällor ger oss ingen anledning att väsentligen
ifrågasätta storleksordningen i det sammanräknade antalet. Våra iakttagelser
pekar dock på att kommunerna kan ha överdrivit utvecklingen av den pedagogiska personalen, vilket troligen har sin grund i att de redovisat en för stor
ökning av barnskötare till följd av att anvisningarna för inrapporteringen till
lärarregistret har ändrats under bidragsperioden. Samtidigt verkar kommunerna inom ramen för uppföljningarna av statsbidraget ha redovisat ett mindre
antal övrig personal än det verkliga och den grupp som inte har redovisats har
snarare ökat i snabbare takt än den redovisade. Redovisningen av övrig personal har därmed troligen underskattat personalförstärkningarna avseende övrig
personal. Överdriften av personalförstärkningarna avseende pedagogisk personal och underdriften av personalförstärkningarna avseende övrig personal har
verkat i olika riktningar och kan i det stora hela ha tagit ut varandra.
Parallellt med ökningen av personaltätheten har spridningen i pedagogisk
personaltäthet ökat bland kommunerna. På skolnivå har spridningen ökat
bland grundskolorna och minskat bland gymnasieskolorna. Det är omöjligt att
bedöma om detta är positivt eller negativt. Om resurserna har satsats framför
allt där man har haft störst behov kan en ökad spridning vara förknippad med
ökad likvärdighet. Men en ökad spridning kan också spegla att t.ex. resursstarka kommuner kunnat satsa mer än resurssvaga kommuner på skolan, vilket
inte behöver ligga i linje med ökad likvärdighet.
De olika verksamhetsformerna har tillförts nya resurser i olika stor utsträckning. Medan den pedagogiska personaltätheten har ökat i grundskolan, särskolan och gymnasieskolan har den minskat i förskoleklassen och fritidshemmen. De grundskolor som undervisar de lägre skolåren har haft en klart större
ökning av personaltätheten än de grundskolor som företrädesvis undervisar de
högre skolåren.
I de fristående grund- och gymnasieskolorna har personaltätheten avseende
pedagogisk personal inte ökat lika mycket som i de kommunala under bidragsperioden. Vi tror dock att de fristående skolorna har blivit ersatta av kommunerna så att de hade kunnat öka sin personaltäthet i motsvarande utsträckning,
även om det inte har rapporterats inom ramen för uppföljningarna av statsbidraget. Vi tror inte att statsbidragets konstruktion är orsaken till att de fristående skolorna inte har ökat sin personaltäthet i samma utsträckning som de
kommunala utan att det måste finnas andra orsaker till utvecklingen.
Kommunerna har rapporterat en rad strategiska åtgärder som vidtagits med
hjälp av statsbidraget för att öka elevernas möjligheter att nå målen inom områden som arbete med elever i behov av särskilt stöd, elevvård, språkutveckling,
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kvalitetsarbete, metodutveckling, organisationsutveckling, arbetsmiljö, trivsel,
trygghet samt värdegrundsarbete.
2.5.1 Är personalförstärkningarna en effekt av bidraget?
Vi har definierat effekt som den observerade förändringen justerat för vad som
skulle ha hänt om statsbidraget inte införts. I delen om kortsiktiga effekter
ovan har vi beskrivit hur personaltätheten förändrats under bidragsperioden,
hur variationen förändrats, hur vissa personalkategorier utvecklats med mera.
Att dessa förändringar sammanfaller i tid med statsbidraget till personalförstärkningar innebär inte att de orsakats av statsbidraget.
Vi saknar möjlighet att göra en regelrätt kvantitativ justering (exempelvis
med hjälp av experiment eller kontrollgrupper). Trots det kommer vi att utifrån ett antal olika undersökningar diskutera hur kommunerna kunde ha agerat om inte statsbidraget hade införts för att sedan föra en diskussion om hur
stor del av personaltäthetsökningen som beror på det aktuella statsbidraget och
hur utvecklingen hade sett ut om inte bidraget funnits. Här kan man tänka
sig två alternativa scenarier; dels ett där inget resurstillskott hade skett, dels ett
där kommunerna hade fått ett tillskott motsvarande statsbidragsbeloppet men
där inga formella krav ställts på att pengarna skulle användas till personalförstärkningar. I detta avsnitt behandlar vi det första alternativscenariot, att inget
resurstillskott hade utgått. I del 4 förs ett resonemang om skillnaderna mellan
ett riktat och ett omärkt bidrag.

Personaltäthet
Ett sätt att analysera den observerade förändringen i personaltäthet under
bidragsperioden är att studera personaltäthetsutvecklingen över tid. Om man
studerar trenden och utvecklingen bör man kunna se om statsbidragets införande utgör ett trendbrott. Nedan redovisas hur personaltätheten utvecklades
åren före och efter statsbidragets införande. Observera att siffrorna är från den
officiella statistiken och avser lärartäthet.
Personaltätheten i grundskolan minskade under början av 1990-talet till
den lägsta nivån 7,5 lärare per 100 elever 1997. Tre år därefter var nivån fortsatt låg med 7,6 lärare per 100 elever. För gymnasieskolan är det delvis annorlunda. Personaltätheten gick upp och ner under mitten av 1990-talet men de
tre senaste åren före statsbidragets införande var det en årlig ökning med 0,1
årsarbetare per 100 elever.
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Diagram 13
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	Källa: Officiell statistik.

Efter statsbidragets införande 2000/01 har personaltätheten ökat gradvis i
grundskolan till 8,1 lärare per 100 elever 2005/06. I gymnasieskolan började
personaltätheten öka före 2000/01 och ökningen pågick till 2002/03 då den
var 8,2. Därefter har den sjunkit något, till 8,1 2005/06.
Elevtalsutvecklingens påverkan på personaltätheten
Bland annat vår regressionsanalys har visat att elevtalsutvecklingen är negativt korrelerad med personaltäthetsutvecklingen. En procentenhets ökning i
elevtalsutvecklingen är i genomsnittsnitt förknippad med 0,1 procentenheters
lägre total och pedagogisk personaltäthetsökning. Det negativa sambandet var
förväntat. En kommun med minskande elevtal kan utöka sin personaltäthet
genom att behålla befintlig personal medan en kommun med ökande elevtal
måste anställa ny personal för att öka personaltätheten. I kommunpolitiken
kan det vara lättare att öka personaltätheten på det förra sättet än det senare. Ju
större minskningen av antalet elever är, desto större ökning av personaltätheten erhålls vid ett oförändrat personalantal. Det är också mer kostsamt för en
kommun med kraftigt ökande elevtal att ta del av statsbidraget till personalförstärkningar i skola och fritidshem eftersom en del av personalförstärkningarna
måste bekostas av kommunen, som inom ramen för det kommunala utjämningssystemet kompenseras för de ökande elevtalen med en viss eftersläpning.
Mot denna bakgrund ska vi studera elevtalsutvecklingen i grundskolan lite
närmare. Diagram 14 visar hur elevtal, antal lärare och personaltäthet utvecklats i grundskolan.
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Diagram 14	Elever, lärare (heltidstjänster) och personaltäthet i grundskolan
(alla huvudmän), index
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	Källa: Officiell statistik.

Diagrammet visar att den kraftiga nedgången av personaltätheten under 1990talet sammanföll med en kraftig ökning av elevantalet. De ökande elevtalen
förklarar dock inte hela minskningen i personaltäthet utan antalet heltidstjänster (lärare) minskade också. Denna minskning kombinerat med de ökande
elevtalen innebar en kraftig sänkning av personaltätheten. Antalet lärare har
förändrats mindre än elevtalen under perioden. Vi återkommer till diskussionen om tröghet i anpassningen mellan elever och lärare i avsnitt 4.1.4 nedan.
Kostnader
Samtidigt som kommunernas ekonomi var ansträngd under 1990-talet minskade kostnaderna för skolan. Från och med 1996/97 började dock kommunernas kostnader för grundskolan att öka, både totalt och för personal. Vid
statsbidragets införande 2001 var undervisningskostnaden fortfarande lägre än
1991 men redan 2002 var nivån något högre än 1991. Såväl undervisningskostnaden som den totala kostnaden för grundskolan har fortsatt att öka fram
till 2005.
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Diagram 15

Förändring i kostnad per elev i kommunal grundskola och gymnasieskola,
totalt och för undervisning 1991–2005. (Index 100 = 1991, fasta priser.)
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	Källa: Officiell statistik.

Gällande gymnasieskolan var utvecklingen nedgången inte lika kraftig som i
grundskolan. Kommunernas kostnad var från 1997 (totalkostnad) respektive
1999 (undervisningskostnad) på samma nivåer som 1991. Kostnaderna har
därefter fortsatt att öka ytterligare.
Det är svårt att dra några säkra slutsatser av analysen av personaltäthet och
kostnader på nationell nivå. Vi kan dock konstatera att kommunerna före
faller ha inlett en satsning på skolan redan innan statsbidragets införande. Om
denna satsning skulle ha fortsatt kan vi inte bedöma. Analysen av elevtalsutvecklingen och vår regressionsanalys indikerar att en orsak till att ökningen av
personaltätheten varit god under bidragsperiod är att elevtalen minskat under
perioden. Det skall dock noteras att kommunerna åstadkom en ökad personaltäthet mellan 2000 och 2001 trots att elevtalen då fortfarande ökade.
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Långsiktiga effekter
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3. Långsiktiga effekter
Med långsiktiga effekter avser vi de eventuella effekterna av statsbidraget på
resultat och/eller måluppfyllelse. Det yttersta syftet med statsbidraget var att ge
barn och elever ökade möjligheter att nå målen för sina utbildningar. I budgetpropositionen 2001 skrev regeringen:
Regeringen anser att det nu behövs en kraftsamling för att förbättra
resultaten och arbetsmiljön för barn och vuxna i ungdomsskolan och
fritidshemmen. Ett riktat statsbidrag till skolsektorn införs därför i
syfte att öka personaltätheten … Förstärkningen kommer att ha stor
betydelse för de elever som behöver stöd för att nå målen.
Regeringen förväntade sig att statsbidraget till personalförstärkningar i skola
och fritidshem och den följande personaltäthetsökningen skulle leda till förbättrade resultat och förbättrad arbetsmiljö. Samtidigt var man medveten om
svårigheterna med att se resultat av satsningen:
Det kommer dock ta tid innan påtagliga effekter kan märkas eftersom det handlar om långsiktiga åtgärder för att förbättra såväl lärares
kompetens som lär- och arbetsmiljön i skolan.24
I det följande beskrivs först hur resultat och måluppfyllelse förändrats på nationell nivå under bidragsperioden utifrån officiell statistik och därefter redovisas resultat från aktuella studier från Uppsala universitet om statsbidragets
påverkan på elevers resultat. Vi redovisar även vad kommunerna själva har att
säga om eventuella långsiktiga effekter av statsbidraget. Eftersom det är svårt
att i nuläget uttala sig om långsiktiga effekter av satsningen lägger vi i detta
avsnitt även stor vikt vid att presentera och diskutera resultat av tidigare forskning om förhållandet mellan ökad lärartäthet/minskade grupper och elevers
studieresultat. Slutligen vidgar vi diskussionen till att omfatta även andra effekter av statsbidraget. Här redovisar vi återigen kommunernas syn på huruvida
statsbidraget lett till några effekter utifrån våra fallstudier och kommunernas
kommenterande uppföljningar.

24

Skrivningen avser även ItiS och andra satsningar.
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3.1 Resultat/måluppfyllelse under bidragsperioden

Här följer en kortare genomgång av utvecklingen av resultat och måluppfyllel
se i den svenska grund- och gymnasieskolan under bidragsperioden 2000/01
till 2005/06. Tyvärr saknas motsvarande nationella indikatorer på resultat och
måluppfyllelse i särskolan, fritidshemmen och förskoleklassen, så för dessa
verksamhetsformer kan ingenting redovisas.
Det genomsnittliga meritvärdet i år 9 har mellan 2000/01 och 2004/05
ökat från 202,9 till 206,3. Andelen som är behöriga till gymnasiet är oförändrad – 89,2 procent (den ökade något åren mellan de aktuella åren). Andelen
elever som inte nått målen i två eller flera ämnen har vidare minskat något,
från 16 procent 2000/01 till 14,5 procent 2004/05.
Tabell 15

Resultat årskurs 9 2001–2006

Resultat årskurs 9
Genomsnittligt meritvärde

2001

2002

2003

2004

2005

2006

202,8 204,7 205,5 206,9 206,3 206,8

Andel (%) behörig till nationellt program

89,2

89,6

89,9

89,6

89,2

89,5

Andel (%) som uppnått målen i alla ämnen

74,3

74,7

74,9

75,9

75,5

76

Andel (%) som ej uppnått målen i ett ämne

8,6

8,8

8,8

8,6

8,9

8,6

Andel (%) som ej uppnått målen i två eller
fler ämnen

16

15,3

15,2

14,4

14,5

14,4

Källa: Officiell statistik.

För gymnasiet finns inte motsvarande samlade mått på resultat som för grundskolan. Nedan redovisas några indikatorer på hur resultat och måluppfyllelse
utvecklats under bidragsperioden.
Tabell 16	

Resultat gymnasieskolan 2001–2006

Gymnasieskolan

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Genomsnittlig betygspoäng
(elever med slutbetyg)

13,7

13,8

14

14,1

14,1

14,1

Andel med slutbetyg inom 4 år (procent)

80,1

78,4

79

80,9

81,7

-

Andel med grundläggande behörighet till
universitets- och högskolestudier (procent)

84,6

85,7

89,5

89,8

89,5

89,7

Källa: Officiell statistik.
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Den genomsnittliga betygspoängen har ökat från 13,7 till 14,1. Andelen med
slutbetyg har ökat under perioden från 80,7 procent till 81,7 procent (2005).
Även andelen med grundläggande behörighet till universitets- och högskolestudier har ökat, från 84,6 till 89,7 procent.
Utifrån de enkla och sammanfattande mått på måluppfyllelse och resultat
som redovisats ovan har förbättringar skett på i stort sett samtliga områden
inom både grund- och gymnasieskola. De största förbättringarna skedde i början av perioden. Därefter förefaller utvecklingen ha avstannat något. I följande
avsnitt diskuteras huruvida dessa resultatförbättringar kan vara en effekt av
ökad personaltäthet.
3.2 Sambandet mellan resurser och resultat under bidragsperioden
3.2.1 Studier av Uppsala universitet
Skolverket har uppdragit åt nationalekonomer vid Uppsala universitet att
utvärdera effekterna av de senaste årens personalförstärkningar på elevernas
måluppfyllelse. Utvärderingen innehåller tre delstudier.25 Den första delstudien
behandlar personalförstärkningar och studieresultat och visar att individ- och
familjeegenskaper förklarar en stor del av variationen i studieresultat. En ökad
lärartäthet har ingen signifikant effekt på den genomsnittlige elevens studie
resultat. Däremot påverkas olika grupper av elever på olika sätt. En ökad
lärartäthet förbättrar meritvärdesrangordningen för elever med lågutbildade
föräldrar. En ökning av lärartätheten med 10 procent skulle leda till en förbättring i meritvärdesfördelningen med nästan 0,4 procentenheter för en elev med
lågutbildade föräldrar. Måttet mäter inte kunskap utan studieresultat i förhållande till andra elever. Denna effekt är storleksmässigt mindre än effekter som
uppmätts i andra studier. Samtidigt skulle elever med högutbildade föräldrar
i genomsnitt försämra sin meritvärdesrangordning, dvs. sina resultat i förhållande till andra elever.
Den andra delstudien visar att statsbidraget och medföljande ökning av
lärartätheten har lett till en högre andel obehöriga lärare. En förklaring är att
det inte fanns tillräckligt många behöriga lärare att tillgå när efterfrågan på
lärare ökade i och med bidragets införande. Men detta är inte hela förklaringen
eftersom andelen obehöriga lärare ökade även där det fanns arbetslösa behöriga
lärare. Andra tänkbara förklaringar är att det kan vara billigare att anställa obehöriga, eller att matchningen på arbetsmarknaden mellan lediga tjänster och
behöriga lärare fungerar dåligt.26

25
26

Andersson, Christian: Lärartäthet, lärarkvalitet och arbetsmarknaden för lärare, Rapport 2007:5, IFAU.
Andersson 2007.

76 statsbidrag till personalförstärkningar i skola och fritidshem

Den tredje delstudien visar att en procentenhets ökning i andelen obehöriga
lärare i genomsnitt försämrar elevernas position i meritvärdesfördelningen med
nästan 0,6 procentenheter. Vid en uppdelning av eleverna enligt föräldrarnas
studiebakgrund så syns effekten enbart för elever med minst en förälder med
högskoleutbildning. Det är alltså dessa som enligt studien förlorar på att andelen obehöriga lärare ökar.27
Uppsala universitets studier tyder sammanfattningsvis på att den ökade
personaltätheten till följd av statsbidraget inte har haft någon signifikant effekt
på den genomsnittlige elevens studieresultat. Däremot verkar en utjämning ha
skett mellan elever med olika bakgrund, där elever med lågutbildade föräldrar
har förbättrat sina resultat relativt elever med högutbildade föräldrar. En oväntad konsekvens av statsbidraget har varit att den ökade efterfrågan på lärare
har lett till att andelen obehöriga lärare har ökat och det verkar ha missgynnat
elever med högutbildade föräldrar. Dessa resultat diskuteras vidare nedan mot
bakgrund av tidigare forskning om sambandet mellan personaltäthet/gruppstorlek och elevers resultat.
3.2.2 Kommunernas bedömningar
I de kommenterande redovisningarna av hur statsbidraget har använts har
kommunerna ombetts att beskriva vilka resultat de sett av statsbidraget. Även
vid våra fallstudier har vi frågat om kommunen sett några effekter av stats
bidraget i kommunen.
Kommunerna har svårt att koppla eventuell ökad måluppfyllelse till statsbidraget. Såväl vid våra fallstudier som i kommunernas kommenterande uppföljningar säger kommunerna att det är svårt att bedöma om statsbidraget lett
till några effekter i kommunen. Fallstudierna visar att kommunerna anser att
det egentligen är för tidigt att studera statsbidragets effekter på måluppfyllelse
eftersom det gått för kort tid för att studera effekter av de vidtagna åtgärderna.
Kopplingen mellan statsbidrag och måluppfyllelse kan först göras när de elever
som fått del av satsningen under längre tid går ut skolår nio. De specialpedagogiska satsningar som gjorts måste fortgå för att resultaten ska gå att avläsa i
betyg och behörighet till gymnasiet.
I de kommenterande uppföljningarna nämner drygt var tionde kommun att
det är för tidigt att uttala sig om resultaten av personalförstärkningarna. Kommunerna som har prioriterat tidiga insatser för att stödja lärprocesserna över
hela grundskoletiden tycker inte att det går att dra några klara slutsatser ännu.
De flesta satsningar är långsiktiga och det tar tid att ändra processer. Insatserna
27

Andersson 2007. För vidare läsning om betydelsen av lärares utbildning, se t.ex. Skolverkets rapport
Lusten och möjligheten – om lärarens betydelse, arbetssituation och förutsättningar, 2006.
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bör däremot resultera i bättre betyg på några års sikt. Alvesta kommun skriver
att det är svårt att mäta resultatet av satsningen. Rektorerna på grundskolorna
har dock uttryckt sig positivt om den extra förstärkningen i en tid då både
elevtal och därigenom tilldelade medel till grundskolan har minskat. I Helsing
borgs kommun tror man däremot på att det råder ett samband mellan fler
vuxna och högre grad av måluppfyllelse, under förutsättning att det finns ett
tydligt ledarskap, att skolan drivs av en gemensam vision och att alla samverkar
för att nå målen.
I fallstudierna finns det dock en kommun som ifrågasätter den tänkta kopplingen mellan personaltäthet och måluppfyllelse. Ökad personaltäthet behöver
inte innebära bättre kvalitet och högre måluppfyllelse. Speciellt inte i kommuner som har en krympande organisation i form av minskat antal elever.
Statsbidraget ger en tröghet i organisationen, som kanske inte alltid
gagnar så är det. Där höjer du personaltätheten genom att inte göra
dig av med folk. […] I sig är inte det kvalitet, utan det är bara det
att så här blir. Det är så här nyttjar man det, när man får med automatik en högre personaltäthet bara genom att sitta still. Och det kan
man fundera över med ett utvecklingsperspektiv.
Kommunen menar att de uppvisar relativt goda resultat till en ganska låg kostnad. De har en lägre personaltäthet än riket och klarar sig relativt bra vad gäller betyg. Det är enligt dem bra med personal om det finns en bakomliggande
pedagogisk tanke, men personaltäthet i sig är inte ett mått på kvalitet.
Vissa kommuner pekar också på svårigheten i att skilja ut vilka resultat som
uppnåtts med hjälp av statsbidraget och vilka som uppnåtts tack vare övriga
insatser. Statsbidraget utgör trots allt en relativt liten del av de resurser som
verksamheterna handhar. Dessutom betonar några kommuner att det är en
relativt liten ökning av personaltätheten som uppnås med dessa insatser, varför
måluppfyllelsen inte kommer att påverkas på ett avgörande sätt.
Även om kommunerna inte kopplar samman statsbidraget med ökad måluppfyllelse på kommunnivå redogör man för positiva resultat i enskilda satsningar. Kommunernas kommenterande uppföljningar visar att knappt hälften
av kommunerna uppger att måluppfyllelsen inom några områden har förbätt
rats under bidragsperioden. De hänvisar till prov- och betygsresultat, meritvärden samt ökning av andelen elever som är behöriga till nationella gymnasieprogrammen. En särskild grupp som enligt kommunerna har nått ökad
måluppfyllelse i olika områden är barn i behov av särskilt stöd. En kommun
har kunnat avläsa att skillnaden i betyg mellan barn med utländsk bakgrund
och svensk bakgrund har minskat. Kommunens användning av bidraget syf-
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tade just till att minska denna skillnad. Utöver de nationella proven görs även
tester av läsförståelsen, skrivförmågan och matematik. I fallstudierna framgår
att testerna görs för att skapa en överblick av hur eleverna ligger till inför de
nationella proven. Resultaten används sedan för skolornas förbättringsarbete
och för att hjälpa enskilda elever att nå målen.
I flera kommuner påpekas att måluppfyllelsen visserligen inte blivit nämnvärt bättre under bidragsperioden men samtidigt undrar de hur det skulle ha
sett ut om de inte fått statsbidraget. Ett stort antal av elever med högutbildade
föräldrar har lämnat de kommunala skolorna. Eftersom förutsättningarna är
sämre för de kommunala skolorna och resultaten oförändrade eller förbättrade
bör det totalt sett ses som en förbättring.
Det är värt att nämna det därför att man kan ju undra hur det sett
ut, om vi inte fått möjlighet att skjuta till de där extra resurserna.
För att förutsättningar för de enskilda och de kommunala skolorna
har ju blivit sämre under perioden, men ändå har man hållit sig på
ungefär samma nivå när det gäller måluppfyllelse. Det är så lätt att
man stirrar sig blind på att ni har ju inte fler i dag som är behöriga
till gymnasieskolan än vad ni hade för fem år sedan, men då måste
man ha den här bilden också.
En annan kommun, som inriktat sig på att ersätta de specialpedagoger som
gått i pension och som pga. besparingar inte ersatts tidigare, menar att detta
haft en avgörande betydelse för att måluppfyllelsen inte minskat.
Hade vi inte fått den här förstärkningen på speciallärarresurs så tror
jag inte att vi har haft möjligheter att nå det resultat som vi har lyckats göra. Det kan jag säga.
Måluppfyllelsen ligger i stället kvar på samma nivå. Det hade inte varit möjligt
utan statsbidraget.
3.3 Tidigare forskning om sambandet mellan resurser och resultat

Inledningsvis bör påpekas att statsbidraget skall användas till ökad personaltäthet medan man i forskningen oftare undersöker klass- eller gruppstorlekens än
personaltäthetens effekter. Vi kan inte alltid sätta likhetstecken mellan mindre
klasser/grupper och ökad lärartäthet eller personaltäthet. Lärar-/personaltätheten kan öka utan att gruppstorleken minskar om lärarna/personalen undervisar
mindre tid än tidigare medan elevernas timmar i skolan förblir oförändrade.
Om lärarna däremot delar upp eleverna i t.ex. halvklass där den ena halvan
undervisas medan den andra halvan är ledig blir klasstorleken mindre medan
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lärartätheten är densamma.28 Det troliga är ändå att undervisningsgrupperna
minskar när personaltätheten avseende pedagogisk personal ökar.
Sedan 1960-talet har många studier om skolresursernas effekter på studie
resultat genomförts. Det har inom forskarsamhället hela tiden funnits motstridiga uppfattningar om vilka slutsatser som bör dras av den samlade evidensen.
Inom vetenskapen omprövas ständigt tidigare sanningar när nya metoder och
rön framkommer. Detta har varit utmärkande för forskningen om effekter på
studieresultat av lärartäthet och klasstorlek. Speciellt har de statistiska metoderna förbättrats sedan forskningen startade på 1960-talet och det har lett till
att många tidigare undersökningar har underkänts. Vi fokuserar i detta avsnitt
på senare forskning men är medvetna om att metodutvecklingen inom området fortsätter och att de resultat som verkar pålitliga i dagsläget kan komma att
förkastas i framtiden.
Följande sammanställning bygger i stora delar på forskningsöversikten
Ekonomiska resursers betydelse för pedagogiska resultat av pedagogikprofessorn
Jan-Eric Gustafsson och doktoranden Eva Myrberg som gavs ut av Skolverket 2002. Inspiration har även hämtats från den forskningsöversikt Anders
Björklund m.fl. forskare i nationalekonomi vid Uppsala universitet publicerat i
Välfärdspolitiska rådets rapport 2003: Den svenska skolan – effektiv och jämlik?
3.3.1 Teori
Kan man generalisera resultat från en studie av lärartäthetens/gruppstorlekens
betydelse i en verksamhet i ett land till andra verksamheter och andra länder?
Eller rådde det så pass specifika förhållanden där studien genomfördes att
man tror att man skulle få andra resultat om studien genomförts på ett annat
underlagsmaterial? Det är viktigt att man i en studie inte bara redovisar de
samband som finns utan också med hjälp av en teori försöker förklara varför
sambanden ser ut som de gör. Då kan man också ta ställning till om resultatet
kan överföras till andra länder eller skolor. Nedan följer en sammanställning av
användbara teorier som sammanfattas av Gustafsson och Myrberg.
Psykologen J.B. Carroll skapade 1963 en modell för inlärningsprocessen.
De faktorer som enligt modellen påverkar hur lång tid det tar för en elev att
lära sig en viss sak är den tid som ägnas åt uppgiften i skolan, den tid som eleven faktiskt lägger på uppgiften (vilken ofta är mindre än den tid som erbjuds),
elevens förmåga samt undervisningens kvalitet.29 Minskade undervisningsgrupper bör kunna påverka kvaliteten i undervisningen t.ex. genom att läraren
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bättre kan anpassa undervisningen till varje elevs förutsättningar och behov.
Mindre grupper bör dessutom medföra att den tid som eleverna lägger ned på
uppgifterna ökar eftersom det t.ex. går mindre tid till disciplinära åtgärder. I
mindre grupper förekommer färre konflikter mellan eleverna. En ytterligare
förklaring kan vara att eleverna i mindre klasser lättare socialiseras in i skolmiljön och lär sig regler och strategier för när och hur man skall arbeta med olika
typer av skoluppgifter. Detta bör framför allt vara betydelsefullt för elever som
inte får med sig det hemifrån. Teorin har framförts som förklaring till varför
STAR-studiens (se nedan) positiva effekter på resultat av små inlärningsgrupper i störst utsträckning gäller elever från studieovana miljöer och varför de
håller i sig under flera år.30
En viss andel av den personal som anställts med hjälp av statsbidraget är
inte pedagogisk personal. Vi har inte funnit någon teoretisk eller empirisk
forskning som tar sig an effekter på studieresultat av en personaltäthetsökning
avseende övriga personalkategorier i skolan. Vi tror dock att en sannolik koppling är att den pedagogiska personalen till följd av ökningen av övrig personal
kan minska ned på administrativa och elevvårdande uppgifter och därmed öka
den tid den pedagogiska personalen lägger ned på att förbereda undervisning,
vilket skulle leda till högre kvalitet i undervisningen. Kuratorer, psykologer,
elevassistenter och kamratstödjare kan självklart också bidra till ökat välbe
finnande och bättre arbetsklimat i skolan och på så sätt bidra till bättre studie
resultat.
3.3.2 Tidiga studier
Tidigare har en stor del av forskningen om lärartäthetens/klasstorlekens betydelse för studieresultat främst varit s.k. produktionsfunktionsstudier där man
mäter olika faktorers (förklarande variablers) inverkan på en utfallsvariabel,
t.ex. studieresultat. Resultaten från dessa studier har sedan av andra forskare
vägts samman i s.k. metastudier. Gustafsson och Myrberg drar två slutsatser
av den tidiga forskningen; dels att det inte finns några starka, entydiga och
konsistenta samband mellan totala resurser och studieresultat, dels att det
trots allt finns svaga samband mellan vissa resursslag och resultat.31 T.ex. hittar
de ett positivt samband mellan mindre klasstorlek och resultat.32 De medger
samtidigt att det står klart att de tidiga studierna behäftas med en rad mät- och
designproblem.33
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Metoderna och datakvaliteten har förbättrats avsevärt på senare tid. Många
forskare går igenom tidigare undersökningar och förkastar resultaten pga. att
undersökningarna är bristfälliga. Forskaren i utbildningsekonomi E.A. Hanusheks metastudier från 1986 och 1997 citeras ofta i dessa sammanhang. Hanushek har granskat tidigare studier med lärartäthet som förklarande variabel och
inte funnit några positiva effekter på studieresultat men hans metod har kritiserats av flera forskare, bl.a. nationalekonomerna A. Krueger och M. Lindahl,
som visar att man utifrån samma studier kan dra slutsatsen att det föreligger
ett positivt samband mellan lärartäthet och studieresultat.34 Utbildningsforskaren R.E. Slavin menar i sina studier från 1989 och 1990 att en noggrann
genomgång av forskning som sammantaget till synes pekar på ett positivt samband visar att något sådant samband inte föreligger. Däremot tycker han sig
kunna se att en väldigt kraftig reduktion av klasstorleken, till grupper om en
till tre elever, ger positiva resultat på elevprestationer.35
Metastudier från 1986 och 1990 av G.E. Robinson påvisar olika effekter av
klasstorlek på olika elevgrupper. Yngre elever och elever med föräldrar som har
låg inkomst och/eller tillhör etniska minoriteter gynnas av mindre klasser.36
3.3.3 Metodproblem
Krueger och Lindahl (2002) förklarar vilka problem som finns när det gäller
att dra slutsatser om kausala samband från den sorts studier som presenterats
ovan. För att kunna skatta vilken effekt en förklarande variabel har på en utfallsvariabel så måste man i teorin känna till alla andra faktorer som påverkar
dessa båda variabler. I praktiken är det omöjligt att få kunskap om alla dessa
faktorer och än mindre erhålla data för dem. Vidare finns en risk att man vid
sidan om klasstorleken tar med förklarande variabler som påverkas av klas�storleken, t.ex. kostnader per elev, vilket får till följd att man bara fångar en
del av effekten av klasstorleken på resultaten. Ytterligare problem uppstår om
utfallsvariabeln delvis påverkar den beroende variabeln vars effekt vi är intresserad av att skatta. Detta kallas omvänd kausalitet.37
Vanligtvis satsar stat, kommun och skola mer resurser på elever med sämre
resultat än på elever som klarar sig bra. Elever som presterar sämre kan t.ex. få
gå i mindre grupper/klasser och ha större tillgång till speciallärare. Om mindre
undervisningsgrupper oftare innehåller svagare elever uppstår problem med
omvänd kausalitet och inkorrekta skattningar av de förklarande variablernas
34
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påverkan. Med hjälp av välutvecklade statistiska metoder kan det dock gå att
komma runt dessa problem. För detta krävs dessutom detaljerade data om
elevernas ursprungliga studieförutsättningar. Enligt Krueger och Lindahl är
den bästa metoden för att undersöka effekter av klasstorlek att genomföra ett
kontrollerat experiment där eleverna slumpvis placeras i klasser med olika storlek. Klasstorleken kommer på så sätt att sakna samband med allt annat som
påverkar elevernas resultat.38
3.3.4 Nyare studier
Det största kontrollerade experimentet som har undersökt klasstorlekens effekter på studieresultat är det s.k. STAR-projektet som genomfördes 1985–1998
i Tennessee. De 11 600 elever som deltog delades slumpmässigt in i klasser
av tre olika typer; små klasser med 13–17 elever, normalstora klasserna med
22–25 elever och normalstora klasserna med en assisterande lärare, och gick
sedan i dessa klasser i fyra år.39
De resultat man fått fram visar att eleverna i de små klasserna hade bättre
testresultat i matematik och läsning än eleverna i de normalstora klasserna.
Effekten var störst det första skolåret och motsvarar en förbättring av testresultaten med 0,2 standardavvikelser.40 I läsning hade eleverna i de små klasserna i
genomsnitt ett resultat vid 64:e percentilen medan eleverna i de stora klasserna
låg vid 53:e percentilen och skillnaderna var ungefär lika stora i matematik.
Däremot fann man inga skillnader mellan grupperna vad gäller motivation
eller självkänsla. Man har även följt eleverna efter experimentets slut. De elever
som gått i små klasser har senare nått bättre studieresultat inom alla studieområden, uppvisat bättre engagemang och uppmärksamhet samt stört mindre
på lektionerna. Effekterna kvarstår över lång tid. Den positiva effekten av att
ha gått i en liten klass var störst för elever från etniska minoriteter och socioekonomiskt och/eller utbildningsmässigt mindre gynnade hem. Däremot var
effekten likadan för pojkar och flickor.41
Resultaten visar också att eleverna som gått i normalstora klasser med en
ordinarie och en assisterande lärare inte nådde bättre resultat än dem som gått
i normalstora klasser med en lärare. Detta skulle kunna bero på att lärarens
arbetssätt är av avgörande betydelse för elevernas studieframgångar. Den assi
sterande läraren följde den ordinarie lärarens arbetsformer som var anpassade
till en stor klass. I de små klasserna kunde lärarna däremot individualisera
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undervisningen mer. Här skall dock påpekas att många av de stora klasserna
med en ordinarie lärare också hade tillgång till en assisterande lärare eftersom
man inte ville att de skulle missgynnas. Detta kan ha medfört att effekten av
en assisterande lärare underskattas.42
Det har framförts kritik mot STAR-projektet. En invändning är att det faktum att elever och lärare är medvetna om att de ingår i ett experiment kan påverka deras agerande på så sätt att de förväntade resultaten uppstår. Elever och
lärare i de små klasserna kan ha ansträngt sig mer medan elever och lärare i de
stora klasserna skulle kunna ha varit mindre motiverade för att de på förhand
trodde att det skulle gå sämre för dem.43
Kan resultaten från STAR-projektet överföras till svenska förhållanden? Ett
viktigt resultat var att de positiva effekterna av att gå i en liten klass var stora
framför allt för elever från etniska minoriteter och socioekonomiskt eller utbildningsmässigt underprivilegierade grupper. Bland de deltagande eleverna
fanns många med dessa egenskaper och det gör att den skattade positiva effek
ten för hela gruppen elever blir större än om dessa elever varit färre, som de
t.ex. är i Sverige.44
1990 påbörjades ytterligare ett projekt i Tennessee, det s.k. Project Challenge, inom ramen för vilket 17 fattiga skoldistrikt minskade klasstorleken till
15 elever under skolåren 0 till 3. Under perioden förbättrade de sin placering i
läsning och matematik rejält.45
En annan studie som både Gustafsson och Myrberg och Björklund m.fl.
lägger stor vikt vid är en studie från 1999 på israeliska data över 62 000 elever
av nationalekonomerna J. Angrist och V. Lavy. Studien utnyttjar det faktum
att klasstorleken i Israel bestäms av en speciell regel och är oberoende av elevernas studieprestationer. Man har inte för att kunna genomföra en studie
slumpmässigt placerat eleverna i klasser av olika storlek men den israeliska
klassindelningsregeln ger ungefär samma resultat och man kan kalla systemet
för ett naturligt experiment. I studien används dessutom en metod med instrumentvariabler som enligt författarna på ett mycket mer korrekt sätt än vanlig
regressionsanalys kan fånga upp effekter rensade från olikheter i bakgrunds
variabler. Angrist och Lavy kommer liksom forskningen inom STAR-projektet
fram till att mindre klasser leder till bättre studieresultat samt att effekten är
större för elever från mindre gynnsam bakgrund. Genomsnittseffekten är unge
fär lika stor som i STAR-projektet.46
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Nationalekonomerna S.G. Rivkin, E.A. Hanushek och J.F. Kain presente
rar i en artikel från 2005 resultat från sin forskning om lärares och skolors
påverkan på elevers studieresultat i matematik och läsning. I denna produktionsfunktionsstudie har de använt en databas med matchade elev-, lärar- och
skoluppgifter från Texas. De över 200 000 elevernas kunskaper mättes varje
år från skolår 3 till 7. Resultaten pekar på att lärarnas kvalitet betyder mycket
mer för elevernas resultat än andra typer av resurser. Effekten av minskad klas�storlek är dock positiv i både matematik och läsning men den är inte så stor
och den minskar ju högre upp i klasserna man kommer. Författarna illustrerar
relationen mellan olika resursslags effekter med att säga att en minskning av
klasstorleken med 10 elever inte ger samma förbättring av studieresultaten som
en förbättring av lärarnas kvalitet med en standardavvikelse. Till skillnad från
resultaten i STAR-projektet och den israeliska studien finner Rivkin m.fl. inte
att elever från hem med låga inkomster tjänar mer än andra på minskad klas�storlek.47
3.3.5 Nyare kvalitativa studier
Den svenske forskaren i psykologi och pedagogik K. Granlund har i en artikel
från 1997 presenterat resultat från sin undersökning om vilka faktorer som
elever anser är mest betydelsefulla för deras utbyte av lektionerna de deltar i.
Han kom fram till att gruppens storlek, om det var över eller under 20 elever,
inte hade någon betydelse. Arbetsformen var av störst betydelse och det var
arbete i par eller i grupp som värderades högst av eleverna.48 Andra undersökningar visar att det för lärarna har betydelse hur stor undervisningsgruppen
är. Större grupper leder till ökad arbetsbelastning och stress och större risk för
utbrändhet.49
Utbildningsekonomerna R.J. Murnane och F. Levy har studerat 15 skolor
i Texas som initialt hade mycket dåliga studieresultat och som fick ett resurstillskott i fem år fr.o.m. 1989. Efter fyra år hade 13 skolor fortfarande hade
dåliga resultat medan två skolor hade förbättrat sig ordentligt. Murnane och
Levy pekar på att de skolor som hade fortsatt dåliga resultat använde pengarna
till att anställa fler lärare och minska klasstorleken men att de inte på något
sätt ändrade undervisningen. I de två framgångsrika skolorna minskades klas�storleken samtidigt som man ändrade undervisning och arbetssätt på flera sätt.
Man förnyade undervisningen i läsning och matematik, man integrerade elever
som gick tidigare gick i särskilda grupper med specialundervisning i de vanliga
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klasserna, man satsade på skolhälsovård och involverade föräldrarna i skolans
arbete.50
3.3.6 Nyare svenska studier
Det är viktigt att titta på de studier som gjorts på svenska data eftersom det
inte är säkert att resultat från ett land enkelt kan föras över till andra länder.
Dessa studier är få till antalet och de viktigaste av dem sammanfattas nedan.
A. Krueger och M. Lindahl redovisar i en rapport från 2002 resultaten från
sin studie på 556 svenska elever i 16 Stockholmsskolor med syfte att undersöka klasstorlekens effekt på elevers studieresultat, mätt som provresultat i
matematik. Det unika med studien är att eleverna testades tre gånger; före och
efter ett sommarlov och sedan i slutet av följande läsår. Skillnaderna i resultat
mellan provtillfällena före och efter sommaren tolkas som det inflytande icke
skolrelaterade faktorer har på inlärningstakt och resultat. Det är just sådana
faktorer som är svåra att mäta och som ställer till problem i andra typer av studier. Forskarna rensar för dessa faktorer när de undersöker vilka andra faktorer
som påverkar skillnaderna i provresultat under ett läsår. Resultaten visar att
små klasser ger bättre resultat. Om klasstorleken minskas med en elev så förbättras provresultaten med 0,4–1,0 percentil i genomsnitt. Effekten är större
för elever med utlandsfödda föräldrar än för andra.51
Björklund m.fl. har gjort en egen undersökning av lärartäthetens påverkan
på avgångsbetyg där de har utnyttjat det faktum att resurserna till skolan förändrades olika mycket i olika kommuner under 1990-talet till följd av decentraliseringsreformen. De kommer fram till att en minskning av lärartätheten
med 15 procent (så mycket minskade den i genomsnitt under den undersökta
perioden 1990/91–2002/03) för den genomsnittlige eleven leder till en försämring av betygen motsvarande 1,1 percentilenheter i rangordningen av alla
elever. För elever som invandrat inom fem år innan de slutat nionde klass är
försämringen betydligt större och även för elever med lågutbildade föräldrar är
effekten mer negativ än för genomsnittseleven.52
3.4 Diskussion och slutsatser kring
långsiktiga effekter av statsbidraget

Vi har konstaterat att måluppfyllelsen i den svenska skolan har ökat något
under bidragsperioden. Utvecklingen är förstås ett resultat av en rad olika faktorer. Frågan är om statsbidraget och medföljande personaltäthetsökning är en
50
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Gustafsson & Myrberg 2002, s. 34-36.
Krueger & Lindahl 2002.
Björklund m.fl. 2003, s. 62-64.
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av orsakerna till att måluppfyllelsen har ökat och om det kommer att leda till
ökad måluppfyllelse i framtiden. Evidensen från bidragsperioden pekar på att
statsbidraget inte har lett till ökad måluppfyllelse i allmänhet. Kommunerna
själva tycker ofta att det är för tidigt att göra en bedömning men kan ge exempel på att personalförstärkningarna lett till positiva resultat i enskilda fall.
Utvärderingarna gjorda av Uppsala universitet pekar på att elever med studiesvag bakgrund kan ha gynnats av den ökade personaltätheten. Dessa resultat
bör tolkas med försiktighet då de är resultatet av en enskild studie och utgör
en del av den samlade evidensen från många studier inom ett område. Att varken kommunerna eller Uppsala universitet kan se några allmänna effekter på
elevernas studieresultat av den ökade personaltätheten kan bero bland annat
på att det är för tidigt att utvärdera effekterna av statsbidraget då många kommuner beskriver att de satsat på åtgärder i de tidiga skolåren. Det bör därför
vara intressant att även i framtiden studera effekter av statsbidraget på elevers
studieresultat. Det kan också bero på att resurstillskottet har varit för litet för
att några mätbara effekter skall kunna uppnås.
I linje med de slutsatser som både Gustafsson och Myrberg och Björklund
m.fl. drar av den samlade evidensen tycker vi att det är vetenskapligt belagt att
mindre undervisningsgrupper har positiva effekter på studieresultaten, framför
allt under de tidiga skolåren och för elever från studieovan bakgrund. Det verkar som om en mycket kraftig minskning av undervisningsgrupperna har stor
positiv inverkan på resultaten men det är inte helt enkelt att uttala sig om hur
mycket en mindre reducering av gruppstorleken påverkar. En försvårande faktor är att en minskning av gruppstorleken och en ökning av personaltätheten
inte är samma sak. Som påpekats ovan bör i de flesta fall dock en ökning av
den pedagogiska personaltätheten vara förknippad en minskning av gruppstorleken, så vi hävdar att de slutsatser som kan dras av undersökningar om minskad gruppstorlek approximativt även gäller ökad personaltäthet, åtminstone
avseende pedagogisk personal.
Den resultatförbättring vi bör kunna förvänta oss av personaltäthetsökningen som kommit till stånd under statsbidragsperioden är på det hela taget
ganska liten men det kan finnas undantag. Personaltätheten i skola och fritidshem har i genomsnitt ökat med 10 procent, vilket är lite i jämförelse med t.ex.
experimentet i STAR-studien. Ett genomsnitt är dock inte alltid en bra verklighetsbeskrivning. Vår undersökning av kommunernas vidtagna åtgärder visar
att alla elever inte på samma sätt har fått ta del av personalförstärkningarna.
Många kommuner har fokuserat på barn i behov av särskilt stöd och för denna
grupp kan personaltätheten många gånger ha ökat avsevärt och vi bör m.a.o.
kunna förvänta oss förbättrade studieresultat bland dessa elever. Av andra
satsningar kan vi inte förvänta oss mätbara resultat förrän på sikt. Detta gäller
statsbidrag till personalförstärkningar i skola och fritidshem
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t.ex. om man satsat i de lägre skolåren. Detsamma bör gälla satsningar inom
områden som elevvård, språkutveckling, kvalitetsarbete, metodutveckling,
organisationsutveckling, arbetsmiljö, trivsel, trygghet och värdegrundsarbete.
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4. Statsbidragets styreffekter
I denna del av rapporten analyserar vi hur statsbidraget och dess konstruktion
samt andra faktorer kan ha påverkat kommunernas agerande. Avslutningsvis
undersöker vi också om statens intentioner med statsbidraget har påverkat
även kommuner som varit undantagna från formella krav på att använda
statsbidraget till personalförstärkningar.
4.1 Vad har påverkat kommunernas möjligheter
och motivation att ta del av statsbidraget?

Regeringen betraktade det riktade statsbidraget som ett ömsesidigt åtagande
mellan staten och kommunerna. Att ansöka om statsbidraget var frivilligt, men
regeringens förhoppning var att samtliga kommuner skulle ta del av bidraget.
De första åren deltog också i princip samtliga kommuner, men med tiden var
det allt fler kommuner som inte fullt ut använde tillgängligt statsbidrag. I detta
avsnitt diskuterar vi hur statsbidragets utformning och andra faktorer kan ha
påverkat kommunernas möjligheter och motivation att ta del av statsbidraget
och genomföra personalförstärkningar. Avsnittet bygger på en teoretisk analys
av statsbidragets konstruktion, intervju- och fallstudier samt regressionsanalys. Intervjuer har genomförts med de kommuner som inte tagit del av hela
statsbidraget i syfte att undersöka orsakerna till detta, se närmare beskrivning i
bilaga 5. Vi har särskilt försökt undersöka om orsakerna har att göra med hur
regelverket konstruerats. I regressionsanalysen undersöktes vilka faktorer som
samvarierar med personaltäthetsförändringarna under perioden. Angreppssättet i den studien var m.a.o. något bredare än att undersöka vad som påverkat
kommunerna att ta del av statsbidraget (se beskrivning i bilaga 6).
4.1.1 Hur statsbidraget styr kommunerna
På kort sikt syftade statsbidraget till att personalförstärkningar skulle komma
till stånd i landets kommuner och skolor. Om staten har möjlighet och vilja
att tillföra kommunerna resurser för ett visst ändamål finns det två sätt att göra
det på, antingen som en allmän inkomstförstärkning eller som ett resurstillskott som subventionerar en viss tjänst.
En allmän inkomstförstärkning kan kommunen disponera fritt, och den
påverkar i sig inte kommunens motivation för att använda resurserna på någon
särskild verksamhet. Ett sådant tillskott kan ses som en ökad inkomst för kommunen. Vad kommunen sedan gör med denna ökade inkomst är osäkert.
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Ett riktat resurstillskott från staten kan däremot endast användas för viss
verksamhet i kommunerna. Till skillnad från en allmän inkomstförstärkning
fungerar ett riktat tillskott som en subvention av en särskild tjänst. Denna
tjänst blir billigare för kommunen i förhållande till andra tjänster vilket i sin
tur bör öka kommunens benägenhet att satsa på området i fråga. Subventionen
kan ske på flera sätt, exempelvis utifrån antal eller som en procentuell rabatt.
En typ av tillskott är en så kallad ”matching-grant” vilken innebär att staten
matchar kommunens finansiering med ett tillskott.
Givet resurstillskottets storlek medför ett subventionerande tillskott alltid
minst lika stor effekt som ett generellt tillskott. Chansen är dock stor att staten får ut mer av den efterfrågade tjänsten med ett riktat statsbidrag eftersom
kommunen i detta fall satsar ytterligare resurser. Om högsta möjliga effekt
skall uppnås bör denna lösning därmed vara att föredra. Observera att detta
endast gäller hur staten kan få ut mest av sin satsning, inte om det är det lämpligaste med hänsyn till andra faktorer.53
För att statsbidraget skall fungera som styrmedel, dvs. påverka kommunerna
i den önskade riktningen, krävs att bidraget verkligen går till de avsedda åtgärderna. Statsbidraget till personalförstärkningar i skola och fritidshem är inte
en renodlad matching-grant, men det finns likheter eftersom det utformats så
att förutsatt att kommunen upprätthåller den personaltäthet som rådde vid
basåret (och därmed kostnaden för densamma), skjuter staten till ett visst belopp som enbart kan användas till finansiering av ytterligare personalförstärkningar. Om kommunerna inte har uppfyllt kraven så har Skolverket innehållit
statsbidrag från följande utbetalningar eller krävt tillbaka de medel som inte
utnyttjats.
Konstruktionen med villkoret att kommunen, om den behåller basnivån,
får statsbidrag för personalförstärkningar därutöver kan stimulera kommuner
till att inte minska personaltätheten. För en kommun som hade planerat att
minska sin personaltäthet och spara pengar eller använda dem till andra ändamål, förändrar statsbidraget planeringsförutsättningarna genom att kostnadsförhållandena ändras. För en kostnad motsvarande den tänkta besparingen
(plus administrationskostnader) kan kommunen få en personaltäthetsökning
motsvarande samma belopp som statsbidraget. En personaltäthetsökning blir
då ett betydligt billigare alternativ än tidigare, och kommunen kan komma att
överväga att satsa pengar och inte genomföra besparingen. Hur kommunen
väljer att göra påverkas av hur angelägen kommunen är att spara pengar och
vilka möjligheter det finns att spara inom andra områden.
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En kommun som inte hade tänkt förändra personaltätheten erbjuds genom
statsbidraget en personaltäthetsökning upp till en nivå som bestäms av bidragsramen till en liten administrationskostnad. Om kommunen värdesätter
utökningen högre än administrationskostnaden genomförs en personaltäthetsökning. För en kommun som hade prioriterat en ökning av personaltätheten
även utan statsbidraget innebär statsbidraget att kommunen kan genomföra
personaltäthetsökningen till en mindre kostnad än planerat. De pengar som
blir över kan kommunen satsa på antingen fler personalförstärkningar, annan
verksamhet eller både och. Om den planerade utökningen var mindre än den
som maximalt kan finansieras av statsbidraget så erbjuds kommunen genom
statsbidraget en större personaltäthetsökning till en liten administrationskostnad. Statsbidraget bidrar då till ökad personaltäthet utöver vad kommunen
hade planerat och kanske också till att andra verksamheter får pengar.
4.1.2 Kommunens ekonomi
För att en kommun skall kunna ta del av statsbidraget till personalförstärkningar krävs att kommunen själv bekostar den personal man hade vid basåret.
Att kommunen skall kunna bibehålla eller öka resurserna kräver att ekonomin
tillåter det. Mot bakgrund av att en stor andel kommuner redovisade underskott under 1990-talet infördes 2000 det så kallade balanskravet i kommunallagen. Balanskravet innebär att en kommuns löpande intäkter ska överstiga
kostnaderna. Om ett underskott ändå uppstår ska det återställas genom ett
motsvarande överskott under något av de tre följande åren. Personalförstärkningar måste alltså ske inom ramen för en ekonomi i balans. Andelen kommuner som redovisade underskott var konstant de första bidragsåren för att sedan
minska kraftigt 2005.
Tabell 17	Andel av kommunerna som redovisade underskott före extraordinära
poster under åren 2001–2005
Kommuner

2001

2002

2003

2004

2005

Samtliga kommuner
289–290 kommuner

32 %

39 %

39 %

34 %

6%

Våra fallstudier visar också att statsbidragets konstruktion har gjort att skolan
varit fredad från nedskärningar i nästintill samtliga kommuner vi besökt. I tre
kommuner har skolan varit fredad till en viss gräns, men i längden har det inte
varit försvarbart att skolan skulle prioriteras på bekostnad av andra verksam
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heter. En av dessa kommuner var tvungen att göra nedskärningar inom
samtliga områden för att få en budget i balans.
Man kan säga att Wärnerssonspengarnas upplägg har väl skyddat
skolan från besparingar under de här åren. Ända tills, var det 2004,
då det blev riktigt… Och vi fick slå in nödbromsen. Då såg vi att det
inte ens var lönt att söka för då var vi tvungna att göra riktiga nedskärningar.
En annan kommun menar att halva deras budget påverkades av statsbidraget
eftersom de inte själva fick prioritera mellan olika områden. Om kommunen
vill minska sina kostnader måste det ske på andra verksamheter eller andra
delar av kostnaderna för skolan (exempelvis lokaler).
Enligt intervjuerna med kommuner som inte kunnat ta del av hela stats
bidraget är dålig ekonomi en av de två vanligast förekommande förklaringarna
till att man inte kunnat göra de personalförstärkningar som krävts. Nedskärningar i skolan har nämnts av 17 av 48 intervjuade kommuner som förklaring
till att man inte kunnat åstadkomma en tillräcklig personaltäthet.54 Orsaken
till besparingarna har i majoriteten av de 17 aktuella kommunerna varit att
kommunen i stort befunnit sig i ett svårt ekonomiskt läge. Några kommuner
anger dock inte närmare vad nedskärningarna berott på.
Även våra resultat från regressionsanalysen pekar på att kommunens ekonomi har betydelse för personaltäthetsutvecklingen. Kommunresultatet per
invånare samvarierar positivt med den totala och den pedagogiska personaltäthetsutvecklingen. En ökning av kommunresultatet per invånare med 1 000
kronor är förknippad med en ökning av personaltätheten med ungefär en
procentenhet och med en ökning av den pedagogiska personaltätheten med
ungefär två procent.
Ekonomin som förklaringsvariabel till att man varit mer eller mindre be
nägen att ta del av statsbidraget hänger ofta samman med vilken personaltäthetsnivå som rådde i kommunen under basåret (se även nästa avsnitt). Det är
ju denna nivå som skall fortsätta att bekostas med egna medel för att man skall
kunna ta del av statsbidraget.
4.1.3 Användningen av basår
Statsbidraget är konstruerat så att villkoret för att tilldelas statsbidrag är att
personaltätheten under bidragsåret är högre än den fastställda basnivån. Storleken på statsbidraget beräknas sedan utifrån kostnaden för denna ökning. Att
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använda en basnivå syftar till att bidraget verkligen skall leda till en förstärkning av personal. Om kommunerna tilldelas statsbidrag utan att man följer
upp utvecklingen och kontrollerar mot basnivån finns det inget som säger att
kommunen inte kan ”ersätta” kommunala medel som gått till personalkostnader med det statliga tillskottet. Om så är fallet leder inte de statliga resurserna
till personalförstärkningar. I stället blir det en besparing för kommunen.
Att använda basår är dock förknippat med ett antal problem som påpekats
av Skolverket, Sveriges Kommuner och Landsting och av enskilda kommuner.
Nivån vid basåret
Som nämnts ovan måste kommunen själv bekosta en bibehållen personaltäthet
bidragsåret jämfört med basnivån. Om basnivån var hög kan det upplevas som
svårare för kommunen att bibehålla denna kostnad under hela bidragsperioden
för att kunna ta del av statsbidraget. Om nivån däremot var låg vid basåret bör
det innebära att det är mer lockande för kommunen att själva finansiera denna
nivå och därmed kunna ta del av statsbidraget för den eventuella personalförstärkningen. Med hög respektive låg nivå avser vi förhållandet till vad som
uppfattas som normalt i den egna kommunen. Vid Skolverkets beräkningar av
basnivå för kommunerna har verket inte tagit hänsyn till om kommunen och/
eller förvaltningen haft underskott det aktuella året. Om så varit fallet bör det
vara svårare för kommunen att upprätthålla den nivå som var vid basåret.
Ett av resultaten från vår regressionsanalys55 är att basårsnivån samvarierar
negativt med personaltäthetsförändringen, dvs. ju högre basnivå en kommun
har, desto mindre har dess personaltäthetsökning varit, allt annat lika. Basårs
nivån avseende all personal varierar från 6,7 till 16,1 heltidstjänster per 100
elever och basårsnivån avseende pedagogisk personal varierar från 6,5 till 10,5
heltidstjänster per 100 elever. Den beräknade storleken på effekten av basnivån
är olika beroende på om vi undersöker total personaltäthet eller pedagogisk
personaltäthet. En enhets högre basnivå är i genomsnitt förknippad med unge
fär en procentenhets lägre total personaltäthetsförändring och ungefär fyra
procentenheters lägre pedagogisk personaltäthetsförändring. Resultatet stämmer med teorin att en kommun som redan har en hög personaltäthet är mind
re benägen att höja den ytterligare än en kommun som har en lägre nivå. En
hög basnivå kan också vara svår att behålla om kommunens ekonomi är svag.
Våra intervjuer med kommuner som vid något tillfälle inte kunnat ta del av
hela statsbidraget visar att en hög personaltäthet vid basåret var den vanligaste
förklaringen (den angavs av 19 av 48 kommuner) till att kommunerna inte
kunnat åstadkomma den personaltäthetsökning som regelverket krävt. I de
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flesta av dessa fall anser kommunen att de haft en tillfällig topp i personaltätheten just vid basåret, vilket innebär att uppföljningarna av bidraget kommit
att utgå från en personaltäthetsnivå som kommunen inte långsiktigt haft råd
med. Flera kommuner har angett att den höga personaltätheten vid basåret varit kopplad till att skolförvaltningen haft ett budgetunderskott detta år, ett underskott som så att säga byggs in i den kommunala ekonomin om kommunen
tar del av statsbidraget genom att basnivån låser kommunen vid en alltför hög
utgiftsnivå. I andra fall har den höga personaltätheten vid basåret berott på att
det skett en tillfällig nedgång i elevantalet. Ett exempel är en kommun som
angett att elevantalet var ovanligt lågt just vid läsåret 2000/01, men att man
valde att behålla personalstyrkan oförändrad eftersom man visste att elevantalet
skulle öka igen följande år och man ville slippa olägenheten att säga upp lärare
för att därpå anställa dem igen. I längden fanns dock inte det ekonomiska
utrymmet för att uppehålla den höga personaltäthetsnivå som blev följden av
denna åtgärd, vilket ledde till att kommunen följande bidragsår blev tvungen
att betala tillbaka en del av bidraget. Den företrädare för denna kommun som
vi intervjuat betonar, liksom många av de kommunala tjänstemän vi varit i
kontakt med, att man när man fattade beslut om personaltätheten 2000/01
inte visste att detta läsår skulle komma att utgöra basåret för personalförstärkningsbidraget.
Även Riksrevisionen har i sina intervjuer sett att kommuner som hade underskott vid basåret upplever sig ha svårt att ta del av statsbidraget eftersom de
har en högre basnivå än vad de hade råd med.56
Byte av basår
Regeringen ändrade basnivå för statsbidraget från och med den 1 januari 2005
för att ge kommuner som tidigare inte kunnat ta del av statsbidraget fullt ut
ett gynnsammare utgångsläge.57 Se närmare beskrivning i avsnitt 1.6.1.
Bytet av basår inför vårterminen 2005 medförde att det i genomsnitt krävdes något mindre personalförstärkningar den bidragsperioden för att tillgodo
göra sig statsbidraget jämfört med det ursprungligt tänkta systemet. Denna
förändring var därmed generellt sett fördelaktig för kommunerna. Det utesluter dock inte att förändringen kan ha varit till nackdel för enskilda kommuner.
4.1.4 Elevtalsutvecklingen
Personalförstärkning definieras som en ökning av personaltätheten jämfört
med en basnivå. Det saknar i den meningen betydelse om kommunen ökat
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antalet anställda i kommunen. Det avgörande är om personalen ökat i för
hållande till eleverna. Att uppnå en ökad personaltäthet kan ske på olika sätt
beroende på om antalet elever ökar eller minskar.
Elevtalsutvecklingen under bidragsperioden har varierat stort mellan kommunerna. Majoriteten av kommunerna har haft minskande elevtal under bidragsperioden. I kommunen med den största minskningen minskade antalet
elever med 39 procent och i kommunen med den största ökningen ökade
antalet med 16 procent. Ett av resultaten från vår regressionsanalys är att
elevtalsutvecklingen är negativt korrelerad med personaltäthetsutvecklingen.
En procentenhets ökning i elevtalsutvecklingen är i genomsnitt förknippad
med 0,1 procentenheters lägre total och pedagogisk personaltäthetsökning.
Det negativa sambandet var förväntat. En kommun med minskande elevtal
kan utöka sin personaltäthet genom att behålla befintlig personal medan en
kommun med ökande elevtal måste anställa ny personal för att öka personaltätheten. I kommunpolitiken kan det vara lättare att öka personaltätheten på
det förra sättet än det senare. Ju större minskningen av antalet elever är, desto
större ökning av personaltätheten erhålls vid ett oförändrat personalantal. Det
är också mer kostsamt för en kommun med kraftigt ökande elevtal att ta del av
statsbidraget till personalförstärkningar i skola och fritidshem eftersom en del
av personalförstärkningarna måste bekostas av kommunen.
Även verkets tidigare avrapporteringar har visat att personaltäthetsökningen
varit lägre i kommuner med ökande elevtal. Regeringen införde inför bidrags
året 2004/05 mot denna bakgrund en förordningsförändring för att underlätta
för kommuner med ökande elevtal att ta del av statsbidraget. Förändringen
innebär att en fjärdedel av bidragsramen får användas för att motverka en
minskning av personaltätheten i kommuner med ökande elevtal.
Enligt Skolverkets tolkning av denna regel måste kommunen tillföra egna
medel för att nå upp till den personaltäthet som rådde vid basnivån. Då kan
kommunen tillgodoräkna sig 25 procent av bidragsramen som en kostnad för
personalförstärkning och tilldelas ytterligare statsbidrag för personalförstärkningar.
När det gäller kommuner med ökande elevtal har det framförts att det
finns en viss eftersläpning när det gäller ersättning från det kommunala ut
jämningssystemet. Kommuner med ökande elevtal kompenseras först året efter
för elevtalsökningen. Detsamma gäller i princip bidragsramen för det riktade
statsbidraget som beräknas på antalet i åldern 6–18 år kalenderåret före bidragsåret. Analogt borde kommuner med sjunkande elevtal också gynnas av
eftersläpningen inom den kommunala utjämningen och av beräkningen av
bidragsramen.
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Tre av de intervjuade kommunerna som inte kunnat ta del av allt statsbidrag samtliga år tar upp ökande elevtal som en förklaringsfaktor till detta. Alla
tre anger också ökade kostnader för elever i andra kommuners gymnasieskolor som bidragande orsak. I kommunerna har antalet gymnasieelever ökat,
samtidigt som den avgift de betalar för varje gymnasieplats har blivit högre
och dessa båda faktorer kombinerade har lett till att man inte haft råd att öka
personaltätheten tillräckligt mycket.
Elevtalsutvecklingen verkar också ha varit en källa till felberäkningar i vissa
kommuner. Fyra kommuner uppger att de gjort felberäkningar när personalantalet anpassats till en förändring i antalet elever, och därför inte uppnått en
tillräckligt hög personaltäthet. I två av dessa fall berodde detta på att elevtalen
blivit högre än man räknade med när man fattade beslut om personalantal. De
två andra kommunerna uppger ingen mer specifik förklaring än att beräkningarna varit komplicerade att göra; respondenterna framhåller att ”det är svårt att
gasa och bromsa samtidigt”, dvs. att det är svårt att öka personaltätheten samtidigt som man anpassar organisationen till sjunkande elevantal.
4.1.5 Personalkostnaderna i kommunen
Genomsnittlig personalkostnad är en faktor som bör påverka kommunernas
beslut om personalförstärkningar. Högre personalkostnader gör det dyrare att
genomföra en given personaltäthetsökning.
Vår regressionsanalys visar att personalkostnaden är en signifikant förklaringsvariabel när det gäller att förklara variationen mellan kommunerna i pedagogisk personaltäthetsförändring, men däremot inte i total personaltäthetsförändring. Som mått har vi använt kommunernas redovisade snittkostnader
för pedagogisk personal i grundskolan under bidragsperioden. Dessa varierar
från 307 000 till 465 000 kronor. Enligt regressionsanalysen är en ökning av
snittkostnaden med 10 000 kronor i genomsnitt förknippad med 0,5 procentenheters lägre pedagogisk personaltäthetsökning. Det negativa sambandet har
stöd i teorin. Med högre kostnader per anställd bör kommunen, allt annat
lika, ha mindre möjlighet att öka personaltätheten. Det är inte statsbidragets
konstruktion i sig som missgynnar dessa kommuner. Andra tänkbara konstruktioner som utgått från exempelvis schablonkostnader eller antal tjänster
hade missgynnat dessa kommuner ytterligare.
4.1.6 Hemkommun och skolkommun
Av förordningen framgår att bidragsramen beräknas utifrån kommunens andel
av befolkningen i riket i åldern 6–18 år kalenderåret före bidragsåret. Skolverket har föreskrivit att uppföljningen av kommunens kostnader sker avseende
elever i kommunens verksamhet. Bidragsramen beräknas alltså utifrån hur
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många som bor i en kommun (hemkommun) och uppföljningen sker utifrån
hur många som går i den kommunens verksamhet (skolkommun). Det finns
också en möjlighet för kommuner att redovisa kostnader för personalförstärkningar vid fristående skola belägen i kommunen samt att överföra statsbidrag
för personalförstärkningar till en annan kommun för gymnasieelever som
fullgör sin utbildning där. Denna möjlighet finns inte för elever i grundskolan.
I vissa fall är skillnaden i antal elever stor mellan hem- och skolkommun.
Teoretiskt borde det vara svårare (m.a.o. mer kostsamt) för kommuner med
få elever i skolkommunen jämfört med i hemkommunen att ta del av statsbidraget eftersom de både måste öka personaltätheten i den egna verksamheten
motsvarande hela bidragsramen och samtidigt betala ökade undervisningskostnader för elever i annan huvudmans verksamhet.
Kommunerna har sedan 2004/05 möjlighet att kompensera för denna effekt
genom att komma överens om att föra över statsbidrag till en annan kommun
för gymnasieelever som fullgör sin utbildning där. Syftet med denna förändring var att öka möjligheterna för den mottagande kommunen att genomföra
personalförstärkningar. Det är dock mycket få kommuner som har utnyttjat
möjligheten: under det sista bidragsåret var det åtta kommuner som överförde
eller mottog medel. Till viss del gäller det även ersättningen till fristående
skolor eftersom kommunen endast kan tillgodoräkna sig kostnader för personalförstärkningar vid fristående skolor som är belägna i kommunen. Det finns
ingen möjlighet för en kommun att tillgodoräkna sig kostnader för ökad personaltäthet i fristående skola belägen i annan kommun.
Diagram 16 visar relationen mellan elevantalet i hem- och skolkommun. Av
diagrammet framgår att ca 250 kommuner har ett lägre antal elever i egna skolor än antalet folkbokförda elever (elever i grundskola och gymnasieskola). De
röda ringarna markerar de kommuner som har outnyttjade medel och därför
betalat tillbaka medel vid något tillfälle under bidragsperioden.
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Diagram 16	 Andel elever i hemkommunen i förhållande till skolkommunen i 
grund- och gymnasieskola
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	Källa: Officiell statistik.

Det är framför allt på gymnasieskolans område som skillnaden mellan hemoch skolkommun varierar stort. Diagrammet nedan visar relationen mellan
folkbokförda gymnasieelever och elever i kommunens gymnasieverksamhet
(observera att det gäller även elever från andra kommuner i kommunens
verksamhet).
Diagram 17
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	Källa: Officiell statistik.
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Vi har med hjälp av regressionsanalys undersökt om det finns samvariation
mellan andelen skolelever (jämfört med folkbokförda elever) och personaltäthetsökning. Analysen visar inte på någon signifikant samvariation. Även
diagrammen indikerar att det inte i allmänhet verkar finnas något samband
mellan outnyttjat statsbidrag och kvoten mellan folkbokförda barn och ungdomar och elever i kommunen. Ett ogynnsamt förhållande mellan folkbokförda
barn och ungdomar och elever i kommunen borde dock ha medfört en högre
kostnad för dessa kommuner, vilket vi inte undersökt.
Våra intervjuer visar att en mycket liten del av kommunerna är medvetna
om denna problematik. Sex kommuner har angett som orsak till att man inte
kunnat tillgodogöra sig bidraget att avgifterna för elever i andra kommuners
gymnasier ökat kraftigt, men i endast ett fall har man kopplat detta till en
analys av om kommunen missgynnas av regelverket.
I fallstudierna påpekar en kommun att de sett detta som ett problem vilket
påverkat deras möjlighet att ansöka om bidraget.
Att vi har f-9, att vi inte har hela kedjan. Det har gjort att den verksamheten beroende på antal elever och sådant och beroende av att
få helheten att fungera. Det har också gjort att vi inte kunnat tillgodoräkna oss personaltätheten i hela vår utbildning, utan bara i den
delen vi kör själva.
De menar att kommunen är mer sårbar eftersom gymnasieutbildningen ligger
i andra kommuner och att de måste köpa platser. Därmed kan de inte fördela
medel som de vill mellan samtliga enheter. De kopplar problemet till statsbidragets konstruktion.
4.1.7 Kommuner med gemensamt förbund/nämnd för gymnasieskola
Vissa kommuner ingår i kommunalförbund som bedriver gymnasieverksamhet. Andra har bildat en gemensam nämnd med annan kommun, så att nämnden utgör huvudman för gymnasieutbildning. Kommunen kan dock samtidigt
ha gymnasieverksamhet i egen regi. Dessa kommuner måste i sin uppföljning
till Skolverket redovisa hur personaltätheten utvecklats i förbundet/nämnden
(enligt Skolverkets föreskrifter). Detta krav har sin bakgrund i att kommuner
inte skall kunna få statsbidrag om personaltätheten minskat totalt sett. Denna
princip gäller alla kommuner men det finns omständigheter som kan göra det
svårare för kommuner som ingår i förbund/nämnd att ta del av statsbidraget.
Dessa omständigheter diskuteras nedan.
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De ingående kommunerna har olika förutsättningar
Om en kommun har möjlighet och vilja att satsa på personalförstärkningar
men ingår i förbund/nämnd med kommuner som inte har samma möjlighet/
ambition kan det vara svårt för denna kommun att satsa statsbidrag på personalförstärkningar. För att få hela statsbidraget måste kommunen då satsa hela
statsbidraget i de övriga verksamheterna.
En speciell aspekt av denna problematik uppkommer när både kommuner
som haft undantag från kravet på att öka personaltätheten på grund av sina
avtal med någon av delegationerna (se avsnitt 1.6.1) och kommuner som inte
har detta undantag ingår i samma förbund/nämnd. De ingående kommunerna
kan då ha olika ambitioner och förutsättningar för personalförstärkningar.
Bristande insyn
De ingående kommunerna kan ha bristande insyn i hur personaltätheten utvecklas i förbundet/nämnden. I princip har detta inte primärt med bidragets
utformning att göra men i praktiken kan det ha påverkat i vissa fall.
Sammanräkning
Skolverkets sammanräkning av kostnader för kommuner ingående i gemensamt förbund/nämnd tar inte hänsyn till hur stor gymnasieverksamheten är
relaterat till andra verksamheter. Ett positivt eller negativt resultat i förbundet/
nämnden väger lika tungt som resultatet för de andra verksamheterna tillsammans. Denna beräkning kan påverka kommunen både positivt och negativt.
Våra telefonintervjuer visar också att fyra av de kommuner som inte kunnat
tillgodogöra sig hela bidraget vid något tillfälle anger medlemskapet i gemensamt förbund/nämnd som förklaring. Tre av de fyra aktuella kommunerna har
ingått i samma gymnasieförbund som en eller flera delegationskommuner.
4.1.8 Fritidshemmens påverkan
Vi har sett att kommunerna generellt inte satsat på personalförstärkningar i fritidshemmen. Fritidshemmen ingår dock när den totala personaltätheten i kommunen beräknas. Vi vill peka på ett par problemområden när det gäller hur
fritidshemmen påverkar kostnaderna för personalförstärkningar i kommunen.
Personaltäthet definieras i uppföljningen av statsbidraget som personal/100
elever (Skolverkets föreskrifter). Personal avser heltidstjänster. Någon motsvarande beräkning görs inte avseende elever, utan alla inskrivna barn i de olika
verksamheterna räknas på samma sätt. I förskoleklassen, grundskolan och
gymnasieskolan befinner sig också barnen/eleverna i verksamheten i relativt
lika omfattning tidsmässigt. I fritidshemmen varierar däremot närvarotiderna
mycket mellan olika åldersgrupper och mellan olika kommuner. Att närvarotiderna varierar mellan kommuner har inte så stor betydelse eftersom uppgiften
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inte syftar till att jämföra kommuner med varandra. Om närvarotiderna varierar mycket mellan åren i en kommun kan det dock vara problematiskt. Om
kommunerna hade redovisat heltidsbarn skulle bibehållen personalstyrka ge en
högre personaltäthet om närvarotiderna sjunker. Exempel på sådana förändringar kan vara att en kommun under bidragsperioden slutar erbjuda fritids
före skolan för vissa åldersgrupper. Man måste också ha i åtanke att det skulle
innebära en omfattande uppgiftslämnarbörda för kommunerna att redovisa
uppgifter om heltidsbarn.
En kommun som inte kunnat ta del av statsbidraget fullt ut anger också
problematiken ovan som anledning till detta. Antalet barn i fritidshemmen har
ökat, och eftersom man har en ”hög ambitionsnivå angående skolbarnomsorg”
har man dragit ned på närvarotiderna för att kunna hålla en god pedagogisk
kvalitet på verksamheten utan att behöva anställa mer personal. Detta leder
till att den beräknade personaltätheten minskat, eftersom uppföljningssystemet inte tar hänsyn till att närvarotiden för varje barn minskat. Som tidigare
nämnts utgår regelverket från ”antal barn”, inte ”antal heltidsbarn”, vilket
innebär en mindre flexibel uppföljningsmodell som alltså missgynnat den
aktuella kommunen. Samtidigt kan man hävda att de sänkta närvarotiderna
också innebar en sänkning i servicenivån för medborgarna i kommunen.
Som vi diskuterat tidigare har förändringar i elevtalen stor betydelse för hur
personaltätheten utvecklas. Förändringar i elevtalen i årskullarna som tillhör
fritidshemmen får också än större betydelse än andra åldrar eftersom barn som
är inskrivna i fritidshem räknas två gånger; de går ju även i grundskolan. Det
kan inte sägas vara inkorrekt att räkna dessa barn två gånger eftersom de ingår
i två verksamheter, men det är vikigt att vara medveten om dessa effekter.
Andelen barn inskrivna i fritidshemmen har också ökat mellan 2000 och
2005. Andelen inskrivna i åldern 9–12 år har ökat från 63,8 till 76,4 procent
och andelen inskrivna barn i åldern 10–12 år har ökat från 6,6 till 10,6 procent. Ökningen av inskrivna barn har varit tillräckligt stor för att innebära
att antalet inskrivna barn i fritidshemmen har ökat med 5 procent trots att
eleverna i grundskolan har minskat med 5 procent. Denna utveckling kan ha
bidragit till den minskade personaltätheten i fritidshemmen.
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Diagram 18

Inskrivna barn i fritidshem och elever i grundskolan. Index.
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	Källa: Officiell statistik.

4.1.9 Tillgång och efterfrågan på lärare
En förutsättning för att kommunerna skall kunna genomföra personalförstärkningar är att det finns tillgång på den personal som efterfrågas. I arbetskraftsbarometern 2005 bedömer SCB rekryteringsläget mellan 1996 och 2005 för
olika lärarkategorier. Bedömningen görs uppdelat på yrkeserfarna och nyutexaminerade lärare. Gällande de flesta kategorier rådde brist vid statsbidragets införande, men i de flesta fall har tillgången ökat och bedömdes 2005 vara god.
Inom gymnasieskolan rådde brist fram till år 2000 då tillgången bedömdes
som ”i balans” för att sedan öka till ”god tillgång”. Inom grundskolan rådde
brist några år längre, till cirka 2002/03. Därefter ökade tillgången och i dag
är tillgången god i de flesta kategorier, särskilt gällande nyutexaminerande. På
specialpedagoger/speciallärare har det dock hela tiden rått brist.58
Som nämndes tidigare kommer Uppsala universitet i en studie av statsbidragets konsekvenser fram till att statsbidraget och den ökade lärartätheten under
bidragsperioden har lett till att andelen obehöriga lärare i grundskolan ökat.
Orsaker till detta kan vara att inte tillräckligt många behöriga lärare fanns att
tillgå när efterfrågan ökade, att obehöriga lärare ibland kan efterfrågas framför
behöriga, eller att matchningen mellan lediga tjänster och behöriga lärare inte
fungerar tillfredsställande.
Av våra intervjuer framgår dock att de allra flesta kommuner inte har haft
några svårigheter att rekrytera personal. Endast en kommun anger brist på
lämplig personal att anställa som orsaken till att man inte uppnått en tillräck58

Arbetskraftsbarometern 2005, SCB.
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ligt hög personaltäthet. En del kommuner uppger dock att man haft svårig
heter med vissa lärarkategorier, t.ex. specialpedagoger.
4.1.10 Principiellt motstånd mot riktade statsbidrag
En tänkbar faktor som skulle kunna innebära att kommuner inte tar del av
statsbidraget är principiella invändningar mot riktade statsbidrag eller statsbidragets konstruktion. Två kommuner har uppgivit att de inte sökte stats
bidraget eftersom man har principiella invändningar mot det och dess konstruktion.59 De har nämnt följande invändningar mot bidraget:

• Riktade statsbidrag är en oacceptabel inskränkning av det kommunala
självstyret.
• Bidraget missgynnar kommuner med en decentraliserad skolorganisation,
som har svårare att styra och följa upp personaltätheten ute i de olika
rektorsområdena.
• Styrning bör ske utifrån ett kvalitetsbegrepp, ej utifrån personaltäthet; att
öka personaltätheten är ett medel för att öka måluppfyllelsen snarare än ett
mål i sig.
• Bidragets konstruktion missgynnar kommuner som satsat mycket resurser
på skolan innan bidraget infördes och därmed har en hög personaltäthet vid
basåret.
Dessa invändningar är kommunernas egna åsikter och vi tar inte ställning till
dem. Invändningar har även framförts av företrädare för en del andra kommuner, som inte valt att avstå från att söka.
4.1.11 Inget behov av att öka personaltätheten
Det finns också två kommuner där man medvetet valt bort bidraget eftersom
man inte tyckt sig ha något behov av att öka personaltätheten. Den ena ligger
redan mycket högt jämfört med riksgenomsnittet när det gäller personaltäthet;
den andra har mycket goda genomsnittliga meritvärden och såg det därför inte
som någon nödvändig åtgärd att anställa mer personal.
4.2 Statsbidragets indirekta styrning

Statsbidraget är förknippat med krav på ökad personaltäthet för de kommuner
som väljer att ta del av det. En grupp kommuner (de som ingått överenskommelse med antingen Kommundelegationen, Bostadsdelegationen eller Statens

59

De första åren ansökte dock samtliga landets kommuner om att få bidraget. Det är först fr.o.m. läsåret
2003/04 som vissa kommuner valt att inte söka.
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bostadsnämnd – härefter med en samlingsterm benämnda ”delegationskommunerna”) har varit undantagna från dessa krav, men har trots det i stor utsträckning använt de tilldelade resurserna till personalförstärkningar. Denna
observation väcker frågan huruvida statsbidraget även har haft en indirekt, ideologisk styrdimension. Kommunala beslutsfattare kan ha upplevt ett tryck från
statligt håll eller från föräldrar, personal eller andra intressenter att använda
bidraget enligt regeringens intentioner, trots att kommunen inte varit föremål
för några formella krav. För att ta reda på detta har vi genomfört intervjuer för
företrädare med ett urval av delegationskommunerna.
Av de 35 delegationskommuner vi varit i kontakt med har 13 uppgett att
man upplevt ett politiskt tryck att trots undantaget använda pengarna till personalförtätning och att det påverkat vilka beslut man har fattat kring bidraget.
Exempel på formuleringar som förekommit är att bidraget är en ”tydlig statlig
markering” och att ”pengarna har ju varit öronmärkta”. Många av kommunerna har svarat att bidraget förmodligen hade använts på ett annat sätt om
det varit generellt i stället för riktat; vissa har angett att det finns andra sektorer
inom kommunens ekonomi där behoven har varit större än i skolan. Det faktum att staten har en specifik avsikt med bidraget har i många av kommunerna
använts som ett argument från skolförvaltningens sida gentemot politikerna
i diskussioner om hur pengarna bör användas. Denna strategi har ofta varit
framgångsrik. En av respondenterna menar att det inte fanns någon möjlighet
att använda pengarna till något annat än ökad personaltäthet, då detta inte
hade varit ”rättvist mot elever och personal”. Här beskrivs alltså hur man i
kommunen betraktat bidraget som ett löfte om mer resurser till skolan från
staten direkt till medborgarna, och man uppfattar därför att det vore ett svek
från kommunens sida att inte använda pengarna till att anställa mer personal.
Påfallande många respondenter beskriver att det har varit ”självklart” eller
”helt naturligt” att använda bidraget till personalförtätning. Många uppger
också att man känt till undantaget, men att det aldrig förekommit några diskussioner om att utnyttja det.
Det finns också ett annat sätt genom vilket delegationskommunerna indirekt kan påverkas att använda bidraget till att öka personaltätheten. Genom att
bidraget i den allmänna debatten kopplas till ökad personaltäthet, kan frågan
om personaltätheten i skolan bli föremål för diskussioner inom kommunen i
högre grad än tidigare. Frågan förs med andra ord upp på kommunens politiska dagordning. Elva av de delegationskommuner vi intervjuat beskriver att en
sådan utveckling ägt rum. En återkommande kommentar är att man på politisk nivå börjat föra diskussioner om personaltäthet och nyckeltal, och att man
blivit medveten om hur man ligger i förhållande till rikssnittet i fråga om personaltäthet. Skolförvaltningen har försetts med argument i förhandlingar med
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politikerna, där man hävdat att personaltätheten måste öka för att kvaliteten
i skolan ska kunna höjas. Många av dem vi intervjuat påtalar även att skolans
behov kommit i fokus och blivit mer ”synliga” i och med bidraget. I något fall
har föräldragrupper drivit frågan om personaltäthet.
Våra fallstudier visar att statsbidraget och dess regelverk också medfört ett
ökat intresse från politikernas sida för hur personaltätheten i kommunerna utvecklats. Kommunernas uppföljning av hur resurser används i kommunen har
också ökat. Att begreppet personaltäthet har diskuterats mer i kommunerna
har upplevts öka förståelsen mellan politiker och tjänstemän. Tjänstemännen
upplever att politikerna har fått en bättre uppfattning av innebörden av personaltäthetsmåttet och vilka resurser som krävs inom skolan. Politikerna har fått
en bättre bild av hur resurserna brukas.
Vi har lyckats få en liten annan förståelse ibland politikerna som ju
är lekmän för det här med personal och personaltäthet. Hur man
kan använda personal. Vi har fört debatten kring att vi har den här
personaltätheten eller den här lärartätheten […] Där vi fick ett svar
för något år sedan när vi förde en debatt från någon kommunstyrelsepolitiker: vad då 7,5 lärare per 100 elever? När jag gick i skolan så
var vi 25 elever i varje klass och en lärare och det var bara 4 på 100
elever. Att man faktiskt har fått syn på vad behövs det för att göra en
skola.
Sammanfattningsvis har diskussionerna kring statsbidraget lett till en större
förståelse för skolans villkor både bland politiker och i organisationen.
4.3 Slutsatser/sammanfattning och diskussion

Genom huvudsakligen regressionsanalys samt intervjustudier undersöker vi i
denna del av rapporten vad som påverkar kommuners möjlighet och motivation att ta del av bidraget och hur personaltätheten utvecklats
Regressionsanalysen (som beskrivs mer utförligt i bilaga 6) ger vid handen
att konstruktionen med basår haft betydelse. Ju högre personaltätheten i en
kommun är vid basåret, desto mindre personaltäthetsökning har man åstadkommit. Detta är den av de variabler vi har prövat som förklarar mest av
skillnaden i personaltäthetsökning mellan kommunerna. Andra variabler som
visat sig ha förklaringskraft är elevtalsutveckling, tätortsgrad samt olika mått på
kommunens ekonomiska styrka. Det bör påpekas att även om vi funnit vissa
signifikanta samband är förklaringsgraden i modellen som helhet låg, ungefär
20 procent.
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Även i intervjustudien har basårsnivån varit den faktor som det största
antalet kommuner tagit upp som förklaring till att man inte klarat att öka
personaltätheten i tillräcklig utsträckning. I stort sett lika stor betydelse har
kommunens ekonomi haft. Dessa två faktorer är ofta tätt förknippade med
varandra. Andra faktorer som prövades, exempelvis fritidshemmens påverkan,
skolkommun kontra hemkommun, eventuella svårigheter att rekrytera personal samt medlemskap i gymnasieförbund, fann litet eller inget stöd i våra
intervjuer. Intervjuerna tyder inte heller på att dessa kommuner påverkats av
svårigheter att rekrytera personal eller ändrade närvarotider i fritidshemmen.
Det förtjänar att upprepas att alla resultat från intervjuerna dock måste tolkas
med försiktighet då de speglar uppfattningarna hos de tjänstemän vi talat med;
dessa uppfattningar måste inte nödvändigtvis vara objektivt korrekta.
En slutsats som man kan dra ur intervjumaterialet är att olika faktorer i
regelverkets utformning har haft relativt stor betydelse som förklaring till att
kommuner inte tillgodogjort sig hela bidraget. Att kommunerna medvetet valt
att inte söka bidraget trots att de haft möjlighet har varit betydligt ovanligare.
Trots att många kommuner har riktat kritik mot svagheter i regelverkets utformning, har de flesta ändå velat ha bidraget. De som avstått från att söka har
mestadels gjort det för att man bedömt att man inte skulle klara att uppfylla
kraven.
De resultat vi har fått genom regressionsanalysen respektive intervjustudien
är i stort sett samstämmiga. Basårsnivån verkar ha haft betydelse, men det går
inte att påvisa att andra faktorer som har att göra med regelverkets utformning
nämnvärt har påverkat kommunernas möjligheter att tillgodogöra sig bidraget. Problematiken kring basårskonstruktionen väcker frågan om huruvida
fler kommuner kunnat tillgodogöra sig bidraget om det hade utformats på
ett annat sätt. En lösning som åtminstone mildrar problemet är att använda
en basnivå som utgör ett snitt mellan personaltäthetsnivåerna två på varandra
följande år. Uppföljningssystemet blir därmed mindre känsligt för toppar i
personaltätheten enstaka år. Delvis utifrån lärdomar från personalförstärknings
pengarna till skola och fritidshem har man valt att utforma regelverket för
bidraget till personaltäthetsökning i förskolan på detta sätt.
Vår studie av delegationskommunerna visar att dessa påverkats av statens
intentioner med statsbidraget trots att det inte riktats några formella krav mot
dem. Detta har skett bland annat genom att kommunerna uppfattat pengarna
som öronmärkta även i dessa kommuner och genom att de upplevt att staten
och medborgarna förväntar sig att dessa pengar skall användas till personal
förstärkningar.
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5. Statsbidragets praktiska
utformning och genomförande
I denna del av rapporten diskuterar vi om verkets rutiner givit förutsättningar
för en effektiv och rättssäker hantering av statsbidraget. Målsättningen med
Skolverkets bidragshantering har varit korrekta beslut, väldigt förenklat kan
man säga att kommuner som genomfört personalförstärkningar skall tilldelas
statsbidrag och att kommuner som inte genomfört personalförstärkningar inte
skall tilldelas statsbidrag.
För att effektiviteten skall vara god krävs att korrekta beslut fattas med så
liten resursåtgång som möjligt för såväl Skolverket som kommunerna. Vår
analys av utformningen av uppföljning och administration syftar till att belysa
vilka konsekvenser praktiska beslut och vägval kan ha för beslut om statsbidrag
och kommunernas erfarenhet av riktade statsbidrag.
5.1 Skolverkets underlag för beslut

Hur uppföljningen av statsbidraget skall gå till i detalj framgår inte av förordningen om statsbidrag till personalförstärkningar. Vid utformningen av uppföljningen måste verket ta hänsyn till ett flertal (delvis motstridiga) aspekter.
Beslutsunderlaget måste vara tillförlitligt och Skolverkets handläggning måste
vara rättssäker. Samtidigt skall statsbidraget hanteras effektivt för såväl kommunerna som staten. Resursåtgången för administration måste vara rimlig i
förhållande till statsbidragets storlek.
Det framgår av förordningen (2001:36) om statsbidrag till personalförstärkningar i skola och fritidshem att statsbidrag ges till kommuner för kostnader
för personalförstärkningar. Det är inte själva personalförstärkningen som
avgör vilket statsbidrag en kommun kan få utan det är kostnaden för denna.
En personalförstärkning som är lika stor sett till personaltäthetsförändringen
motsvarar olika kostnad beroende på hur dyr den aktuella personalen är.
Fördelen med att statsbidrag beräknas utifrån faktiska kostnader för ökad personaltäthet snarare än utifrån schablonkostnader per tjänst eller liknande är
att kommunerna själva kan välja om de vill satsa på få dyra tjänster eller flera
billigare tjänster utifrån de lokala behoven och förutsättningarna. Lönerna varierar också mycket mellan kommunerna. I och med denna konstruktion kan
kommunen även utnyttja ökande statsbidrag för att finansiera löneökningar
för tidigare personalförstärkningar så länge personaltätheten ökar jämfört med
basåret. Däremot kan statsbidraget inte användas för ökade personalkostnader
vid bibehållen eller minskad personaltäthet jämfört med basåret.
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Det framgår inte av förordningen hur kostnaderna för personalförstärkningar skall beräknas. Skolverket har därmed haft frihet att utforma hur denna beräkning skall gå till. Smärre justeringar har också gjorts under bidragsperioden.
Om personalförstärkning endast bestod av nyanställd personal skulle det
vara enkelt att beräkna kostnaden för förstärkningen. I praktiken kan förstärkning dock åstadkommas även genom att personal behålls när elevtalen sjunker.
Grundprincipen för Skolverkets sätt att beräkna kostnaden är att kostnaden
i första hand beräknas utifrån de utökningar av personal som faktiskt skett.
Därefter beräknas kostnad (som ett vägt genomsnitt av personalkostnaderna
i de olika verksamheterna/kategorierna) för att behålla personal i förhållande
till sjunkande elevtal. Genom denna beräkningsmodell har verket försökt att
åstadkomma en genomsnittskostnad som så väl som möjligt återspeglar kommunens totala kostnad för personalförstärkningar.
En modell som endast tar hänsyn till senast anställd personal blir inte rättvisande i de fall nyanställningar endast utgör en del av personalförstärkningen.
En sådan modell kan leda till både orimligt höga och orimligt låga beräknade
kostnader för kommunen.
För att beräkna kommunens kostnader för personalförstärkningar krävs att
man känner till personaltätheten både vid basåret och vid bidragsåret. För att
undvika dubbelarbete utgår Skolverkets uppföljning av statsbidrag från redan
insamlade statistikuppgifter. Att beräkna personaltäthetsutvecklingen i samtliga kommuner utifrån detta underlag hade varit enkelt. Två faktorer gjorde
dock att verket bedömde att det inte gick att endast använda sig av befintlig
statistik.
1. Övrig personal: Statsbidraget får användas även till annan personal än den
som SCB (på Skolverkets uppdrag) samlar in statistik om. Kommunen bör
därför ha möjlighet att tillgodoräkna sig en utökning i andra kategorier
såsom elevvård, skolbibliotekarier eller andra kategorier som kommunen
bedömer är strategiska för att nå önskat resultat. På något sätt måste alltså
kommunerna ges möjlighet att komplettera inlämnad statistik med andra
kategorier av anställda.
2. Den offentliga statistiken har inte konstruerats för att vara ett underlag
för ekonomiska beslut. Eventuella felaktigheter i statistiken kan ha stor
betydelse för en enskild kommun även om de inte påverkar den nationella
bilden nämnvärt. Det var därför önskvärt att ge kommunerna möjlighet att
ändra redan inlämnade uppgifter om dessa visade sig vara felaktiga.
För att beräkna kostnaderna för personalförstärkning krävs utöver uppgifter
om elever och personal också uppgifter om kostnader för personalen. Verket
bedömde att dessa kostnader behövdes på verksamhetsnivå för att beräkningen
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av kostnader skulle bli rättvisande. Det var möjligt för verket att välja enklare
alternativ som krävde färre uppgifter från kommunerna, exempelvis att använda schablonkostnader. Risken med en sådan lösning är att vissa kommuner
kan gynnas eller missgynnas eftersom kostnaderna varierar mellan kommunerna. Verket gjorde dock bedömningen att de aktuella begärda uppgifterna
var nödvändiga för att ge ett tillfredsställande beslutsunderlag.
Skolverkets krav på kompletterande uppgifter från kommunerna har inneburit en del merarbete för kommunerna. Det har visat sig att det inte var helt
enkelt för alla kommuner att ta fram uppgifter om heltidstjänster och kostnader per heltidstjänst. Även att ta fram och redovisa antal och kostnader för
övrig personal innebar merarbete för kommunen. Verket valde här att inte ge
specifika anvisningar för hur denna redovisning skulle gå till utan lämnade
det upp till kommunerna att utforma rutiner för dessa uppgifter. För att uppgifterna skulle vara jämförbara över tid (vilket är en nödvändig förutsättning
för att ett system med basår skall fungera) krävs att kommunerna själva varit
konsekventa i sin redovisning vilket också påpekades i anvisningarna till den
första uppföljningen, av bidragsåret 2001/02. Där sades vidare att kommunen
skulle dokumentera hur redovisningen gjorts för att säkerställa att den var konsekvent över tid.
5.2 Problem i underlaget

Att använda offentlig statistik som underlag för beräkningar på kommunnivå
är dock inte oproblematiskt. Den offentliga statistiken samlas i första hand in
för att utgöra grund för Skolverkets uppföljning och utvärdering. Även om
statistiken bedöms vara tillförlitlig på aggregerad nivå kan det få stora ekonomiska konsekvenser för enskilda kommuner om det finns felaktigheter i tidigare inrapporterad statistik.
Eftersom uppgifterna om pedagogisk personal kan kompletteras med övrig
personal krävs att såväl Skolverket som kommunerna verkligen är medvetna
om vad som ingår i de förtryckta uppgifterna. Annars finns risk att personal
dubbelräknas (om kommunen redovisar vissa personalgrupper som övrig
personal trots att de ingår i pedagogisk personal). Under bidragsperioden har
SCB:s anvisningar när det gäller insamling av statistik om pedagogisk personal
ändrats när det gäller elevassistenter (se bilaga 8 för en närmare beskrivning).
Denna förändring innebär att uppgifterna i uppföljningen inte är jämförbara
över tid. Det kan också ha medfört dubbelräkning: om kommunerna inte varit
medvetna om att elevassistenterna ingår i pedagogisk personal kan de ha redovisats även som övrig personal.
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Även om gruppen elevassistenter är liten i förhållande till exempelvis lärare
kan denna problematik få stor betydelse. Personalförstärkningar handlar ju just
om förändringar på marginalen. Framför allt i särskolan utgör ökningen av
barnskötare en stor del av utökningen som skett. Vi kan se hur mycket gruppen barnskötare ökat under bidragsperioden men vi kan inte säkert veta vad
av ökningen som beror på ändrad redovisning och vad som beror på faktisk
utökning. Vi kan därför inte beräkna de eventuella ekonomiska effekterna
för enskilda kommuner av den ändrade redovisningen. För att göra en sådan
beräkning skulle vi behöva begära in en mängd kompletterande uppgifter från
kommunerna från så långt tillbaka i tiden som 2000/01. Då inga kommuner
bör ha missgynnats av definitionsförändringen och det skulle medföra avsevärt merarbete för kommunerna bedömer verket att det inte är försvarbart att
kräva in dessa uppgifter från kommunerna. Generellt kan man också säga att
de flesta kommuner satsat omfattande egna resurser på personalförstärkningar
och därmed skulle få behålla statsbidraget även om deras kostnader minskade
något.
Våra fallstudier visar att kommunerna själva har en bristande tro på SCBstatistikens tillförlitlighet.
...det där med hur vi lämnar statistik. Vi jobbar ju så integrerat. Det
är en knepighet. Alltså tillhör personalen förskoleklass eller tillhör
den skola? De har kanske tjänst i båda.
Inrapporteringen av integrerade verksamheter stämmer inte alltid överens med
verkligheten. Det är framför allt personalen i fritidshem och skola samt särskola och skola som är svåra att särskilja. Dock borde personalförändringar i en
kommun gå att jämföra över tid eftersom felen är återkommande år för år.
De fel som blir på grund av att man redovisar som man gör till SCB
tar ut varandra. Det är ju ändå att det ska vara jämförbart över tid.
Genom att gjorde man fel då gjorde man väl fel förra året också och
så är det stora volymer och då kanske det även jämnar ut sig.
Även om personaltätheten som helhet är jämförbar över tid finns det en risk
att personaltätheten för respektive verksamhet under- eller överskattas.
Oavsett om statistiken är korrekt eller inte visar det ovannämnda på problematiken med att samla in statistik i ett syfte för att sedan använda den i ett
annat. I våra fallstudier har det varit märkbart att statistikens betydelse ökat
i kommunerna. Att den är korrekt kan vara avgörande för om kommunen
klarat av att öka personaltätheten eller inte. Med andra ord blir kommunens
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möjlighet att ta del av statsbidraget avhängig att statistiken är korrekt. I mind
re kommuner kan en enda felrapporterad tjänst få en avgörande betydelse.
Kommunerna har börjat kvalitetsgranska statistiken i större utsträckning för
att undvika misstag.
I de fall statistiken är felaktig har kommunen möjlighet att revidera den i
samband med uppföljningen. I fallstudierna framgår att revideringar oftast
gjorts om de varit avgörande för att få ett positivt ekonomiskt utfall. När en
kommun klarat av att öka personaltätheten utan att revidera statistiken har de
godkänt uppföljningen även om statistiken inte stämmer. Det innebär nämligen mindre administration. Om kommunen låter bli att revidera felaktiga
uppgifter är det inte säkert att uppföljningen ger en korrekt bild av verklig
heten, dvs. av hur personalen fördelar sig mellan olika verksamheter i en kommun. Vår egen granskning av samtliga kommuners ändringar visar däremot
att det är lika vanligt att kommunerna ändrar uppgifter även om det inte har
avgörande betydelse. Vår granskning visar också att det är lika vanligt att de
ändrade uppgifterna är positiva för kommunerna som att de är negativa.
Fallstudierna visar också att det vid bedömningen av hur personaltätheten
utvecklats för övrig personal är viktigt att studera förändringen i varje enskilt
fall, dvs. varje kommun var för sig. Detta dels för att ta hänsyn till vilken
personal kommunen rapporterat, dels för att kommunen konsekvent ska ha
använt sig av samma redovisningsmodell vilket möjliggör jämförelser över tid.
Jämförelser på riksnivå, med information från Skolverkets uppföljning, bör
göras med försiktighet. Det finns nästan lika många redovisningsmodeller för
övrig personal som det finns kommuner. Det går inte att veta vad som jämförs
eftersom olika slags personal har inkluderats, ibland ingen alls, och inte ens
kommunerna är säkra på hur de valt redovisningsmodell och vilken personal
som inkluderats.
5.2.1 Kommunernas ansvar
Samtidigt som man kan säga att problemet med barnskötarna uppstått på
grund av bristfälliga rutiner hos Skolverket är det anmärkningsvärt att inga
kommuner före hösten 2006 påtalat denna problematik för Skolverket. Det
har hela tiden framgått av verkets anvisningar att kommunerna ansvarar för att
inlämnade uppgifter är korrekta. Det bör också ha framgått att det är av största
vikt att uppgifterna är jämförbara över tid. Kommunerna borde ha insett att
det innebär problem om rutinerna för statistikinsamlingen förändras under
bidragsperioden.
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5.2.2 Tydliga anvisningar saknades i inledningen
Vid statsbidragets införande fanns inte tydliga riktlinjer till de kommuner
som rekvirerade statsbidraget hur det skulle följas upp. Vid den första uppföljningen 2001/02 meddelade Skolverket att kommunerna skulle rapportera
övrig personal på ett sådant sätt att uppgifterna överensstämde med de uppgifter som kommunerna skickar in till Sveriges Kommuner och Landsting (dåvarande Kommunförbundet). Redovisningen av övrig personal skulle också doku
menteras för att säkerställa att kommunernas uppföljningar var konsekventa
över tid. Skolverket har trots detta godkänt att kommunerna byter metod för
redovisning om det funnits goda skäl.
De osäkra förutsättningarna de inledande åren har också varit en förklaring
som förts fram av sex av de intervjuade kommunerna som inte kunnat ta del
av hela statsbidraget. Oavsiktligt använde kommunerna pengarna på ett sätt
som inte stämde överens med regelverket. Ett exempel är en kommun som
har sin gymnasieskola inom ramen för en gemensam nämnd tillsammans med
två andra kommuner. Där trodde man inledningsvis att gymnasieskolan inte
ingick när personaltätheten i kommunen beräknades, eftersom den inte drivs i
kommunens regi, och man fattade därmed beslut om personaltätheten i övriga
verksamheter på felaktiga grunder. I en annan kommun hade man uppfattningen att man kunde satsa på att öka personaltätheten i vissa prioriterade
verksamheter och att man vid uppföljningen kunde bortse från personaltätheten i övriga verksamheter. Två av kommunerna i denna grupp framhåller
att informationen från Skolverkets sida de första åren var bristfällig. Samma
synpunkt har framförts också av många kommuner som inte använt pengarna
fel pga. okunskap. Generellt anser dock de kommunföreträdare vi har talat
med att det efterhand blivit tydligare hur regelverket ser ut och att systemet för
uppföljning fungerar bättre än under de första bidragsåren.
Även Riksrevisionen menade i sin granskning att oklarheten kring gymnasie
förbund och hur de skulle hanteras försvårat för kommunerna. Detta gällde
framför allt första året, vid ansökan fanns inte klara anvisningar för hur gymnasieförbunden skulle komma att hanteras.60
Såväl fallstudierna som vår egen analys av Skolverkets information till kommunerna visar att informationen till kommunerna inledningsvis inte var tillräckligt tydlig, vilket kan ha medfört att kommunerna redovisat statsbidragets
användning på lite olika sätt. Det centrala är dock att den enskilda kommunen
redovisat konsekvent. Uppföljningen av statsbidraget syftar till att jämföra nivåer i samma kommun vid två olika tillfällen, inte till att jämföra kommuner
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med varandra. Det finns trots allt problem även med att redovisningssättet
skiljer sig mellan kommuner. Ett exempel är att en lika stor förändring i personaltäthet motsvaras av olika kostnader beroende på hur kommunen redovisar
övrig personal. Dessa skillnader är små och bör ha haft liten betydelse för tilldelningen av statsbidrag.
5.3 Hur tycker kommunerna att Skolverkets administration fungerat?

Våra fallstudier visar att det varierar hur krävande kommunerna tycker att det
har varit att administrera bidraget. Hälften tycker att det krävts mycket arbete
och varit svårt medan andra hälften tycker att det har krävts lite och varit lätt.
Många kommuner är eniga om att det första året var krångligast och att det
därefter blivit lättare.
Första året hade vi problem, med det här kring statsbidraget. Det
var ju också så att beslutet kom ganska sent. Innan vi hittade sätt att
hantera det här på […] så var det knepigt med det här statsbidraget.
[…] Kommunen hade inga bra administrativa rutiner att kolla upp
det här på då.
Under det första året hade kommunerna många funderingar kring exempelvis
hur övrig personal ska definieras. Det var flera kommuner som hade problem
med detta och kontaktade Skolverket. De fick alltid ett vänligt bemötande,
men några kommuner upplevde att de inte fick tydliga svar på sina frågor.
Även detta har blivit bättre med åren.
Rapporteringen av övrig personal har krävt en hel del arbete, dels för att
kommunerna själva var tvungna att besluta om en redovisningsmodell som de
skulle använda sig av under samtliga år, dels för att denna personal inte ingår i
rapporteringen till SCB. Vissa kommuner hade redan system där de samlade in
uppgifter om övrig personal. De var endast tvungna att fatta beslut kring vilka
personalgrupper som skulle rapporteras in. Andra kommuner var tvungna
att skapa helt nya system för att samla in uppgifter om övrig personal. En del
kommuner valde helt enkelt att inte rapportera in övrig personal. Förklaringen
till det är att det var lättare att utelämna denna personal vid inrapporteringen
och att kommunen uppfyllde kraven på ökad personaltäthet även utan den
övriga personalen.
Kommunernas olika sätt att fördela och följa upp statsbidraget samt val
av redovisningsmodell har betydelse för hur betungande administrationen av
statsbidraget varit. De kommuner som fördelar utanför det ordinarie resursfördelningssystemet tycker i större utsträckning att administrationen varit
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mer krävande än de som fördelat inom systemet. Samtidigt har de haft bättre
kontroll över hur statsbidraget fördelats och kunnat rikta resurserna.
Efter det första året ökade förståelsen för hur uppföljningen av statsbidraget
skulle gå till och ungefär hälften av kommunerna upplevde då att den administrativa bördan minskade. Andra menar dock att den administrativa bördan
varit stor och att man från statens sida måste ta hänsyn till kontrollbehovet i
förhållande till kommunens arbetsinsats.
Det är klart att jag kan väl förstå på ett sätt att om man stärker ambi
tionen i en riktning, att man också vill se att pengarna används till
det de ska. Men annars kan man också fundera på, menar jag, om
den arbetsinsatsen står i relation till kontrollbehovet.
När förutsättningarna för statsbidraget förändrades i och med basårsbytet,
upplevde flera kommuner att det återigen var krångligt och svårt att förstå.
Kommunerna har fördelat statsbidraget på olika sätt, vilket i sin tur medfört
olika mycket administration. I en intervju beskrivs att varje enhet i kommunen
fått ansöka om bidraget och att det medfört ett stort administrativt arbete. Det
innebär att kommunen har gjort en extra uppföljning av statsbidraget och en
kontroll av hur pengarna använts.
Även fördelning till fristående skolor påverkar administrationen. I flera av
de besökta kommunerna har de fristående skolorna fått del av statsbidraget
genom en generell höjning av skolpengen. Om kommunerna har klarat av att
uppfylla kraven på ökad personaltäthet även utan att redovisa dessa kostnader,
så har denna information i vissa fall utelämnats ur den uppföljning som skickats till Skolverket. Kommunen har med andra ord fördelat statsbidraget till
fristående skolor utan att det framgår i Skolverkets uppföljning.
Skolverkets blanketter och anvisningar sägs också ha blivit tydligare och
lättare att förstå med åren. Kontakterna med Skolverket har oftast varit bra. De
kommuner som haft problem med bidraget p.g.a. dess konstruktion har upplevt att Skolverkets tjänstemän inte är insatta i deras problem eller att det finns
lite förståelse för dem. Kommunerna har allt använt sig av Skolverkets hemsida
för att få svar på sina frågor. En kommun uttrycker det som att det antingen
har blivit lättare att hitta på hemsidan eller så har de lärt sig var de ska leta.
Vad gäller administration kan förståelsen av bidragets konstruktion ses som en
tröskel. När de väl tagit sig förbi den var det inte speciellt svårt och inte heller
krävande att administrera bidraget.
Olika sätt att redovisa övrig personal och huruvida medel tilldelats till
de fristående skolorna i särskild ordning har också påverkat administrations
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bördan. En del kommuner har inte alls redovisat övrig personal medan andra
har fått skapa helt nya system för att kunna redovisa enligt den modell som de
valt.
5.4 Riksrevisionens granskning

Riksrevisionen granskade under 2004 och 2005 statsbidraget till personalförstärkningar i skola och fritidshem. Bland annat granskades Skolverkets administration av statsbidraget. Riksrevisionen ansåg att Skolverkets underlag för
utbetalning inte var tillförlitligt. Statistiken som använts av verket kan enligt
RiR innehålla fel som får betydelse på kommunnivå. Revisionens kontroller av enskilda kommuner (och Skolverkets ytterligare granskning av dessa)
visade dock inte att sådana fel verkligen haft betydelse i något fall. RiR ansåg
också att Skolverket inte i tillräcklig utsträckning kontrollerat kommunernas
inlämnade uppgifter i vissa avseenden samt att verket borde ha följt upp det
statsbidrag som tilldelats fristående skolor. Man ansåg vidare att det faktum
att det saknats enhetliga anvisningar för redovisning av övrig personal medfört
bristande rättssäkerhet i hanteringen av statsbidraget.
RiR menar vidare att det kräver omfattande administration för kommunerna att ta fram det underlag som Skolverket efterfrågat i samband med ansökan
och uppföljning av statsbidraget. Framför allt är det antalet årsarbetare per
verksamhet och kostnader per årsarbetare som varit svåra att ta fram.61
5.5 Slutsatser

All offentlig verksamhet skall bedrivas effektivt. Offentliga resurser är begränsade och det är därför önskvärt att åstadkomma största möjliga effekt med
satsade resurser. För att underlätta för kommunerna har Skolverket utvecklat
elektroniska uppföljningsblanketter. Dessa har år för år minskat tidsåtgången
för ifyllandet av blanketterna. Blanketternas utveckling har också bidragit till
att eliminera felkällor som kan uppstå vid manuellt ifyllande av uppgifter.
Därmed har även behovet av tidskrävande kompletteringar från kommunerna
minskat.
Även Skolverkets interna arbete med administration av uppföljningar och
ansökningar har kontinuerligt effektiviserats och förbättrats under bidrags
perioden.
Skolverket har strävat efter att åstadkomma en uppföljning av statsbidraget
som är rättssäker och som försäkrar att statsbidraget betalas ut på goda grunder
med så liten arbetsinsats som möjligt för kommunerna och för Skolverket.

61

Riksrevisionen 2005.
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Uppföljning av statsbidrag är oundvikligen en avvägning mellan möjligheterna
att kontrollera kommunernas uppgifter och resursåtgång. Skolverket har gjort
en bedömning att de efterfrågade uppgifterna är nödvändiga för att bedöma
om kommunen använt tilldelat statsbidrag på rätt sätt.
Det är inte säkert att kommuner eller andra delar Skolverkets bedömning av
vad som är tillräcklig eller nödvändig kontroll. Riksrevisionen har i sin granskning fört fram att man anser att verket borde ha kontrollerat kommunernas
uppgifter noggrannare. Samtidigt menade RiR att administrationen av statsbidraget var resurskrävande för kommunerna. Om verket inte hade effektivitetsaspekten att beakta hade det naturligtvis varit fullt möjligt att genomföra
noggrannare kontroller. Verket har dock bedömt att noggrannare kontroller av
kommunernas uppgifter skulle innebära alltför omfattande administration för
verket och kommunerna.
Fallstudierna visar att vissa kommuner ansett att administrationen varit
krånglig och tidskrävande. Det är dock inga kommuner i urvalet som förefaller
ha övervägt att inte ansöka om statsbidraget på grund av för omfattande administration. Såväl vår egen analys av verkets arbete och fallstudierna visar att administrationen av statsbidraget blivit effektivare under bidragsperiodens gång.
Denna typ av riktade statsbidrag var en ny företeelse och krävde en period av
inlärning såväl för Skolverket som för kommunerna.
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6. Avslutande diskussion/slutsatser
Kortsiktiga effekter
Regeringens mål var att 15 000 tjänster skulle tillkomma i skola och fritidshem. Våra beräkningar utifrån kommunernas uppgifter indikerar att målet
nåtts. Som vi rapporterat finns en viss osäkerhet kring uppgifterna gällande
framför allt särskolan. Våra kontroller gentemot andra uppgifter om personalutvecklingen visar dock att andra grupper (övrig personal) förefaller ha underskattats i kommunernas redovisning så vi bedömer trots denna osäkerhet att
målet om 15 000 tjänster förefaller ha uppnåtts.
Under bidragsperioden har en avsevärd ökning av personaltätheten åstadkommits. Personaltätheten har ökat i grundskolan, gymnasieskolan och särskolan men i fritidshemmen och förskoleklassen har den däremot sjunkit. I delen
om kortsiktiga effekter frågade vi oss vad av ökningen av personaltätheten som
kan tillskrivas statsbidraget. Statistik om personaltäthet och kostnader indikerade att kommunerna redan hade börjat satsa på skolan redan innan statsbidraget både om man ser till personaltäthet och till kostnader, särskilt i gymnasie
skolan. Under bidragsperioden har ökningen i grundskolan dock varit större
än tidigare och 2005/06 var personaltätheten på samma nivå som 1994/95.
Våra fallstudier visar att statsbidraget, utöver själva resurstillskottet, ledde
till större fokus på skolfrågorna och på resurser till skolan i synnerhet. Kommunerna var medvetna om att det inte gick att skära ner på personalen i kommunen om de ville tilldelas statsbidraget. Bidraget medförde också ett större
intresse från politiskt håll i kommunerna för hur personaltätheten utvecklades.
Det riktade statsbidraget upphörde bidragsåret 2005/06. Kommunerna tillförs dock fortfarande motsvarande belopp inom det kommunala utjämningsbidraget. Det återstår att se hur personaltäthetsutvecklingen ser ut framöver.
Långsiktiga effekter
Bidraget syftade till att, genom personalförstärkningar, ge barn och elever
ökade möjligheter att nå målen för sina utbildningar eller för verksamheten.
Under bidragsperioden har också vissa förbättringar skett av resultaten på
nationell nivå. Exempelvis har det genomsnittliga meritvärdet i årskurs 9 ökat
från 202,8 till 206,8. Andelen behöriga till gymnasiet ökade i början av perioden men har därefter sjunkit något och var 2006 89,5 procent. Även i gymnasieskolan har förbättringar skett, genomsnittlig betygspoäng har ökat från 13,1
till 14,7 och andelen med grundläggande behörighet till universitets- eller högskolestudier har ökat från 84,6 till 89,7 procent. För flera av verksamheterna
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(förskoleklassen, fritidshemmen och särskolan) saknar vi indikatorer på hur
måluppfyllelsen utvecklats.
Det riktade statsbidraget utgjorde 2005 cirka 9,5 procent av de totala
kostnaderna (exklusive statsbidraget) för personal/undervisning i fritidshem,
förskoleklass, grundskolan och gymnasieskolan och särskolan.
Att resultaten i vissa avseenden förbättrats under bidragsperioden kan inte
med automatik tillskrivas de personalförstärkningar som genomförts tack vare
statsbidraget. Under bidragsperioden har huvudmän och skolor vidtagit en
mängd åtgärder för att förbättra resultaten i verksamheterna utöver de som
finansierats med statsbidraget. Staten, genom bland annat Skolverket och
Myndigheten för skolutveckling, utvecklar styrdokument, inspekterar och
stödjer kommuner i deras kvalitetsarbete och vidtar andra åtgärder i syfte att
förbättra måluppfyllelse och resultat.
Hur stor del av eventuella förbättringar som beror på just statsbidraget
är en mycket komplex fråga. I föreliggande rapport har vi försökt att belysa
denna utifrån statistiskt underlag och kvalitativa källor i form av intervjuer och
kommenterande uppföljningar från kommunerna. Även de kvalitativa källorna
visar att kommunerna själva anser att det är svårt att med precision bedöma
eventuella effekter av statsbidraget. Samtidigt finns en stark tilltro till att den
relativt stora personalförstärkning som skett under perioden måste medföra
positiva effekter på verksamheten. Många satsningar som gjorts med hjälp av
statsbidraget var långsiktiga. Huruvida statsbidraget lett till mätbara effekter på
studieresultat är en intressant fråga för framtida studier.
Att man inte exakt kan säga om och hur statsbidraget påverkat resultat och
måluppfyllelse var väntat och framhölls även av regeringen i samband med
statsbidragets införande. Trots det är det i vissa avseenden problematiskt.
Om man inte med säkerhet kan säga vad statsbidraget lett till är det svårt att
värdera om det var en framgångsrik åtgärd. Därmed är det också svårt för
beslutsfattarna att avgöra om liknande åtgärder bör användas igen.
Statsbidragets styreffekter
Vi har analyserat statsbidraget till personalförstärkningar i skola och fritidshem
utifrån vilka faktorer som påverkat kommunernas möjligheter och motivation
för att ta del av bidraget. Inledningsvis kan vi konstatera att det första året tog
alla utom två kommuner del av statsbidraget. Därefter har antalet kommuner
som, helt eller delvis, inte tagit del av statsbidraget i princip ökat årligen. Trots
det utnyttjades 2005/06 cirka 95 procent av tillgängligt statsbidrag. Att minst
95 procent av tillgängligt statsbidrag använts samtliga år tyder på att statsbidraget totalt sett varit tillräckligt fördelaktigt för att de flesta kommuner skall
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vilja ta del av det. Å andra sidan har antalet kommuner som inte tagit del av
statsbidraget fullt ut ökat till 29 stycken 2005/06. För att undersöka om det
finns faktorer i statsbidragets utformning som påverkat att dessa kommuner
inte kunnat ta del av bidraget har vi intervjuat i princip samtliga kommuner
som något år inte tagit del av statsbidraget fullt ut.
Vår undersökning visar att det i första hand är kommunernas ekonomi och
konstruktionen med basår som medfört att de inte kunnat ta del av statsbidraget. Kommunernas ekonomi är svårt att tillskriva statsbidragets konstruktion
men det är inte möjligt för kommuner som vill ta del av statsbidraget att sänka
sina kostnader (per elev) för personal.
Vi har också sett att sjunkande eller ökande elevtal påverkar personaltäthets
utvecklingen. Kommuner med sjunkande elevtal har generellt sett ökat sin
personaltäthet mer än kommuner med ökande elevtal. Regeringen har också
beslutat att upp till en fjärdedel av bidragsramen får användas för att motverka kostnader till följd av ökande elevtal. Man skulle dock kunna tänka sig
att denna bestämmelse utformats på ett fördelaktigare sätt. Även Skolverkets
tolkning skulle ha kunnat vara mer fördelaktig.
Även de kommuner som formellt sett inte har varit tvungna att satsa på
personalförstärkningar för att få statsbidraget har trots allt i stor utsträckning
gjort just detta. Våra intervjuer med dessa ger starkt stöd för att de påverkats
av statsbidraget trots att formella krav inte riktats mot dem. Detta faktum reser
frågan vilken betydelse de formella kraven på kommunerna har i förhållande
till mer informella krav förknippade med resurstillskottet.
Statsbidragets praktiska utformning och genomförande
All offentlig verksamhet skall bedrivas effektivt. Skolverket har strävat efter
att åstadkomma en uppföljning av statsbidraget som är rättssäker och som
försäkrar att statsbidraget betalas ut på goda grunder med så liten arbetsinsats
som möjligt för kommunerna och för Skolverket. Uppföljning av statsbidrag
är oundvikligen en avvägning mellan möjligheterna att kontrollera kommunernas uppgifter och resursåtgång. Skolverket har gjort en bedömning att de
efterfrågade uppgifterna är nödvändiga för att bedöma om kommunen använt
tilldelat statsbidrag på rätt sätt.
Denna bedömning delas dock inte av alla. Vissa kommuner vi intervjuat
har anfört att administrationen varit betungande. Även Riksrevisionen ansåg i
sin granskning av statsbidraget att administrationen av statsbidraget var resurs
krävande för kommunerna.
I vår granskning har vi också lyft fram vissa brister i Skolverkets hantering.
Dessa är framför allt att enhetliga anvisningar saknades i inledningen, framför
allt gällande övrig personal och att det av Skolverket tillhandahållna underlaget

124 statsbidrag till personalförstärkningar i skola och fritidshem

för uppföljning i vissa avseenden inte varit jämförbart över tid. Riksrevisionen
har också i sin granskning fört fram att man anser att verket borde ha kontrollerat kommunernas uppgifter noggrannare. Om verket inte hade effektivitets
aspekten att beakta hade det naturligtvis varit fullt möjligt att genomföra
noggrannare kontroller. Verket har dock bedömt att noggrannare kontroller
av kommunernas uppgifter skulle innebära för omfattande administration för
verket och kommunerna.
Avslutning
När en utvärdering genomförs måste utvärderarna ta ställning till i vilken
utsträckning den studerade åtgärden skall värderas och utifrån vilka kriterier
en eventuell värdering bör göras.
En fråga är om den studerade åtgärden lett till de avsedda effekterna. Vi anser att det, utifrån vår empiri, finns goda skäl att tro att det har skett personalförstärkningar som motsvarar de uppsatta målen under perioden. Hur mycket
av dessa som skulle ha genomförts även utan statsbidraget eller om personalförstärkningarna skulle ha varit större eller mindre om bidragets utformats på
ett annat sätt kan vi dock inte besvara utifrån våra data. Vår ambition har i
stället varit att peka på ett antal faktorer som vi anser har påverkat utöver själva
statsbidraget. Det finns säkerligen fler faktorer än de vi tagit upp som påverkat
kommunernas agerande.
En än mer komplicerad fråga är huruvida den valda åtgärden, i det här fallet
ett riktat statsbidrag till personalförstärkningar, är det bästa tänkbara valet för
att nå de avsedda effekterna. Vi saknar möjlighet att empiriskt jämföra stats
bidraget med andra tänkbara alternativa åtgärder. Vi har därför valt att inte
försöka besvara denna fråga inom ramen för denna rapport. Trots att vi inte
med säkerhet kan besvara dessa frågor hoppas vi att denna rapport kan bidra
till att öka kunskapen om riktade statsbidrag.
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Bilaga 1: Statistikkällor
Kommunernas redovisningar inom ramen
för uppföljningen av statsbidraget

I uppföljningen av varje års statsbidrag har de kommuner som tilldelats
statsbidrag varit ålagda att inkomma med uppgifter som rör elever, personal (omräknade till årsarbetare) och kostnader för personal för det aktuella
bidragsåret samt basåret/jämförelseåret.
Kommunerna har gjort separata redovisningar av ”pedagogisk personal”
och ”övrig personal”. Skolverket har definierat vilken personal som skall ingå
i redovisningen av den pedagogiska personalen. Grupperna är lärare, förskollärare, barnskötare, fritidspedagoger, fritidsledare, studie- och yrkesvägledare
samt ledningspersonal med undervisningstid. Som underlag för kommunerna
har Skolverket tillhandahållit uppgifter ur det nationella uppföljningssystemet
som avser antalet elever och personal i verksamheterna under den vecka som
innehåller den 15 oktober varje år. Dessa uppgifter har aktörer i kommunerna
tidigare rapporterat in till Statistiska Centralbyrån. Kommunerna har inom ramen för uppföljningarna lämnats möjlighet att ändra felaktigheter i det material som rör den 15 oktober och de har även kunnat komplettera med personal
som anställts efter den 15 oktober. Redovisningen skall avspegla förhållandena
under bidragsåret. Elev- och personaluppgifterna är uppdelade på verksamhetsformerna förskoleklass, grundskola, särskola, fritidshem och gymnasieskola.
När det gäller den övriga personalen har kommunerna lämnats större frihet.
Skolverket har inte tillhandahållit några uppgifter rörande andra personalkategorier än pedagogisk personal eftersom det inte finns någon sådan officiell statistik. Det har heller inte funnits anvisningar om i vilka kategorier den övriga
personalen skall delas in men Skolverket har krävt att kommunerna skall vara
konsekventa i sin redovisning från år till år. Så har dock inte alltid varit fallet.
Tanken från början var att en kommun inte skulle kunna ta bort en personalkategori där man efter ett tag började minska personalen. I praktiken har kommunerna dock ändrat kategoriindelningen över åren. Oftast rör det sig om att
man har utökat i en annan personalkategori vid sidan om de ursprungligen
redovisade. Detta har godkänts om kategorin även lagts till på basåret. De tidigaste anvisningarna till statsbidraget har kunnat tolkas så att kommunerna endast behöver redovisa de övriga personalkategorier i vilka det skett en utökning
av personalen. Ett trettiotal kommuner har inte redovisat någon övrig personal
alls. Detta gör att uppgifterna om antalet övrig personal och därmed det totala
personalantalet inte är fullständiga. Nivåerna som redovisas är med största san-
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nolikhet lägre än de verkliga. Även uppgifter om personalantalets förändring
över tid kan vara bristfällig.
Det nationella uppföljningssystemet för skolsektorn/
registret över pedagogisk personal (lärarregistret)

Skolverket ansvarar för Sveriges officiella statistik rörande skola och skolbarnsomsorg. SCB samlar årligen på uppdrag av Skolverket in uppgifter från
huvudmännen om antal elever och personal i verksamheterna under den vecka
som innehåller den 15 oktober varje år. Statistikinsamlingen sker genom att
uppgiftslämnarna uppdaterar och kompletterar av SCB återrapporterade fjolårsuppgifter. Registret för pedagogisk personal, även kallat lärarregistret, är
den del i det nationella uppföljningssystemet för skolsektorn som rör personal
i verksamheterna. Registret över pedagogisk personal är en totalundersökning
med SCB:s register över skolor som ram. Undersökningen avser personal med
befattning som lärare, förskollärare, fritidspedagoger, fritidsledare, barnskötare,
skolledare/arbetsledare och studie- och yrkesvägledare.
RAMS (SCB)

Statistiska centralbyråns undersökning RAMS, den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken, är del i Sveriges officiella statistik, och mäter bl.a. antalet
förvärvsarbetande i november varje år. Registren omfattar hela Sveriges befolk
ning den sista december. I RAMS kan kontrolluppgifter om inkomst från
arbetsgivare kopplas ihop med uppgifter om de förvärvsarbetandes yrke och
näringsgren. Skolverket har beställt data från RAMS gällande antalet förvärvsarbetande i förskoleklass, grundskola, särskola, fritidshem och gymnasium för
åren 2002–2004, uppdelade på yrkeskategorier. Vi har klassat yrkeskategorierna som pedagogisk respektive övrig personal. Materialet innehåller även uppgifter om personal i dagbarnvård (dagmammor, öppen förskola, parklek o.d. ej
för funktionshindrade) som inte kan rensas bort, men vi bedömer att dessa är
så få att de inte påverkar utfallet för hela gruppen. I materialet är de förvärvsarbetande inte omräknade till heltidstjänster. Det räcker att ha arbetat en timme
i mätmånaden för att man skall räknas som en förvärvsarbetande person. Förvärvsarbetande i kommunala och fristående verksamheter kan inte särskiljas.
Kommunal personal från Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, samlar varje år in uppgifter om
kommunalt anställd personal i form av filer från alla kommuners personalredovisningssystem. Tidpunkten för redovisningen är den 1 november. Personalen
kan räknas om till årsarbetare och delas upp efter personalkategori/befattning
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och verksamhetskod. SKL redovisar dock vanligtvis inte personalen uppdelat
på verksamhet. Kommunerna redovisar för varje anställd en kod i enlighet
med det befattningssystem för kommuner som tillhandahålls av SKL. Varje
kategori har ett namn men ingen definition, så det är upp till kommunerna att
tolka vilken personal som tillhör vilken kategori. Skolverket har beställt data
från SKL gällande antalet anställda, omräknade till årsarbetare, i förskoleklass,
grundskola, särskola och gymnasium för åren 2000–2005, uppdelade på yrkes
kategorier. Vi har själva klassat yrkeskategorierna som pedagogisk respektive
övrig personal.62

62

Månadsavlönad personal som är helt ledig under 30 dagar oktober till november ingår ej.
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Bilaga 2: Kommenterande
uppföljningar bidragsåret 2004/05
Syfte och metod

Enligt Skolverkets föreskrifter ska en kommun som fått statsbidrag till personalförstärkningar redovisa vilka åtgärder som vidtagits. Uppföljningarna innehöll till och med bidragsåret 2004/05 utöver statistikuppgifter en kommenterande del där kommunerna redovisar vilka åtgärder som vidtagits samt vilka
resultat som uppnåtts med hjälp av statsbidraget. Inför bidragsåret 2005/06
beslutade Skolverket att ta bort den kommenterande delen för att minska
administrationen för kommunerna. Verket bedömde att den inte behövdes
för det sista bidragsåret. Den senaste kommenterande delen är därmed från
bidragsåret 2004/05 vilket är orsaken till att det är denna som analyserats.
Samtliga kommenterande uppföljningar från bidragsåret 2004/05 analyserades i syfte att kartlägga hur kommunerna använde statsbidraget det aktuella
läsåret och vilka resultat de redovisar. Vidare undersöktes vilka de kortsiktiga
effekterna av statsbidraget är och vilka faktorer som har styrt fördelningen i
kommunerna. Ett särskilt intressant område är barn i behov av särskilt stöd.
Frågeformuläret i den kommenterande delen består av fyra områden: vidtagna åtgärder, fördelning av bidraget, uppnådda resultat samt övriga kommen
tarer. Under områdena fanns ytterligare frågor som hur fördelningen har skett
till enheter, verksamhetsformer och personalkategorier samt vilken fördelningsmodell som använts. Kommunerna hade möjlighet att frångå frågeformuläret
och utforma sina kommentarer fritt.
Kommunernas kommentarer har kategoriserats enligt några utvalda samlingsbegrepp och därefter har ett procenttal räknats fram för att kunna göra
jämförelser. Resultaten redovisas med hjälp av olika tabeller för att tydliggöra
det väsentligaste i svaren.
Svaren är dock inte helt jämförbara av flera anledningar. Framför allt eftersom kommunerna lägger ner olika stora resurser på uppföljningarna. En del
beskriver sina insatser enbart med några meningar medan andra är mycket
mer ingående och detaljerade. Frågorna avser det specifika bidragsåret men
några kommuner redovisar sina åtgärder sedan bidragets införande utan att
specificera just årets insatser. Kommunerna har även olika organisatoriska förutsättningar för att kunna följa statsbidraget i verksamheten och kan därför ha
svårt att redovisa alla åtgärder som vidtagits. Även resultaten visar sig vara svåra
att redovisa dels på grund av att det inte går att skilja ut vilka resultat som
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uppnåtts med hjälp av statsbidraget och vilka som uppnåtts tack vare övriga
insatser och dels på grund av att kommunerna inte skiljer mellan begreppen
resultat och effekt. Ytterligare en anledning till viss försiktighet i resultattolkningen är att det ligger i kommunernas eget intresse att ange att statsbidraget
använts på avsett sätt.
De kommenterande uppföljningarna har studerats mer ingående i interna
studier. År 2003 gjordes en studie av kommunernas motiv och strategier när
det gäller fördelningen av statsbidraget. I urvalet ingick 20 utvalda kommuner
samt de s.k. delegationskommunerna. Förutom uppföljningar baserades studien på kommunernas ansökningar och intervjuer av företrädare för respektive
kommun. En fördjupad studie av kommunernas arbete för barn i behov av
särskilt stöd med hjälp av statsbidraget gjordes 2004. Där kartlades samtliga
kommuners uppföljningar av statsbidraget för bidragsåret 2002/03.
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Bilaga 3: Fallstudier
Metod

Skolverket genomförde under 2006 fallstudier vars syfte var att komplettera
och fördjupa bilden av hur statsbidraget använts i kommunerna samt för att
belysa hur kommunen prioriterat och fattat beslut. Elva kommuner och en
kommundel besöktes. Vi intervjuade framför allt tjänstemän på kommunernas
skolförvaltningar. I en kommun deltog även en politiker och i en annan kommun deltog rektorer.
Urvalet av kommuner syftade till att få variation med avseende på kommun
typer samt en geografisk spridning. Hänsyn togs även till huruvida kommunen
har sökt bidraget samtliga år eller inte och om kommunen uppfyllt kraven på
ökat personaltäthet eller inte. Faktorer såsom kraftigt ökat elevtal, att kommunen inte driver egen gymnasieskola, och huruvida kommunen har avtal med
statens bostadskreditnämnd eller inte, påverkade också.
Inför varje intervju upprättade vi ett PM för respektive kommun. Information hämtades från kommunens hemsida, kvalitetsredovisningar, inspektionsrapporter, SIRIS och från Skolverkets uppföljningar av det aktuella statsbidraget. Informationen inordnades under rubriker med ett antal frågeområden, se
nedan, som utgångspunkt. Vid val av frågeområden utgick vi från utvärderingens frågeställningar. Även frågor vars syfte var att ge en helhetsbild av kommu
nen, t.ex. frågor kring kommunens skolorganisation och resursfördelnings
system, inkluderades.
Innan besöket skickades tabeller till kommunen som beskrev hur personaltätheten förändrats under bidragsåren samt kommunens kostnader för denna
förändring. Även frågeområdena skickades ut på förhand.
Efter besöket fylldes PM:et på med uppgifter från intervjun och skickades
till kommunen för en bekräftelse på att vi uppfattat uppgifterna korrekt. Konfidentialitet utlovades endast för resultat som inte ingick i PM:et.
För att testa ovannämnda förfaringssätt gjorde Skolverket en pilotintervju.
Inför denna ställde vi oss frågorna:
• Går frågorna att besvara?
• Vem kan besvara dem?
• Hur lång tid krävs för intervjun?
• Behöver kommunen någon specifik information innan intervjun och i så fall
vilken?
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Det tänka tillvägagångssättet och frågorna fungerade väl. Vissa frågor, t.ex. hur
kommunen valt att redovisa övrig personal och varför, visade sig vara lättare att
svara på om respondenten arbetat med statsbidraget under hela den aktuella
perioden. I de intervjuer där tjänstemännen bytts ut under åren kunde endast
det som dokumenterats i kommunen återges. Ibland blev det ett resonemang
om hur tjänstemannen trodde att man tidigare tänkt.
Resultat från fallstudierna kan inte generaliseras till att gälla för samtliga
kommuner, utan endast ge en bild av hur statsbidraget ”landat” i de besökta
kommunerna. I resultatredovisningen har uppgifter från PM:et blandats med
resonemang från intervjuerna som inte inkluderats där. Eftersom Skolverket
utlovat konfidentalitet för information som inte inkluderas i PM:et kommer
kommunerna därmed inte att benämnas med namn.
Frågeområden

• Basfakta om kommunen
• Kommunens organisation
• Kommunens styrkor och svagheter relativt riket vad gäller måluppfyllelse
• Elever och kostnader
• Kommunens resursfördelningssystem till skola och fritidshem 2000–2006
• Kommunens fördelning av statsbidraget
• Historik – hur statsbidraget togs emot, åsikter
• Statsbidrag och personalförstärkningar
• Kortsiktiga effekter av statsbidraget
• Statsbidragets långsiktiga effekter
• Statsbidragets oväntade effekter
• Hur hade personaltätheten utvecklats utan statsbidraget?
• Kommunens egna initiativ kring personaltäthet
• Kommunens administration av statsbidraget
• Skolverkets hantering av statsbidraget
• Övrigt
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Bilaga 4: Studie av delegationskommunerna:
Syfte och metod
En grupp kommuner har haft undantag från kravet på ökad personaltäthet,
nämligen kommuner som ingått överenskommelse med antingen Kommundelegationen, Bostadsdelegationen eller Statens bostadsnämnd. Dessa kommuner
har fått förnyat bidrag oavsett om de haft ökad, minskad eller oförändrad
personaltäthet.63 Trots det har hela 56 av de totalt 64 delegationskommunerna
använt hela bidraget till att öka sin personaltäthet under minst tre bidragsår av
fem. 36 kommuner har utnyttjat statsbidraget samtliga år, ytterligare 9 kommuner 4 av 5 år och ytterligare 11 kommuner 3 av 5 år. Detta väcker intressanta frågor med avseende på vår övergripande frågeställning om statsbidragets
styreffekter. Delegationskommunernas agerande kan tyda på att statsbidraget
har fungerat som ett slags ideologiskt styrmedel, dvs. att kommunerna har påverkats att använda bidraget till personalförstärkningar helt enkelt genom att
bidraget varit förknippat med en specifik intention som regeringen uttryckt.
Vi har genomfört en intervjuundersökning med företrädare för ett urval av
delegationskommunerna. Syftet har varit att ta reda på hur man resonerat i
kommunen kring undantaget, huruvida det skulle utnyttjas eller ej, och vad
som har påverkat de beslut man fattat. Följande frågeområden har varit väg
ledande för intervjuerna:
• Inställningen till bidraget i kommunen – positiv eller negativ?
• Har det varit ett prioriterat mål att öka personaltätheten i skolan?
• Hur har de ekonomiska förutsättningarna inverkat på möjligheten att öka
personaltätheten?
• Har man erfarit något politiskt tryck att, trots undantaget, använda
pengarna till personaltäthetsökningar?
• Har bidraget inneburit att frågan om personaltäthet förts upp på
dagordningen?
Den kvalitativa intervjun som metod har givetvis sina problem och begränsningar. Språket är inget exakt mätverktyg och det finns alltid en risk att intervjuare och respondent uppfattar och tolkar de begrepp som används på olika
sätt. Den som försöker dra slutsatser utifrån ett intervjumaterial är dessutom
63

Fr.o.m. 1 januari 2005 upphörde undantaget för de kommuner som ingått avtal med Kommundelegationen. För kommuner som har avtal med Bostadsdelegationen och Statens bostadsnämnd fanns undantaget
kvar.
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ofrånkomligen utlämnad till respondentens minnesbilder och bedömningar,
som kan vara felaktiga. Dessa faktorer innebär att resultaten måste tolkas med
försiktighet.
Att genomföra intervjuer med representanter för samtliga 64 delegationskommuner bedömdes inte vara möjligt med hänsyn till den begränsade tid
som fanns tillgänglig. Därför gjordes ett urval omfattande 35 av kommunerna
(se tabell nedan). Kommunerna har valts ut för att få spridning med avseende
på ett antal variabler som vi bedömde var relevanta, nämligen:
• Kommunens ekonomi. Kommunernas ekonomiska resultat klassades som
”positivt”, ”negativt” eller ”medel” beroende på hur många av bidragsåren
de haft en ekonomi i balans.
• Ekonomisk utveckling. Hur har kommunens ekonomiska resultat förändrats
under bidragsperioden? Spridningen med avseende på den här variabeln är i
huvudsak begränsad till ”kommuner som förbättrat sitt ekonomiska resultat” kontra ”kommuner vars resultat är oförändrat”, eftersom det bara finns
en kommun som kan sägas ha försämrat sitt resultat (Ånge).
• Geografisk spridning (län).
• SCB:s kommungruppsindelning, som utgår från folkmängd, folktäthet,
näringslivets struktur etc.
Intervjuerna gjordes via telefon. Respondenter har valts ut på så sätt att vi i
första hand sökt upp den politiker eller tjänsteman i varje kommun som skrivit
under uppföljningsblanketten för bidraget, och därmed kan anses ha ett helhetsansvar för hanteringen av personalförstärkningspengarna. I de flesta fallen
har det rört sig om chefen för skolförvaltning, utbildningsförvaltning eller
motsvarande, mindre ofta har det varit en ekonom eller controller. I ett fall
har vi intervjuat ordföranden för utbildningsnämnden. Ibland har den person
vi först tagit kontakt med hänvisat vidare till en annan tjänsteman som han
eller hon bedömt ha större kunskaper om kommunens hantering av bidraget.
I en del fall har intervjuer kompletterats genom att uppgifter inhämtats från
respondenterna via e-post.

136 statsbidrag till personalförstärkningar i skola och fritidshem

Urval av delegationskommuner
Län

Kommungrupp

Ekonomiskt Ekonoresultat
misk utv.

Utnyttjat
undantaget

Håbo

Uppsala

Förortskommuner

Positivt

Förbättring

Nej

Vingåker

Södermanland

Övr, mindre än 12 500

Medel

Förbättring

Nej

Åtvidaberg

Östergötland

Övr, mindre än 12 500

Negativt

Ingen utv.

Nej

Borgholm

Kalmar

Övr, mindre än 12 500

Positivt

Förbättring

Ja

Bjuv

Skåne

Pendlingskommuner

Positivt

Ingen utv.

Nej

Bromölla

Skåne

Pendlingskommuner

Medel

Förbättring

Nej

Munkedal

Västra Götaland Pendlingskommuner

Positivt

Ingen utv.

Nej

Karlsborg

Västra Götaland Övr, mindre än 12 500

Medel

Förbättring

Nej

Gullspång

Västra Götaland Övr, mindre än 12 500

Negativt

Ingen utv.

Nej

Storfors

Värmland

Pendlingskommuner

Medel

Ingen utv.

Nej

Munkfors

Värmland

Övr, mindre än 12 500

Negativt

Ingen utv.

Ja

Grums

Värmland

Kommun

Varuproducerande

Medel

Ingen utv.

Nej

Kristinehamn Värmland

Övr, 12 500–25 000

Medel

Förbättring

Ja

Laxå

Örebro

Varuproducerande

Medel

Förbättring

Ja

Degerfors

Örebro

Övr, mindre än 12 500

Negativt

Förbättring

Ja

Ljusnarsberg Örebro

Övr, mindre än 12 500

Medel

Förbättring

Ja

Karlskoga

Övr, mer än 25 000

Medel

Ingen utv.

Ja

Surahammar Västmanland

Örebro

Varuproducerande

Medel

Förbättring

Ja

Hedemora

Dalarna

Övr, 12 500–25 000

Negativt

Ingen utv.

Nej

Hofors

Gävleborg

Varuproducerande

Medel

Förbättring

Ja

Söderhamn

Gävleborg

Övr, mer än 25 000

Negativt

Förbättring

Ja

Ånge

Västernorrland

Glesbygdskommuner

Medel

Försämring

Nej

Timrå

Västernorrland

Pendlingskommuner

Medel

Ingen utv.

Ja

Kramfors

Västernorrland

Övr, 12 500–25 000

Medel

Förbättring

Nej

Sollefteå

Västernorrland

Övr, 12 500–25 000

Medel

Förbättring

Ja

Bräcke

Jämtland

Glesbygdskommuner

Medel

Förbättring

Ja

Strömsund

Jämtland

Glesbygdskommuner

Positivt

Förbättring

Nej

Vindeln

Västerbotten

Glesbygdskommuner

Medel

Förbättring

Ja

Dorotea

Västerbotten

Glesbygdskommuner

Positivt

Ingen utv.

Nej

Arvidsjaur

Norrbotten

Glesbygdskommuner

Negativt

Ingen utv.

Nej

Arjeplog

Norrbotten

Glesbygdskommuner

Negativt

Förbättring

Nej

Älvsbyn

Norrbotten

Glesbygdskommuner

Negativt

Ingen utv.

Nej

Boden

Norrbotten

Övr, mer än 25 000

Medel

Ingen utv.

Nej

Haparanda

Norrbotten

Övr, mindre än 12 500

Medel

Förbättring

Nej

Kiruna

Norrbotten

Övr, 12 500–25 000

Medel

Förbättring

Nej
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Bilaga 5: Studie av kommuner som inte har
utnyttjat hela bidraget: Syfte, metod och resultat
Frågan om statsbidragets styreffekter, dvs. hur väl staten har lyckats i sin avsikt
att påverka kommunerna att anställa mer personal, är nära kopplad till regelverkets utformning. Faktorer i regelverket kan ha inskränkt kommunernas
möjlighet och motivation att ta del av bidraget. För att belysa detta samband
har vi ställt i fokus de kommuner som vid något tillfälle inte kunnat ta del
av hela bidraget – dels sådana kommuner som inte använt hela bidraget till
personaltäthetsökningar, dels sådana som inte ansökt, eller ansökt om mindre
än bidragsramen. Då regressionsanalyser som genomförts inte på något tydligt
sätt kunnat förklara varför dessa kommuner inte har kunnat ta del av hela
bidraget, har vi valt att också genomföra en intervjuundersökning där vi vänt
oss till företrädare för de aktuella kommunerna. Intervjuerna har varit relativt
strukturerade i det att de frågor som ställts utgått från tänkbara orsaker som
stipulerats på förhand, men utrymme har också lämnats för respondenterna att
ta upp förklaringsfaktorer utöver dessa.
Intervjuerna utgår från följande tänkbara förklaringsfaktorer:
• Ökande elevtal gör att man trots utökningar i personalantal kan ha en
oförändrad eller minskad personaltäthet jämfört med basåret.
• Personaltätheten i kommunen var hög vid basåret, vilket innebär att en hög
utgiftsnivå krävs för att kunna tillgodogöra sig bidraget.
• Kommunernas ekonomi. Svag ekonomi kan innebära att kommunen inte
kan nå upp till en personaltäthet på basårets nivå.
• Tröghet i personalanpassning. Kommuner kan ha problem att rekrytera
tillräckligt med personal.
• Krånglig administration (statistikhantering etc.) har gjort att man inte har
bedömt att det har varit värt kostnaderna att söka bidraget.
• Kommunen har inte prioriterat att öka personaltätheten och därför inte sökt
bidraget.
• Man har principiella invändningar mot statsbidraget och dess utformning
och har därför valt att inte söka.
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• Regelverkets konstruktion missgynnar kommuner som har fler elever som
bor i kommunen än som går i skola i kommunen. Eftersom dessa kommu
ner pga. regelverkets utformning inte får tillgodogöra sig kostnader för
elever i andra kommuners skolor, har de svårt att uppvisa tillräckliga kost
nader för personaltäthetsökningar.64
• Vissa kommuner driver sin gymnasieverksamhet inom ramen för en gemensam nämnd tillsammans med andra kommuner. Eftersom beslut om personalantalet på gymnasiet därmed fattas gemensamt med andra kommuner,
har dessa kommuner inte fullständig kontroll över personaltätheten i denna
del av skolan.
• Problem kan uppstå för kommuner som ändrar reglerna för sin fritidsverksamhet. Vid beräkning av personaltäthet inom fritids utgår man från antal
barn och inte antal heltidsbarn. Detta får till följd att en kommun som
minskar närvarotiderna vid ökande barnantal samtidigt som personalantalet
hålls konstant, sänker sin personaltäthetsnivå enligt den statistik som ligger
till grund för uppföljningen.
Föreliggande studie är i det närmaste en totalundersökning. Vi har sökt upp
48 av de 58 kommuner som vid något tillfälle inte kunnat ta del av hela beloppet. Det fåtal kommuner som vi har gjort undantag för är sådana där det
rör sig om små belopp, mindre än 50 000 kr. Enköpings kommun fick bidrag
återkrävt läsåret 2005/06, men uteslöts också från undersökningen eftersom
ett definitivt beslut inte förelåg när intervjuerna genomfördes. Vilka kommuner som inte kunnat ta del av hela bidraget framgår av tabellen nedan.
Intervjuerna har huvudsakligen skett via telefon; några av dem genomfördes
dock i samband med fallstudier (se bilaga 3). I vissa fall hämtades komplette
rande upplysningar från kommenterande uppföljning samt andra dokument
kommuner har skickat till Skolverket. Valet av respondent i en given kommun
har gått till på samma sätt som vid intervjuundersökningen av delegationskommunerna – se bilaga 4. För en diskussion av problem med den kvalitativa
intervjun som metod hänvisas också till detta avsnitt.

64

Sedan juni 2004 finns en möjlighet för kommunerna att tillgodogöra sig kostnaderna för personaltäthetsökningar för elever i annan kommun, men det förutsätter att kommunen aktivt väljer att utnyttja denna
regel, vilket mycket få kommuner har gjort.
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Kommuner som vid något tillfälle inte tagit del av hela bidraget
Innehållande
Kommun

2005/06

VT2005

HT2004

2003/04

Österåker

(avslag)

16264

Tyresö
Danderyd

(ej sökt)

(ej sökt)

2243609

Nacka

(ej sökt)

(ej sökt)

(ej sökt)

(ej sökt)

Sundbyberg

(ej sökt)

(ej sökt)

(ej sökt)

(ej sökt)

5341665

1340451

595532

2199483
185952

Älvkarleby

(ej sökt hela)

Knivsta
Uppsala
Enköping

2001/02

4835433
661395

Haninge

Solna

2002/03

2899245

2229871

7130753

Östhammar

(ej sökt)

Oxelösund

(ej sökt hela)

(ej sökt hela)

1305975

Katrineholm
Trosa

(ej sökt)

(ej sökt)

622000
403183

Kinda
(ej sökt)

Boxholm
Nässjö

673400

333100

Vetlanda

729618

Högsby

(ej sökt)

Torsås

(ej sökt)

Hultsfred

(ej sökt)

Emmaboda

(ej sökt)

Burlöv

400341

Östra Göinge

891000

116270

435158

(ej sökt hela)

Osby

(ej sökt)

(ej sökt)

(ej sökt)

Perstorp

(ej sökt)

251697

263546

10594
614751

Eslöv
Ystad

23369
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Innehållande
Kommun

2005/06

VT2005

HT2004

2003/04

Simrishamn

(ej sökt)

1083000

2966005

78930

2002/03

2001/02

947743

1089942

(ej sökt hela)

Kungsbacka
Öckerö

1323874

Sotenäs

179357

Mellerud

(ej sökt)

653147

(ej sökt)

Lilla Edet
12887434

Göteborg

27584111

Uddevalla

4425946

Mariestad

(ej sökt)

(ej sökt hela) (ej sökt hela)

Hammarö

(ej sökt)

(ej sökt hela) (ej sökt hela)

Årjäng

133734

Arvika

479341

Askersund

859603

Fagersta

522111

Gagnef

1150674

Falun

2473474

665183

Ludvika

2661674

1695155

Bjurholm

(ej sökt)

269202

39555

Malå
Storuman

94683

Umeå
Luleå

(avslag)
3442243

Anm. Ytterligare några kommuner sökte inte riktigt hela bidragsramen någon gång under de första tre
bidragsåren, men vi bedömer att det skett pga. slarv och har inte tagit med dem i tabellen.

Resultaten av undersökningen sammanfattas i tabellen nedan. I tabellen redo
visas samtliga de förklaringsfaktorer som framkommit vid intervjuerna, samt
antalet kommuner som hänvisat till var och en av de olika faktorerna. Kommunerna har kunnat ange flera bidragande orsaker, vilket är anledningen till
att summan är högre än det totala antalet kommuner som ingår i undersökningen. Dessutom finns det en del kommuner som vid mer än ett tillfälle inte
kunnat ta del av hela bidraget, och i vissa av dessa fall har respondenterna uppgett att olika förklaringsfaktorer varit aktuella vid olika tillfällen.
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Förklaringar till att kommuner inte tagit del av statsbidraget
Förklaring		

Antal kommuner

Hög basårsnivå

19

Nedskärningar

17

Interkommunala bidrag för gymnasieelever

6

Medlem i gymnasieförbund

4

Bristande kunskap om regelverket

6

Felberäkning vid anpassning av personalantal

4

Ökande elevtal

3

Ej prioriterat personaltäthet

2

Ej sökt pga. principiella invändningar

2

Ändrat närvarotider i fritidshem

1

Ej kunnat rekrytera tillräckligt med personal

1

Ingen förklaring

1
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Bilaga 6: Regressionsanalys
Metod

Vi har med hjälp av regressionsanalys velat undersöka vilka faktorer som har
påverkat kommunernas personaltäthetsförändring under bidragsperioden
2000/01–2005/06. Beskrivande statistik som t.ex. diagram eller korstabeller
kan visa på samvariation mellan variabler, men kan inte ge något fullständigt
svar på hur ett eventuellt samband egentligen ser ut. Med regressionsanalys
kan man komma närmare sådana sanningar eftersom metoden härleder samvariation mellan två variabler genom konstanthållande för andra variabler. Ett
enkelt samband som man ser i ett diagram kan vara falskt och försvinna när vi
tar hänsyn till andra faktorer, eftersom dessa andra faktorer kanske samtidigt
påverkar de båda variablerna. Den regressionsanalys vi har använt kan egent
ligen heller inte ge svar på om en påvisad samvariation är resultat av ett orsakssamband eftersom vi inte kan vara säker på att alla faktorer som är relevanta
för att förklara variationen i den beroende variabeln är inkluderade i analysen.
Samvariation mellan en förklarande och den beroende variabeln kan fortfaran
de bero på att någon tredje variabel påverkar båda. För att utesluta en sådan
möjlighet bör man bygga analysen på en genomtänkt teoretisk modell och ha
tillgång till data som väl beskriver de förklaringsfaktorer man tror är betydelsefulla.
Som beroende variabler har vi använt förändringen i personaltäthet och
förändringen i pedagogisk personaltäthet. Teorin bakom vår modell är att förändringen i personaltäthet i en kommun beror på kommunens vilja och möjlig
heter att förändra personaltätheten. Viljan och möjligheterna är förstås svåra
att mäta direkt, men en rad mätbara faktorer kan förknippas med dem. Vissa
av faktorerna vi har velat testa är förknippade med statsbidragets regelverk,
andra är mer allmänna faktorer som avspeglar andra förhållanden i kommunerna. De förklaringsfaktorer vi har inkluderat kan vara betydelsefulla även om
beslutsfattarna i kommunerna själva inte är medvetna om vilka faktorer som
påverkar besluten. Vi vet också att kontrollen över personaltäthetsförändringen
inte alltid ligger hos kommunen centralt, utan att beslut om resurser ofta är
decentraliserade, men vi tror ändå att det är fruktbart att använda en modell
av detta slag.

statsbidrag till personalförstärkningar i skola och fritidshem

143

Möjliga förklaringsfaktorer till personaltäthetsförändringen
Förklarande variabel

Förväntat samband med personaltäthetsförändringen

Personaltäthet vid basåret

Negativt. En kommun bör ha mindre intresse av en
personaltäthetsökning om nivån redan är hög. En hög basnivå
kan också vara svår att behålla om kommunens ekonomi är
svag.

Överenskommelse med
Kommundelegationen eller
Bostadsdelegationen/Statens
bostadsnämnd/Statens
bostadskreditnämnd

Negativt. Kommuner med dessa överenskommelser inte har
varit tvungna att öka personaltätheten för att få ta del av
statsbidraget.

Måluppfyllelse i kommunen

Oklart. Å ena sidan borde en kommun med låg måluppfyllelse
vara mer intresserad av att försöka öka den och därmed i
större utsträckning satsa på en personaltäthetsökning, men
å andra sidan kan låg måluppfyllelse tyda på att befolkningen
i kommunen värdesätter goda utbildningsresultat mindre än
befolkningen i kommuner med hög måluppfyllelse.

Politisk majoritet i
kommunfullmäktige

Positivt om det råder socialdemokratisk majoritet. Kommuner
som styrts av socialdemokraterna bör vara mer positivt
inställda att följa den socialdemokratiska regeringens politik
och anstränga sig för att öka personaltätheten.

Utbildningsnivå i kommunen

Positivt. Högre utbildningsnivå bör innebära att befolkningen
värdesätter goda utbildningsresultat.

Elevtalsförändring

Negativt. En kommun med minskande elevtal kan utöka sin
personaltäthet genom att behålla befintlig personal medan
en kommun med ökande elevtal måste anställa ny personal
för att öka personaltätheten. I kommunpolitiken kan det vara
lättare att öka personaltätheten på det förra sättet än det
senare. Ju större minskningen av antalet elever är, desto
större ökning av personaltätheten erhålls vid ett oförändrat
personalantal. Det är också mer kostsamt för en kommun
med kraftigt ökande elevtal att ta del av statsbidraget till
personalförstärkningar i skola och fritidshem eftersom en del
av personalförstärkningarna måste bekostas av kommunen,
som inom ramen för det kommunala utjämningssystemet
kompenseras för de ökande elevtalen med en viss
eftersläpning.

Kommunens ekonomi: resultat Positivt. En kommun bör kunna genomföra en desto större
exklusive extraordinära poster personaltäthetsökning ju bättre ekonomi den har. Vid
underskott i budgeten bör kommunen behöva dra ned på
utgifterna i kommande budget.
Kommunens ekonomi:
indexerad skattekraft

Positivt. En kommun bör kunna genomföra en desto större
personaltäthetsökning ju bättre ekonomi den har.
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Förklarande variabel

Förväntat samband med personaltäthetsförändringen

Kommunens strukturella
förutsättningar som de fångas
av nettot i det kommunala
utjämningssystemet

Negativt. Ju mer positivt netto en kommun har, desto mindre
gynnsamma förutsättningar har kommunen att klara sina
åtaganden.

Tätortsgrad

Negativt. Med tätare befolkningsstruktur kan skolverksam
heten organiseras på ett mindre resurskrävande sätt.

Tätortsgrad*elevtalsutveckling Negativt. Med tätare befolkningsstruktur kan
skolverksamheten organiseras på ett mindre resurskrävande
sätt. En negativ elevtalsutveckling bör leda till mer positiv
personaltäthetsutveckling i kommuner med låg tätortsgrad
eftersom man där inte kan utnyttja stordriftsfördelar.
Antalet skolkommunselever
delat med antalet
hemkommunselever

Negativt. En kommun med hög kvot mellan skolkommuns
elever och hemkommunselever får en liten bidragsram i
förhållande till antalet elever i kommunens verksamheter.
Statsbidraget räcker då till att bekosta en mindre
ökning av personaltätheten än i en kommun med
låg kvot där bidragsramen räcker till mer omfattande
personalförstärkningar.65

Snittkostnader för personal

Negativt. Ju högre kostnader för en tjänst, desto färre tjänster
bör en kommun ha råd med.

För att bestämma vilken modell som är den bästa har vi använt stegvis regression i dataprogrammet SPSS, genom vilken datorn räknar ut vilka variabler som
bidrar till att öka förklaringsgraden i regressionen. Ett problem i vår undersökning är att flera av förklaringsvariablerna samvarierar starkt. En regressionsmodell som vår ger i en sådan situation felaktiga resultat eftersom den inte kan
specificera vilken effekt som varje enskild variabel ger. Alla våra hypoteser har
vi inte kunnat testa på ett tillfredsställande sätt. Vi har inte kunna väga alla
förklaringsvariabler mot varandra utan fått ställa olika uppsättningar av variabler mot varandra. De variabler som genom stegvis regression bedöms vara relevanta har vi stämt av mot vår teoretiska modell och vissa av dem har uteslutits
eftersom de antingen är alltför korrelerade med andra ingående variabler eller
inte har tillräckligt stöd i teorin. Vi har testat olika specifikationer av modellen
och redovisar här resultaten av en additiv multipel linjär regressionsmodell.
Förklaringsgraden ligger strax över 20 procent, vilket vi bedömer vara lågt.
Närmare 80 procent av variationen mellan kommunerna förklaras av faktorer
som vi inte har lyckats finna.

65

Observera att kommuner med låg kvot totalt sett bör få en högre kostnad eftersom de ökande kostnader
na i den egna verksamheten också leder till ökade kostnader för interkommunal ersättning och elever i
fristående skola. Detta kan leda till att dessa kommuner är mindre benägna att ta del av statsbidraget.
I regressionsanalysen ingår dock bara kommuner som har tagit del av bidraget.
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Resultat
Modellöversikt
Beroende variabel: Förändring i personaltäthet 2000/01–2005/06 (%)
Förklarande variabler: (Konstant), Kommunresultat exkl. extraordinära poster per invånare:
snitt 2000–2005 (tkr), Elevtalsförändring 2000/01–2005/06 (%), Personaltäthet vid basåret,
Tätortsgrad 2000
R

R2

Justerad R2

Stdav

0,47

0,22

0,21

4,62

Kvadratsumma

Frihetsgrader

Medelkvadratsumma

F

Sig.

Regression

1 616,3

4

404,1

18,9

0,000

Residualer

5 717,2

268

21,3

Totalt

7 333,5

272

t

Sig.

11,563

0,000

ANOVA

Koefficienter
Ickestandardiserade
koefficienter

Standardiserade
koefficienter

B

Stdfel

29,093

2,516

Personaltäthet vid basåret

-1,241

0,203

-0,335

-6,099

0,000

Tätortsgrad 2000

-0,096

0,020

-0,270

-4,746

0,000

Elevtalsförändring
2000/01–2005/06 (%)

-0,131

0,042

-0,178

-3,147

0,002

Kommunresultat exkl.
extraordinära poster
per invånare, snitt
2000–2005 (tkr)

1,324

0,569

0,129

2,327

0,021

(Konstant)

Beta
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Modellöversikt
Beroende variabel: Förändring i pedagogisk personaltäthet 2000/01–2005/06 (%)
Förklarande variabler: (Konstant), Elevtalsförändring 2000/01–2005/06 (%), Snittkostnad
personal grundskola 2001–2006 (tkr), Kommunresultat exkl. extraordinära poster per invånare:
snitt 2000–2005 (tkr), Pedagogisk personaltäthet vid basåret, Netto utjämningsbidrag per
invånare: snitt 2000–2005 (tkr)

R

R2

Justerad R2

Stdav

0,49

0,24

0,22

5,40

Kvadratsumma

Frihetsgrader

Medelkvadratsumma

F

Sig.

Regression

2 426,6

5

485,3

16,6

0,000

Residualer

7 783,2

267

29,2

10 209,8

272

t

Sig.

7,448

0,000

ANOVA

Totalt

Koefficienter
Ickestandardiserade
koefficienter

Standardiserade
koefficienter

B

Stdfel

58,816

7,896

Pedagogisk personaltäthet vid basåret

-4,042

0,603

-0,423

-6,702

0,000

Netto utjämningsbidrag
per invånare:
snitt 2000–2005 (tkr)

0,449

0,087

0,343

-5,162

0,000

Kommunresultat exkl.
extraordinära poster
per invånare:
snitt 2000–2005 (tkr)

2,176

0,666

0,179

3,266

0,001

Snittkostnad
personal grundskola
2001–2006 (tkr)

-0,055

0,017

-0,175

-3,252

0,001

Elevtalsförändring
2000/01–2005/06 (%)

-0,117

0,050

-0,135

-2,312

0,022

(Konstant)

Beta
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I genomsnitt har kommunerna ökat sin personaltäthet med 12 procent mellan
basåret och 2005/06. Den största ökningen har varit 31 procent och den största minskningen har varit –10 procent. Den pedagogiska personaltätheten har
ökat med 11 procent i genomsnitt. Den största ökningen har varit 31 procent
och den största minskningen har varit –12 procent.
Den förklaringsvariabel som genomgående förklarar mest av variationen i
personaltäthetsförändring och pedagogisk personaltäthetsförändring är personaltäthet vid basåret. Basårsnivån samvarierar negativt med personaltäthetsförändringen, dvs. ju högre basnivå en kommun har, desto mindre har dess
personaltäthetsökning varit, allt annat lika. Basårsnivån avseende all personal
varierar från 6,7 till 16,1 heltidstjänster per 100 elever och basårsnivån avseende pedagogisk personal varierar från 6,5 till 10,5 heltidstjänster per 100 elever.
Den beräknade storleken på effekten av basnivån är olika beroende på om
vi undersöker total personaltäthet eller pedagogisk personaltäthet. En enhets
högre basnivå är i genomsnitt förknippad med ungefär en procentenhets lägre
total personaltäthetsförändring och ungefär fyra procentenheters lägre pedagogisk personaltäthetsförändring. Resultatet stämmer med teorin att en kommun
som redan har en hög personaltäthet är mindre intresserad av att höja den ytterligare än en kommun som har en lägre nivå. En hög basnivå kan också vara
svår att behålla om kommunens ekonomi är svag.
De mått vi har använt på tätortsgrad, nettoutjämningsbidrag och skattekraft
är korrelerade. De kommuner som har hög tätortsgrad har ofta hög skattekraft
och är nettogivare till det kommunala utjämningssystemet. Genomgående i
regressionsanalysen finner vi att nettoutjämningsbidraget är positivt korrelerat
medan tätortsgraden och skattekraften är negativt korrelerade med personaltäthetsförändringen, både gällande total och pedagogisk personal. Vår teori om
att rikare kommuner med högre skattekraft och lägre nettoutjämningsbidrag
skulle ha genomfört större personaltäthetsförändringar kan inte bekräftas. Alla
tre måtten kanske i själva verket avspeglar vissa strukturella egenskaper i kommunerna som har betydelse för deras vilja och möjligheter att förändra personaltätheten. Befolkningstätheten tror vi är en sådan egenskap. Kommuner med
hög tätortsgrad bör ha lättare än glest befolkade kommuner att organisera skolverksamheten så att mindre personal behövs. En annan faktor som kan förklara mönstret är att kommuner med dessa för kommunens ekonomi gynnsamma
strukturella förhållanden ofta har högre måluppfyllelse och då kanske inte
viljan att förstärka med personal i skolan är så stor. Dessa kommuner utmärks
ofta av hög utbildningsnivå och sysselsättningsgrad. Pga. samvariationen har vi
inte på ett tillfredsställande sätt kunna testa hypoteserna om måluppfyllelsens
och utbildningsnivåns eventuella inverkan på personaltäthetsutvecklingen.
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Elevtalsutvecklingen under bidragsperioden har varierat stort mellan kommunerna. I kommunen med den största minskningen minskade antalet elever
med 39 procent och i kommunen med den största ökningen ökade antalet
med 16 procent. Resultaten från regressionsanalysen visar att elevtalsutvecklingen är negativt korrelerad med personaltäthetsutvecklingen. En procentenhets ökning i elevtalsutvecklingen är i genomsnittsnitt förknippad med 0,1
procentenheters lägre total och pedagogisk personaltäthetsökning. Det nega
tiva sambandet var förväntat. En kommun med minskande elevtal kan utöka
sin personaltäthet genom att behålla befintlig personal medan en kommun
med ökande elevtal måste anställa ny personal för att öka personaltätheten.
I kommunpolitiken kan det vara lättare att öka personaltätheten på det förra
sättet än det senare. Ju större minskningen av antalet elever är, desto större ökning av personaltätheten erhålls vid ett oförändrat personalantal. Det är också
mer kostsamt för en kommun med kraftigt ökande elevtal att ta del av statsbidraget till personalförstärkningar i skola och fritidshem eftersom en del av
personalförstärkningarna måste bekostas av kommunen, som inom ramen för
det kommunala utjämningssystemet kompenseras för de ökande elevtalen med
en viss eftersläpning.
Kommunresultatet varierar mellan –1 850 och +2 220 kronor per invånare.
Resultaten från regressionsanalysen pekar på att kommunresultatet samvarierar
positivt med den totala och den pedagogiska personaltäthetsutvecklingen. En
ökning av kommunresultatet per invånare med 1 000 kronor är förknippad
med en ökning av personaltätheten med ungefär en procentenhet och med en
ökning av den pedagogiska personaltätheten med ungefär två procent. Detta
är den förväntade riktningen på effekten av kommunens resultat. Med sämre
resultat bör man ha kunnat satsa mindre på skolan, allt annat lika.
Den genomsnittliga årskostnaden för personal är en signifikant förklaringsvariabel när det gäller att förklara variationen i pedagogisk personaltäthet men
inte i total personaltäthet. Som mått har vi använt kommunernas redovisade
snittkostnader för pedagogisk personal i grundskolan. Dessa varierar från
307 000 till 465 000 kronor. Enligt regressionsanalysen är en ökning av snittkostnaden med 10 000 kronor i genomsnitt förknippad med 0,5 procenten
heters lägre pedagogisk personaltäthetsökning. Det negativa sambandet var
förväntat. Med högre kostnader per anställd bör man, allt annat lika, ha mind
re möjlighet att öka personaltätheten.
Slutligen bör påpekas att de faktorer vilka vi med denna metod har kommit fram till saknar betydelse för personaltäthetsutvecklingen ändå kan ha
betydelse för att bestämma densamma. Våra data och vår metod kan ha varit
bristfälliga, så att de samband som finns inte har kunnat fångas.
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Bilaga 7:
Sammanställning av finansiella styrmedel

Styrmedel

Initiativ

Motiv/Mål

Förändringsobjekt

Riktning

Ekonomisk Frivilligomfattning
het
Styrka

Skola i
Skolverket Skapa arenor
utveckling
för erfarenhets(1997-1998)
utbyte inom
skolans värld

Professionen

Skolverket
– Skolor

0,054 milj. Ansökan Svagt

KunskapsRegeringen Förnya arbetslyftet
marknads och
(1997-2002)
utbildningspolitiken och
få en rättvisare
fördelning samt
en ökad tillväxt

Den
sociala
strukturen

Regeringen 19 milj.
– Skolverket
– Kommun

Frivilligt
–
Alla förväntas
deltaga

Starkt

OrganisaExtra statligt Regeringen Värna om kvaliresurstillskott
teten och undtionen
(1997-2000)
vika nedskärningar inom skola,
vård och omsorg

Regeringen
– Kommun

20 milj.

Ej
Frivilligt

Svagt

Stöd till
Regeringen Utveckla och
Profeskompetensbredda formerna sionen
utveckling
för lokala insatser
(1998-1999)
med utgångspunkt
i skol- och kompetensutveckling

Skolverket
– Skolor,

0,052 milj. Ansökan Svagt

Utvecklings- Regeringen Utveckla lärares Profesprojekt för
yrkeskompetens sionen
lärare (1998)
samt etablera
samverkan mellan 
skola och
högskola

Regeringen
– Skolor

0,075 milj. Ansökan Svagt

IT i skolan
Regeringen Ge lärarna stöd
Profes(1999-2002)
att ta till sig
sionen
och utnyttja de
möjligheter den
nya informations
tekniken ger

Regeringen
– Skolor

1,7 milj.

OrganisaPersonalför- Regeringen Öka personal tärkningar
s
tätheten i skolan tionen
i skola och
och på fritidshem
fritidshem
(2001-2006)

Regeringen 17,5 milj. Frivilligt Starkt
– Skolverket
– Alla
– Kommun
förväntas
deltaga

Arbetslag
Högskolor
m.m.
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Frivilligt Svagt
– Alla
förväntas
deltaga

Styrmedel

Initiativ

Motiv/Mål

Maxtaxa
Regeringen Öka tillgången
& allmän
till förskolverkförskola m.m.
samhet och
(2001-)
skolbarnomsorg
samt underlätta
arbetskraftsdeltagande

Förändringsobjekt

Riktning

Ekonomisk Frivilligomfattning
het
Styrka

Den sociala Regeringen 5,3 milj.
strukturen – Skolverket /år
– Kommun

PersonalRegeringen Öka personalOrganisaförstärkningar
tätheten, minska tionen
i förskolan
barngruppernas
(2005-2006)
storlek samt öka
kvaliteten
i förskolan

Regeringen 5 milj.
– Skolverket
– Kommun

Frivilligt Starkt
– Alla
förväntas
deltaga

Frivilligt Starkt
– Alla
förväntas
deltaga
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Bilaga 8: Barnskötare/elevassistenter
Vid uppföljningen av statsbidraget redovisar kommunerna personal, elever
och kostnader. Personalen redovisas uppdelad på pedagogisk och övrig personal. Inför uppföljningen av statsbidraget har Skolverket varje år försett kommunerna med ett sammandrag av pedagogisk personal och tidigare lämnade
uppgifter. Dessa kan kommunen sedan komplettera med övrig personal. Definitionen av pedagogisk personal är dock inte exakt densamma som används
av Skolverket i den officiella statistiken. I den officiella statistiken omfattar
begreppet pedagogisk personal inte alla kategorier som återfinns i lärarregistret.
I uppföljningen av statsbidraget är pedagogisk personal däremot summan av
all personal som rapporterats av kommunerna i lärarregistret. Det som redovisas som pedagogisk personal är både i officiell statistik och i uppföljningen
av statsbidraget den del av personalens tjänst som utgörs av undervisning i
respektive verksamhetsformer. Den största skillnaden mellan definitionerna är
att gruppen barnskötare endast ingår i pedagogisk personal i fritidshem och i
förskoleklass i den officiella statistiken. I uppföljningen av statsbidraget ingår
dock gruppen barnskötare i alla verksamhetsformer. Detta, samt andra marginella grupper, har medfört att antalet heltidstjänster alltid varit högre i uppföljningarna av statsbidraget än i den officiella statistiken.
Under bidragsperioden har SCB:s/Skolverkets anvisningar när det gäller inrapportering av elevassistenter till lärarregistret förändrats. Vid basåret och till
och med 2001 står i anvisningarna att elevassistenter inte ska redovisas. Från
och med 2002 står i anvisningarna att elevassistenter som undervisar en grupp
elever skall redovisas som barnskötare (elevassistenter som arbetar med en elev
skall inte redovisas). Detta innebär att kommunerna började redovisa befintliga
elevassistenter som barnskötare från och insamlingen hösten 2002. Eftersom
dessa inte redovisats tidigare framstår det, vid ett utdrag ur lärarregistret, som
att gruppen barnskötare ökat kraftigt. En jämförelse av personalen i verksamheterna med utgångspunkt i lärarregistret ger därmed en överskattning av
hur personaltätheten utvecklats under perioden. Detta är inget problem i den
officiella statistiken där gruppen barnskötare ändå inte finns med i begreppet
pedagogisk personal (utom i förskoleklassen och fritidshemmen).
En korrekt uppföljning av utbetalt statsbidrag är beroende av att underlaget
för uppföljningen är konsekvent. Det är centralt att uppgifter om elever och
personal tas fram på samma sätt för att det ska gå att jämföra personaltätheten
vid två tidpunkter med varandra. En förändrad personaltäthet (oavsett om den
är positiv eller negativ) måste avspeglas korrekt i underlaget.
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Barnskötare i uppföljningen av statsbidraget

För att undersöka vilka effekter definitionsförändringen gällande barnskötare
har haft jämför vi med andra kategorier som inte är lärare. Diagrammen nedan
visar utvecklingen för kategorierna fritidsledare, fritidspedagog, förskollärare
och barnskötare i lärarregistret. Det som redovisas är heltidstjänster som utgörs
av undervisning i grundskolan respektive särskolan (det är alltså inte den totala
arbetstiden utan bara den del av tjänsten som utgörs av undervisning).
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Diagrammen visar tydligt att i både särskolan och grundskolan har barnskötar
na ökat betydligt mer än andra kategorier. Mellan 2000 och 2002 ökade de
med 400 procent i grundskolan och 260 procent i särskolan.
Även en jämförelse med uppgifter om antalet barnskötare och elevassistenter
i statistik över kommunal personal från SKL ger indikationer om att utvecklingen av antalet barnskötare i lärarregistret är en följd av definitionsförändringen. Samma kraftiga ökning förekommer inte i SKL:s statistik (se tabellen
nedan).
Barnskötare i olika statistikkällor

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Förändring
2000–2005

Barnskötare, grundskolan,
lärarregistret

626

849

1623

1944

2067

2146

1 520

Barnskötare, särskolan,
lärarregistret

239

421

970

1393

1543

1731

1 492

Barnskötare, grsk+särsk,
lärarregistret

865

1270

2593

3337

3610

3877

3 012

Barnskötare, SKL

1 893

2 143

2 447

2 194

2 228

2 131

237

Elevassistenter, SKL

8 216

8 843

9 111

8 826

8 300

8 721

505

Vår bedömning är att det verkligen skett en förändring i hur kommunerna
redovisat befintlig personal. Det framstår inte som rimligt att barnskötarna
verkligen ökat i den omfattningen. Framför allt i särskolan har ökningen varit
mycket stor även mellan 2002 och 2003 vilket vi tror till stor del beror på att
det tagit tid för de nya anvisningarna att slå igenom fullt ut.
Vi sluter oss till att de flesta kommunerna inte har uppmärksammat att definitionsförändringen och medföljande förändring i inrapporteringen av elevassistenter har lett till att personalökningen enligt underlaget från Skolverket
har överskattats och att felen har reproducerats i de uppgifter kommunerna
rapporterat.
Hur mycket påverkar barnskötarna/elevassistenterna?

Gruppen barnskötare är liten i förhållande till resten av den pedagogiska personalen. Trots det har en överskattning av utvecklingen i gruppen stor betydelse för förändringen av personaltäthet totalt sett då den utgör en relativt stor
andel av utökningen under perioden.
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Vi har genom en del antaganden och beräkningar försökt att uppskatta
storleken på de eventuella felredovisningarna i tidigare avrapporteringar av
statsbidraget. Vi gör detta för grund- och särskolan. I det register som används
för tjänster i förskoleklass och fritidshem är personalen inte redovisad enligt
befattningskod och i gymnasieskolan förekommer knappt några barnskötare
alls. Vi kan inte utesluta att en felrapportering skett i förskoleklass och fritidshem, men har ingen möjlighet att undersöka saken närmare. I diagrammen
nedan redovisas den pedagogiska personaltäthetsutvecklingen i grundskolan
respektive särskolan enligt fyra olika sätt att räkna:
1. Personaltäthetsutveckling enligt kommunernas redovisningar (i de 270
kommuner som redovisat elev- och personalantal inom ramen för upp
följningarna av statsbidraget alla bidragsår).
2. Personaltäthetsutveckling enligt det nationella uppföljningssystemet för
skolsektorn (samma som Skolverkets förtryck), i samma 270 kommuner
som i 1.
3. Personaltäthetsutveckling exklusive alla barnskötare enligt det nationella
uppföljningssystemet för skolsektorn, i samma 270 kommuner som i 1
(egentligen dras en andel av barnskötarna bort som motsvarar de 270
kommunernas andel av alla personal).
4. Personaltäthetsutveckling där det första årets ökning av barnskötarna redovisas enligt det nationella uppföljningssystemet för skolsektorn (eftersom
definitionsförändringen inträffade senare, mellan bidragsår 1 och 2) och
där barnskötarna efter det utvecklas i samma takt som resten av den pedagogiska personalen, i samma 270 kommuner som i 1 (egentligen dras en
andel av barnskötarna bort som motsvarar de 270 kommunernas andel av
all personal).
Beräkning nr 3 är ett sätt att redovisa det maximala felet som kan ha begåtts
till följd av felredovisning av barnskötarna. Den bygger på antagandet att det
inte skett någon ökning av barnskötarna alls. Det är dock inte troligt att felet
är så stort eftersom ökningen mellan basåret och det första bidragsåret inte bör
bero på felredovisning, i och med att definitionsförändringen inte hade inträffat. Beräkning nr 4 tror vi ger en mer korrekt bild av det maximala felet som
kan ha begåtts till följd av felredovisning av barnskötarna.
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I grundskolan och framför allt i särskolan visar de alternativa sätten att räkna
på en personaltäthetsutveckling som är betydligt mindre än den redovisade.
I siffror innebär utvecklingen enligt beräkning 3, där alla barnskötare är
borttagna, att 2 900–3 100 färre tjänster har tillkommit i verksamheterna under bidragsperioden än enligt kommunernas redovisningar, som ju pekade på
ca 15 000 tillkomna tjänster. Utvecklingen enligt beräkning 4, det mer realistiska alternativet, innebär att 2 400–2 600 färre tjänster har tillkommit verksamheterna under bidragsperioden än enligt kommunernas redovisningar.
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Ett antal kommuner har i uppföljningen av bidragsåret 2002/03 korrigerat
siffror som gäller pedagogisk personal i grundskola och särskola och/eller övrig
personal gällande basåret och/eller bidragsåret 02/03, vilket skulle kunna bero
på att de ämnade göra uppgifterna jämförbara över tid. Endast ett fåtal kommuner har dock i sina kommentarer till revideringarna påtalat att ändringarna
rör barnskötare eller elevassistenter. Det är trots allt rimligt att anta att felet är
ännu något mindre än det ovan uträknade pga. dessa kommuners revideringar.
Konsekvenser för enskilda kommuner?

Beräkningarna ovan visar att kommunernas redovisning gällande pedagogisk
personal (inom ramen för statsbidraget till personalförstärkningar i skola och
fritidshem) sannolikt inte är rättvisande eftersom gruppen barnskötare inte
redovisats konsekvent. Frågan är dock vad denna överskattning har haft för
betydelse för beslut om statsbidrag i enskilda fall.
Utökningen av barnskötare utgör kanske så mycket som 20 procent av den
totala utökningen. De flesta kommuner har satsat omfattande egna medel på
personalförstärkningar. I normalfallet bör kommunernas kostnader för personalförstärkningar ha motsvarat tilldelat statsbidrag även om man tar bort
barnskötarna. Det finns dock kommuner där kostnaderna för personalförstärkningar inte varit mycket högre än tilldelat statsbidrag. I dessa fall kan det inte
uteslutas att den ändrade redovisningen av barnskötare/elevassistenter varit
avgörande för tilldelningen av statsbidrag till kommunen.
Vi har inte haft möjlighet att göra alternativa beräkningar som visar om
enskilda kommuner skulle ha fått mindre statsbidrag om definitionsförändringen avseende barnskötare inte hade inträffat. För att göra det skulle vi behöva begära in en mängd kompletterande uppgifter från kommunerna från så
långt tillbaka i tiden som 2000/01. Då inga kommuner bör ha missgynnats av
definitionsförändringen och det skulle medföra avsevärt merarbete för kommunerna bedömer verket att det inte är försvarbart att kräva in dessa uppgifter
från kommunerna.
Vilket är kommunernas ansvar?

Samtidigt som man kan säga att problemet med barnskötarna uppstått på
grund av bristfälliga rutiner hos Skolverket är det anmärkningsvärt att inte
fler kommuner har reviderat sina siffror för att personaluppgifterna skall bli
jämförbara över tid. Kommunerna borde ha insett att det innebär problem om
rutinerna för statistikinsamlingen förändras under bidragsperioden. Det har
hela tiden framgått av verkets anvisningar att kommunerna ansvarar för att inlämnade uppgifter är korrekta. Det bör också ha framgått att det är av största
vikt att uppgifterna är jämförbara över tid.
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Statsbidraget till personalförstärkningar i skola och
fritidshem betalades ut under åren 2001 till 2006.
Bidraget syftade till att genom personalförstärkningar
ge eleverna ökade möjligheter att nå målen.
I föreliggande rapport slutredovisas regeringensuppdrag
till Skolverket att följa upp och utvärdera statsbidragets
användning.
I rapporten beskrivs vilka personalförstärkningar som
skett under bidragsperioden. Vidare diskuteras huruvida
statsbidraget haft effekter på elevers måluppfyllelse
Även hur statsbidraget styrt kommunerna och vilka andra
faktorer som påverkat personaltäthetsutvecklingen
analyseras.

