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Inledning - gemensam 

• Varför måste vi tala produktivitet i skolan? 
•  Vi pratar sällan om den effektivisering som vi genomför varje år i våra 

verksamheter? Vad har vi för strategi? 
•  Demografiska utvecklingens påverkan på kommunal ekonomi och 

välfärdsfinansieringen 
•  Brist på lärare – Kompetensförsörjning 
•  Lärares arbetstidsavtal  
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Befolkningsökning 2015-2020 i procent 
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Befolkningen 20–64 år respektive 
demografiskt betingade behov 
Procentuell förändring 
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Utveckling av kostnader och skatteunderlag 
Förändring per år i fasta priser, procent 

6 



18-06-04	

4	

7 

Kompetensförsörjningsbehovet 
•  Fram till år 2027 kommer ålder 6-19 år öka med nästan 350 000 personer 
•  Närmaste åren kommer över 600 nya förskolor och 300 nya skolor byggas 
•  Fram till år 2031 är det totala rekryteringsbehovet av lärare 187 000 

heltidstjänster. Fram till 2022, 77 000 heltidstjänster. 
•  Nästan var fjärde av alla nya studenter på högskolans yrkesprogram påbörjar 

idag en lärarutbildning. Bristen på arbetskraft kommer att öka inom många 
yrken under de kommande tio åren. 

•  Allt fler lärare återvänder till yrket. Förra året ökade siffran med 40 procent, 
det vill säga 3 100 lärare som kom tillbaka till skolan. (totalt finns 40000) 

•  Sedan 2011 har kommunerna satsat 15 miljarder kronor på lärarlönerna 
utöver industriavtalets nivå, som fungerar som riktmärke för hela 
arbetsmarknaden, och utöver de statliga lönesatsningarna under samma tid. 
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Kan vi vara effektivare? 
 

•  Ja – enligt PWC 
•  Ja enligt Uppsala 
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Benchmarkstudie av 
effektiviteten i svensk 
grundskola 

Skolchefsföreningen 
24 maj 2018 

•  www.pwc.se 
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Uppdrag och tillvägagångssätt 

1 
Uppdrag och tillvägagångssätt 
•  PwC har på uppdrag av Svenskt Näringsliv genomfört en nationell benchmarkstudie om effektiviteten i den 

svenska grundskolan.  
•  Uppdraget har syftat till att identifiera framgångsfaktorer för resurseffektiv grundskola med höga resultats- 

och kunskapsnivåer.  
•  Framgångsfaktorerna för har identifierats i två steg:  
•  I första steget har PwC på uppdrag av Svenskt Näringsliv utvecklat en utvärderingsmodell som visar de 

kommuner som hade en hög grad av effektivitet läsåret 2014/15 och som haft en hög grad av progression 
vad gäller resultatutveckling och resurseffektivitet över tid.  

•  I nästa steg har PwC intervjuat representanter för dessa kommuner och i en sammanvägd analys har 
kritiska framgångsfaktorer identifierats.  
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Modell och resultat 

2 
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Målbild för modell 
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Genomgång av modellen 
•  Modellen ska mäta effektivitet i svensk kommunal grundskola 

 - dels i nuläget, 
 - dels över tid (progression). 

 
•  Modellen består av två delar – ett kostnadsmått och ett kvalitetsmått 

 
 

•  Effektivitetsvärdet handlar här om att fånga upp hur väl kommunerna lyckas 
hushålla med sina resurser och samtidigt nå en hög måluppfyllelse. 

 

15 

Genomgång av modellen 
•  För att mäta progressionen, det vill säga utvecklingen av effektiviteten över tid, bygger modellen på fem 

tidsperioder som alla är tre år långa: 

•  2007/08 – 2010/11 

•  2008/09 – 2011/12 

•  2009/10 – 2012/13 

•  2010/11 – 2013/14 

•  2011/12 – 2014/15 

 

På samma sätt som effektivitetsvärdet för nuläget (läsåret 2014/15) räknas ut, räknas ett effektivitetsvärde 
ut för varje läsår under perioden 2007/08 – 2014/15 och vi räknar fram en differens.  
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Output från modellen 
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Effektivitetsutveckling över tid (progresson) 
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Djupgranskade kommuner 
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Identifierade framgångsfaktorer 

3 
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Fokusområden för intervjuerna 
•  Resursfördelning 
•  Det pedagogiska ledarskapet och stödfunktioner 
•  Delaktighet och kommunikation 
•  Systematiskt kvalitetsarbete 
•  Former för att arbeta med elever i behov av särskilt stöd och elevhälsa 
•  Digitalisering 
•  Särskilda strategier och målsättningar för grundskolan 
•  Eventuella större verksamhets- eller organisationsförändringar under period 
•  Övriga åtgärder, förutsättningar eller satsningar som särskilt kan ha bidragit till resultatet 
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Observerade framgångsfaktorer 
•  Kommunens strukturella förutsättningar  
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Observerade framgångsfaktorer 
•  Kommunens strukturella förutsättningar  

•  Stabiliteten i de strukturella förutsättningar som påverkar grundskolans verksamhet upplevs också ha betydelse för 
verksamhetens förutsättningar att utvecklas över tid.  
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Observerade framgångsfaktorer 
•  Kommunens strukturella förutsättningar  

•  Stabiliteten i de strukturella förutsättningar som påverkar grundskolans verksamhet upplevs också ha betydelse för 
verksamhetens förutsättningar att utvecklas över tid.  

•  Rektorerna ha ett omfattande mandat att utifrån tilldelade medel besluta om skolans inre organisation och hur 
resurserna ska prioriteras inom verksamheten.  
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Observerade framgångsfaktorer 
•  Kommunens strukturella förutsättningar  

•  Stabiliteten i de strukturella förutsättningar som påverkar grundskolans verksamhet upplevs också ha betydelse för 
verksamhetens förutsättningar att utvecklas över tid.  

•  Rektorerna ha ett omfattande mandat att utifrån tilldelade medel besluta om skolans inre organisation och hur 
resurserna ska prioriteras inom verksamheten.  

•  Tydlig ansvarsfördelning mellan politiker och tjänstemän samt det finns en tydlig politisk riktning eller vilja med 
grundskolan.  
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Observerade framgångsfaktorer 
•  Kommunens strukturella förutsättningar  

•  Stabiliteten i de strukturella förutsättningar som påverkar grundskolans verksamhet upplevs också ha betydelse för 
verksamhetens förutsättningar att utvecklas över tid.  

•  Rektorerna ha ett omfattande mandat att utifrån tilldelade medel besluta om skolans inre organisation och hur 
resurserna ska prioriteras inom verksamheten.  

•  Tydlig ansvarsfördelning mellan politiker och tjänstemän samt det finns en tydlig politisk riktning eller vilja med 
grundskolan.  

•  Resursfördelningen har utvecklats och förändrats över tid samt att det finns delar av resursfördelningen som tar hänsyn 
till socioekonomiska faktorer.  
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Observerade framgångsfaktorer 
•  Kommunens strukturella förutsättningar  

•  Stabiliteten i de strukturella förutsättningar som påverkar grundskolans verksamhet upplevs också ha betydelse för 
verksamhetens förutsättningar att utvecklas över tid.  

•  Rektorerna ha ett omfattande mandat att utifrån tilldelade medel besluta om skolans inre organisation och hur 
resurserna ska prioriteras inom verksamheten.  

•  Tydlig ansvarsfördelning mellan politiker och tjänstemän samt det finns en tydlig politisk riktning eller vilja med 
grundskolan.  

•  Resursfördelningen har utvecklats och förändrats över tid samt att det finns delar av resursfördelningen som tar hänsyn 
till socioekonomiska faktorer.  

•  Försiktig och avvaktande inställning till särskilda satsningar och projekt uttrycks hos flertalet av kommunerna. Det 
framhålls som viktigt att satsningar och riktade resurser ska vara relevanta för verksamheterna, ligga väl i tid så att det 
inte tär på verksamheten i onödan samt att genomförandet utvärderas för att främja ett organisatoriskt lärande. 
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Sammanfattning 

4 
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Sammanfattning 
•  Vår övergripande slutsats är att de kommuner som lyfts fram i vår modell som 

framgångsrika, i fråga om effektivitet och positiv progression, i flera delar och på 
flera områden arbetar med ett långsiktigt fokus. 
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Sammanfattning 
•  Vår övergripande slutsats är att de kommuner som lyfts fram i vår modell som 

framgångsrika, i fråga om effektivitet och positiv progression, i flera delar och på 
flera områden arbetar med ett långsiktigt fokus. 

•  Vi har noterat framgångsfaktorer som exempelvis: 
•  Långsiktig styrning och ledning genom få och tydliga mål och värderingar. 
•  Mål och värderingar är framtagna med personalen alternativt väl förankrade på annat sätt 

hos personalen. 
•  Ansvarsfördelningen genom hela organisationen är tydlig och efterlevs. 
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Utbildningsförvaltningen  
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KOMMUNSTYRELSENS BESLUT mars 2017: 
Fokus vid nylönesättning och löneöversyn 
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Uppdragets 
komplexitet 
Läraruppdraget är komplext 
och ställer stora krav på varje 
lärare och ett professionellt 
samarbete dem emellan för 
att möjliggöra en ökad 
måluppfyllelse för eleverna. 
Lärare som tar särskilt ansvar 
för ex. särskilt komplicerade 
undervisningssituationer ska 
premieras. 

 
Elevernas lärande 
Lärare ska tillsammans 
med skolledare utveckla 
metoder, arbetsordning 
och organisation som leder 
till ökad måluppfyllelse och 
förbättrat resultat. 

Effektivare 
arbetsformer 
Lönen ska stimulera till 
förbättringar av 
verksamhetens effektivitet 
och produktivitet. 

Förvaltningsgemensamma lönekriterier 
Uppdragets komplexitet – lönen ska spegla uppdragets svårighetsgrad (hanteras av skolform/ avdelningsnivå) 

•  Att ansvara för att planera och följa upp undervisningen i flera olika barngrupper inom förskolan (gäller förskollärare i 
förskolan)  

•  Att arbeta på skolor och förskolor med hög strukturersättning (beslut tas av respektive skolform inför varje ny LÖV).  

Elevernas lärande – lönen ska spegla lärarnas prestation, kvalitet för att uppnå resultat 

•  Att i undervisningen skapa en inkluderande lärmiljö där alla barn/elever utmanas och optimeras i sin 
kunskapsutveckling 

•  Att undervisningen vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet  

•  Att kommunicera barn/elevers utveckling och lärande samt upprätthålla professionella relationer med barn/elever 
och deras vårdnadshavare  

•  Att göra barn/elever delaktiga i planering och genomförande.  

Effektivare arbetsformer – lönen ska spegla flexibilitet som bidrar till förbättrat arbetssätt för ökad måluppfyllelse 

•  Att utarbeta arbetssätt och arbetsformer så att en större andel av lärares arbetstid går till undervisning (hanteras 
både på individnivå och organisationsnivå av rektor/förskolechef) 

•  Att regelbundet utvärdera enskilt och tillsammans med kollegor och vidta åtgärder som utvecklar undervisning, 
metoder och organisation. 
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Varför ska lärare utarbeta arbetssätt och arbetsformer så att en 
större del av arbetstiden kan gå till undervisning? 

•  Undervisning är skolans kärna och det är lärarens och skolans viktigaste 
arbetsuppgift. Denna del av arbetstiden ska därför prioriteras framför andra 
arbetsuppgifter. 

•  Motverka en upplevd hög arbetsbelastning bland lärare genom att fokusera på 
kärnuppdraget.  

•  Vi står inför en stor lärarbrist. 
•  Svenska lärare undervisar mindre jmfr med OECD 
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Varför jämföra oss med OECD? 
•  Vi gör internationella jämförelser med OECD i många sammanhang 

•  PISA, TIMMS, PIRLS elevresultat, TALIS 
•  Lärarlönestatistik. 

•  Vi vill också jämföra oss med OECD när det gäller hur stor del av arbetstiden 
som går till undervisning. 

•  Vi behöver reflektera över hur vi använder arbetstiden. Varför går mindre tid till 
undervisning i Sverige? Hur tolkar vi vårt uppdrag enligt de statliga 
styrdokumenten? 

•  I jämförelse med andra TALIS-lärare uppger svenska lärare att de ägnar  
mindre tid åt undervisning.  

34 

TALIS The Teaching and Learning International Survey, är en internationell studie som fokuserar på lärares och rektorers yrkesvardag. TALIS  vänder sig till 
lärare och skolledare i grund- och gymnasieskolan. Studiens syfte är att öka kunskapen om lärandemiljöer och lärares och rektorers arbetsvillkor. 
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Lärares tidsanvändning Källa: Nordiska ministerrådet  
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Lärares tidsanvändning Källa: Nordiska ministerrådet 
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Undervisnings del av den totala 
arbetstiden OECD 
OECD average 2015 Primary  Lower secondary school  Upper secondary general 

programs 

Net teaching time 794 h 712 h 662 h 

Total working time 1611 h 1634 h 1620 h 

Undervisningens del av 
totala arbetstiden 49% 44% 41% 
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Uppgifter från Education at a glanze  från 2017  sid 378 ff 
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Lärare i grundskolan åk 1-9 
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Effektivare arbetsformer –  
Lönen ska stimulera till förbättringar av verksamhetens 
effektivitet och produktivitet 
 
 
Lönekriterierna 
•  Att utarbeta arbetssätt och arbetsformer så att en större andel av lärares 

arbetstid går till undervisning (hanteras både på individnivå och 
organisationsnivå av rektor/förskolechef) 
 

•  Att regelbundet utvärdera enskilt och tillsammans med kollegor och vidta 
åtgärder som utvecklar undervisning, metoder och organisation. 
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Ansvar – förvaltningsnivå 
•  Beslut kommunstyrelsen mars 2017: all lönesättning tom 2021 ska utgå från 

•  Elevernas lärande 
•  Uppdragets komplexitet 
•  Effektiva arbetssätt och arbetsformer. 

•  Utbildningsförvaltningens ansvar och roll: 
•  Fastställa förvaltningsgemensamma lönekriterier 
•  Uppmuntra utveckling av arbetssätt och arbetsformer 
•  Fatta strategiska beslut inför årlig löneöversyn samt följa upp 
•  Sprida goda exempel 
•  Leda, styra och stödja. 
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Ansvar – rektorsnivå  
•  Rektor ansvarar för sin inre organisation, rektor ska därför i ledning och 

fördelning av arbete prioritera undervisning. 
•  Rektors systematiska arbetsmiljöarbete följer kommunens  rutin. 
•  Rektor verkar för att skolan utarbetar arbetssätt och arbetsformer så att en 

större del av lärares arbetstid kan gå till undervisning. 
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Ansvar – lärarnivå  
•  Läraren ansvarar för att ständigt arbeta för att utveckla kvaliteten i sin 

undervisning. 
•  Lärarens del i det systematiska arbetsmiljöarbete följer kommunens rutin. 
•  Läraren utarbetar arbetssätt och arbetsformer så att en större del av 

arbetstiden går till undervisning. 
•  En profession har bäst kunskap om hur arbetet ska utföras på bästa sätt med 

bibehållen kvalitet och god arbetsmiljö. 
•  Läraren äger en stor del av sin arbetstid för planera och följa upp sitt uppdrag. 
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Hur går vi tillväga?  
•  Målbilden 2021 är att undervisningens del av den totala arbetstiden ska öka 

och närma sig OECD-ländernas genomsnitt. 
•  Tidseffektiva arbetsformer utvecklas. 
•  Skapa utrymme inom den totala arbetstiden så att mer tid går till undervisning   

•  Ett första steg kan vara att öka sin undervisningstid i befintliga elevgrupper 
•  Målet är mer undervisningstid med ytterligare elevgrupper. 

 

43 

Innebär detta mer arbete för lärare i 
Uppsala kommun? 

•  Tanken med detta lönekriterium är att tiden som lärarna lägger på sitt 
kärnuppdrag, dvs undervisning, ska öka. Detta innebär att andra 
arbetsuppgifter måste minska. 

44 



18-06-04	

23	

Anmälan till AMV 
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Nationell uppmärksamhet 
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Erfarenheter från första årets bedömning 
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Sammanfattning 
 
 
 

Vi kan öka effektiviteten 

• Gå inte och vänta på att någon annan löser detta… 
• Vi som skolchefer har möjligheten.. 
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