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1 Sammanfattning 
Syftet med denna rapport är att presentera en faktabaserad bild över hur Göteborgs Stad 
bedriver utbildning och undervisning i jämförelse med andra kommuner i Sverige, i 
synnerhet avseende kostnader och uppnådd kvalitet. Syftet är också att beskriva vilka 
strategiska framtidsfrågor som staden står inför. Berörda verksamheter är förskola, 
fritidshem, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola samt 
vuxenutbildning. 
Göteborg har under perioden 2012 till 2018 haft en högre kostnadsutveckling än 
kommunsnittet och övriga storstäder vad det gäller såväl förskola som grund- och 
gymnasieskola. Utvecklingen har möjliggjorts genom politiska satsningar på 
utbildningsområdet. De ökade resurserna har inom förskolan använts till att öka 
personaltätheten både vad det gäller de som arbetar direkt i barngrupp och övrig 
personal. Inom grundskolan och gymnasieskolan har det skett en utökning av 
stödpersonal så som elevassistenter och elevhälsa, däremot har antal lärare inte ökat i 
förhållande till antal elever. Trots de utökade resurserna är Göteborgs kostnadsnivå låg 
för gymnasieskolan både i jämförelse med övriga städer och den förväntade kostnaden 
enligt det kommunala utjämningssystemet. 
Förskolenämnden har sedan bildandet 2018 arbetat med att ta fram indikatorer för att 
mäta verksamhetens kvalitet. Andelen barn i förskoleverksamhet, andelen legitimerade 
förskollärare och andelen utbildade barnskötare är viktiga kvalitetsindikatorer. Enligt 
Skolverkets statistik har Göteborgs kommunala förskola cirka tio procentenheter högre 
andel anställda förskollärare i barngrupp jämfört med Stockholm och Malmö. Dock är 
de legitimerade förskollärarna ojämnt fördelade i staden, andelen är lägre i de 
socioekonomiskt svagare områdena vilket påverkar likvärdigheten negativt.  
Att det finns legitimerade lärare med behörighet att undervisa i de olika ämnena är en 
viktig kvalitetsindikator även inom grundskolan. Andelen lärare med legitimation och 
behörighet att undervisa i minst ett ämne uppgår till drygt 71 procent i Göteborgs 
kommunala grundskolor 2018. Vid jämförelse med Stockholm och Malmö är andelen 
högre i Stockholms kommunala grundskolor (76,5 procent) men lägre i Malmö (68,3 
procent).  
Inom grundskolan finns en tradition av att mäta kunskapsresultat för att säga något om 
kvaliteten. I Göteborgs kommunala grundskola uppnår knappt 68 procent av eleverna 
kunskapskraven i årskurs 6 i alla ämnen 2019. Motsvarande andel i Stockholm är 
knappt 78 procent. Malmös grundskola har lägre andel (60 procent). I den kommunala 
grundskolan är Göteborgs andel elever med behörighet till gymnasieskolans nationella 
yrkesprogram på 75,6 procent strax under Malmös och är dessutom lägst av samtliga 
jämförelsekommuner. 
Måluppfyllelsen avseende eleverna i de kommunala gymnasieskolorna visar på lägst 
genomströmning på tre respektive fyra år vid jämförelse med Malmö och Stockholm. 
Andelen elever som går på ett introduktionsprogram i stadens gymnasieskola uppgår till 
knappt 23 procent 2019. Vid jämförelse är andelen drygt 13 procent i Stockholm 
respektive drygt 18 procent i Malmö. Att andelen elever som går på 
introduktionsprogram är högre i Göteborgs kommunala gymnasieskola påverkar 
genomströmning och måluppfyllelse. Ur hemkommunsperspektivet, där även elever på 
fristående gymnasieskolor omfattas, uppvisar göteborgseleverna däremot resultat som 
ligger i nivå med både Stockholm, kommunsnittet och kommungruppen större städer.  
Avseende vuxenutbildningen har ingen jämförelse kunnat göras avseende kvaliteten i 
leveransen av uppdraget (andel godkända elever, andel avhopp) med andra kommuner 
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eftersom de mått/indikatorer som nämnden använder inte går att jämföra med den 
officiella statistiken. 
Rapporten avslutas med en samlad analys som innefattar slutsatser avseende de 
beskrivningar som gjorts för de olika skolformerna med avseende på 
kostnadsutveckling, kvalitetsindikatorer och betygsresultat. För förskolans del framgår 
av den samlade analysen att kostnadsnivån ligger lite under den förväntade utifrån 
referenskostnaden men att det är svårt att analysera måluppfyllelsen. Nämnden har 
mindre enheter än exempelvis Malmö och verksamheterna i Göteborg kan mer fritt välja 
”förskolehus” än i Malmö. Med mindre enheter har Göteborg utmaningar i 
förutsättningar att planera en optimal bemanning som också är kostnadseffektiv. Staden 
behöver också på en strategisk nivå skapa incitament som bidrar till att nyttja 
förskollärarkompetens där behoven är som störst. Av analysen framgår att det i detta 
arbete inte gått att utläsa en tydlig strategi för hur den riktade socioekonomiska resursen 
används, exempelvis avseende barngruppernas storlek.  
Grundskolan har högre kostnader än jämförelsekommunerna men lägre 
kunskapsresultat än förväntat. Grundskolenämnden har ett fortsatt arbete att göra med 
att prioritera de resurser som den har för att åstadkomma bästa möjliga kvalitet i 
undervisningen och så goda resultat som möjligt. Enligt de resultat som har framkommit 
i denna rapport är det inte självklart ökade resurser utan snarare en effektivare 
användning av resurserna som behövs för att förbättra kunskapsresultaten. 
Gymnasieskolan är kostnadseffektiv, dock bör olika perspektiv beaktas vid analys av 
måluppfyllelse beroende på elev- och programstruktur inom den kommunala 
gymnasieskolan i relation till göteborgseleverna i gymnasieskolan totalt sett. Ungefär en 
fjärdedel av eleverna i den kommunala gymnasieskolan saknar behörighet till nationella 
yrkesprogram och en stor andel av dessa elever går ut gymnasiet utan examen.  
Avseende stadens vuxenutbildning har det varit svårt att jämföra kvaliteten i 
verksamheten med andra kommuner som nämnts ovan. Kostnadsnivån är dock låg, 
undantaget Stockholm, vid jämförelse med andra kommuner.  
Resurserna till utbildningsområdet kommer troligtvis inte kunna öka varje år utöver 
befolknings-, pris- och löneutveckling på samma sätt som tidigare på grund av den 
demografiska utveckling som sannolikt leder till försämrade finansieringsmöjligheter 
framöver. Snarare handlar det om realt minskade resurser per elev/invånare. Det innebär 
att om inte förutsättningarna ska försämras för elevernas lärande behöver resurserna 
användas mer effektivt än idag och de behöver styras dit där de gör störst nytta.  
De strategiska framtidsfrågor inom utbildnings- och undervisningsområdet i Göteborgs 
Stad som lyfts i rapporten innefattar: 

• att säkerställa att staden har attraktiva arbetsplatser och ändamålsenlig 
fördelning av kompetens,  

• att lokalutnyttjandet blir mer effektivt och att enheterna blir större,  

• att tidigt identifiera vilka elever som riskerar att inte uppnå målen och att 
förebyggande insatser sätts in tidigt,  

• att kontinuiteten förbättras genom fungerande övergångar mellan skolformerna 
och att minskat antal skolbyten genomförs 

• att prioriteringar görs för att öka likvärdigheten  

• samt att jämförbarheten inom utbildningsområdet ökar.   
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2 Inledning 
Denna strategiska fördjupningsrapport är en del i strukturen för uppföljning i Göteborgs 
Stad. Syftet med rapporten är att presentera en faktabaserad bild över hur Göteborgs 
Stad bedriver utbildning och undervisning i jämförelse med andra kommuner i Sverige, 
i synnerhet avseende kostnader och uppnådd kvalitet. Syftet är också att beskriva vilka 
strategiska framtidsfrågor som staden står inför. Berörda verksamheter är förskola, 
grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola samt vuxenutbildning. 
Analyserna i rapporten utgår från olika perspektiv beroende på vad som ska jämföras. 
Nedan följer beskrivningar av de perspektiven: 

• Hemkommun - elever som är folkbokförda i kommunen, oavsett var de 
undervisas 

• Produktionsperspektivet - elever i stadens egna kommunala skolor 

• Lägeskommun - här ingår elever i skolor belägna i kommunen, oavsett om det är 
kommunal eller fristående skola. 

I den mån det har varit möjligt jämförs Göteborgs kostnader, betygsresultat och 
kvalitetsindikatorer med andra kommuner i Sverige. De jämförelser som görs är mot: 

• Genomsnittet av större städer1 - kommuner med minst 50 000 invånare varav 
minst 40 000 bor i den största tätorten vilket uppgår till cirka 20 kommuner 

• Genomsnittet av alla kommuner i Sverige nedan kallat kommunsnittet 

• Malmö och Stockholm. 
Rapporten inleds med två avsnitt där kostnader beskrivs och analyseras för två olika 
tidsperioder, dels från 1980-2012 och därefter från 2012-2019. Anledningen till att 
tidsperioderna har valts beror på att SKL (Sveriges kommuner och landsting, numera 
SKR, Sveriges kommuner och regioner) i en rapport redovisar hur kostnaderna för 
kommunala tjänster har utvecklats under 1980-2012 och att uppgifterna på överskådligt 
sätt visar hur kostnadsutvecklingen sett ut före 2012. Eftersom SKL:s analys slutar 2012 
bedömdes detta år som ett rimligt startår för nästkommande analysperiod. Från 2012 
finns dessutom tillförlitlig statistik inom bland annat personalområdet vilket också 
påverkat valet. 
Under denna period har det skett en rad genomgripande förändringar inom utbildnings- 
och undervisningsområdet. Exempel på detta är kommunaliseringen av skolan (år 
1991), friskolereformen (år 1992), införandet av maxtaxan (år 2002), nytt betygsystem 
(år 2011), ny skollag (år 2010), införandet av nya läro- och kursplaner samt förändrad 
statsbidragsstyrning. Flera av dessa förändringar har också medfört förändrade krav på 
verksamheterna. 
Rapporten fortsätter med ett avsnitt där kvalitetsindikatorer och betygsresultat 
analyseras. I denna del har utgångspunkten varit de kvalitetsindikatorer som nämnderna 
själva tagit fram för analys av sina respektive verksamheter. Stadsledningskontoret har 
också tagit del av och lyft in analyser som nämnderna själva gjort avseende kvalitet och 
resultat i bland annat sina kvalitetsrapporter. Slutligen görs en samlad analys per 
verksamhetsområde och strategiska framtidsfrågor lyfts fram. 
Stadsledningskontoret har i arbetet med rapporten haft stor hjälp av förskole-, 
grundskole- och utbildningsförvaltningarna liksom av arbetsmarknads- och 

 
1 För genomsnittet av större städer och genomsnittet av alla kommuner i Sverige har ovägt medel använts, 
det innebär snittet på varje kommun och alla kommuner väger lika oavsett storlek. 
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vuxenutbildningsförvaltningen, både vad det gäller tillhandahållande av data och med 
avstämning av resultat och slutsatser. 
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3 Avgränsning 
Denna uppföljningsrapport innefattar inte följande områden: 

• Kvalitet kopplat till hemkommunsansvaret avseende exempelvis det kommunala 
aktivitetsansvaret, att skolpliktiga elever som inte går i dess förskoleklass, 
grundskola eller grundsärskola på något annat sätt får föreskriven utbildning, 
tillsynsansvar för fristående förskolor och insynsansvar för fristående 
grundskolor.  
 

• Kvalitet kopplat till enskilda individärenden eller enskilda skolor som behövs i 
samverkan mellan olika aktörer i lokalområden, exempelvis inom individ- och 
familjeomsorg och kultur- och fritidsverksamhet granskas inte. Förståelse av 
utveckling på helheten är utgångspunkt.   
 

• Kvalitet kopplat till huvudmannens ansvar att kvalitetssäkra upphandling, 
styrning och ledning av utbildning som läggs ut på entreprenad.  
 

• Uppföljning av mål och uppdrag i kommunfullmäktiges budget. Dessa följs upp i 
uppföljningsrapporter och årsredovisning. 
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4 Utbildning och undervisning i Göteborgs Stad i korthet 
Utbildning och undervisning i Göteborgs Stad är organiserat i fyra nämnder: 
förskolenämnden, grundskolenämnden, utbildningsnämnden samt arbetsmarknad och 
vuxenutbildningsnämnden. 
Förskole- och grundskoleverksamheten omorganiserades under 2018 från att tio 
stadsdelsnämnder ansvarade för skolformerna till att de bedrivs i enskilda nämnder. 
Omorganisationen har sin bakgrund i två utredningar, förskole- och skolutredningen, 
som identifierade förstärkningsområden att arbeta med för verksamheterna. Efter att 
utredningarna presenterats beslutade kommunfullmäktige om en ny organisation. De tre 
förstärkningsområdena är: 

• ökad kvalitet i undervisningen 
• ökad likvärdighet för att öka elevernas lärande och kunskapsresultat 
• tydligare ansvar, styrning och ledning. 

4.1 Förskola 

Antalet göteborgsbarn i förskoleverksamhet uppgick under 2019 till knappt 30 000 
barn. Av dessa var drygt 83 procent inskrivna i den kommunala förskolan och 
resterande andel i fristående förskolor. 
Förskolenämnden ansvarar för en verksamhet för ca 24 500 barn fördelat på 383 
kommunala förskolor. Förvaltningen har 5 500 tillsvidareanställda, därutöver 
tidsbegränsat anställda och timavlönade. Förvaltningen har 200 chefer varav 170 
rektorer. Förvaltningen är organiserad i åtta utbildningsområden (Centrum 1 & 2, 
Hisingen 1 & 2, Västra 1 & 2 och Östra 1 & 2) med utbildningschefer som vardera leder 
20-23 rektorer som i sin tur ansvarar för en till tre förskolor. 
Pedagogisk omsorg2 finns i alla områden och under 2019 var cirka 350 barn inskrivna 
hos sammanlagt 80 dagbarnvårdare. Nattomsorg erbjuds på ett par förskolor och 
omfattade under 2019 cirka 100 förskole- och skolbarn. De öppna förskolorna är 20 till 
antalet. 

4.2 Förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem 

Antalet göteborgselever i förskoleklass och grundskola uppgick till drygt 60 000 elever 
2019. Av dessa var knappt 77 procent (46 200 elever) inskrivna i den kommunala 
grundskolan, 23 procent (13 800 elever) i fristående skola och en procent i andra 
kommuners skolor (600). Drygt 600 göteborgselever var inskrivna i grundsärskolan 
2019. Grundskoleförvaltningen är uppdelad i åtta utbildningsområden. Ungefär 20 000 
elever är inskrivna i kommunens fritidshemsverksamhet.  
I grundskoleförvaltningen arbetade i december 2019 nästan 7 100 
tillsvidareanställda. Ungefär 3 700 av de anställda är lärare och nästan 300 är chefer 
eller rektorer. 

4.3 Gymnasieskola och gymnasiesärskola 

Antalet göteborgselever i gymnasieskolan uppgick till totalt 20 660 under 2019. Antalet 
elever i stadens egna gymnasieskolor uppgick till 10 700.  

 
2 Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola eller fritidshem. Det kan vara verksamhet där personal 
(dagbarnvårdare) tar hand om barnen i sitt eget hem, alltså ett traditionellt familjedaghem. Det kan också 
vara olika flerfamiljslösningar. Pedagogisk omsorg kan också bedrivas i en särskild lokal. 
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I den kommunala gymnasieskolan arbetade i december 2019 nästan 1 400 tillsvidare-
anställda och cirka 200 tillsvidareanställda inom gymnasiesärskolan. Drygt 900 är lärare 
och 90 är chefer eller rektorer. 

4.4 Vuxenutbildning 

Antalet individer/elever i den kommunala vuxenutbildningen uppgick 2019 till ungefär 
22 000. Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning upphandlar all 
vuxenutbildning som tillhandahålls av fristående utbildningsanordnare samt av 
kommunens egen regi som utbildningsnämnden ansvarar för. 
Huvudmannaskapet innebär att huvudmannen ska försäkra sig om att undervisningen 
håller den kvalitet som krävs och genomförs i enlighet med skollagen och andra 
författningar på skolområdet, till exempel läroplaner och kursplaner. 
Vuxenutbildningen i Göteborgs Stad ska erbjuda utbildningar som svarar mot 
samhällets krav och utveckla nya utbildningar som stödjer en hållbar arbets- och 
näringslivsutveckling. 
Vuxenutbildningen har cirka 100 tillsvidareanställda exklusive chefer. Chefer är 
fördelade på både arbetsmarknad och vuxenutbildning. 
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5 Kostnadsutveckling 1980-2012 
Tanken med detta avsnitt är att ge en kort bakgrund till beskrivningen av 
kostnadsutvecklingen inom utbildning och undervisning i Göteborg 2012-2019. 
Bakgrundsbeskrivningen grundar sig i sin helhet på en rapport från Sveriges kommuner 
och landsting (SKL)3 som innefattar hela kommunsektorn. Rapporten är en uppdatering 
av en tidigare rapport som omfattade åren 1980-20054. 
I rapporten redovisas bland annat hur kostnaderna för kommunala tjänster har utvecklats 
1980-2012 som ett mått på vilka resurser kommunerna satsar på verksamheten. 
Diagrammet nedan visar hur resurserna har utvecklats under tidsperioden 1980-2012 för 
dels välfärdstjänsterna, dels för övriga tjänster5. Det kan konstateras att under 1980-talet 
ökade kostnaderna för välfärdstjänsterna med nära två procent per år utöver löne-, pris- 
och befolkningsutveckling. Under 1990-talet, som inleddes med stora besparingar för 
kommunsektorn, ökade kostnaderna för välfärdstjänsterna med cirka en halv procent 
årligen i fasta priser relativt befolkningsutvecklingen och för perioden 2000-2012 ökade 
kostnaderna med lite drygt en procent utöver pris-, löne- och befolkningsutvecklingen. 
Diagram 1. Kostnader kommunsektorn (fasta priser) relativt demografiskt betingade 
krav6. Årlig procentuell förändring. 

 
Utvecklingen har varierat för olika verksamhetsområden. Enligt diagrammet nedan har 
kostnaderna för såväl förskolan, grundskolan som gymnasieskolan under 1980-2012 
ökat mer än vad som kan förklaras av pris-, löne- och befolkningsutvecklingen. 
Ökningen har varit lägre än för individ- och familjeomsorgen och 
funktionshinderverksamheten, men högre än för äldreomsorgen. Den relativt höga 
kostnadsökningen för förskola och fritidshem 1980-2005 förklaras bland annat av de 

 
3 Sveriges Kommuner och Landsting (2014), Välfärdstjänsternas utveckling 1980-2012 
4 Sveriges Kommuner och Landsting (2008), Välfärdsmysteriet? Kommunsektorns utveckling 1980-2005 
5 Med ”välfärdstjänster” avses här förskola, skola, individ- och familjeomsorg, äldreomsorg samt 
funktionshinderverksamhet. Med övriga tjänster till exempel kultur- och fritidsverksamhet, fysisk- och 
teknisk planering, räddningstjänst 
6 Med ”demografiskt betingade krav” menas utifrån befolkningsutvecklingen och den genomsnittliga 
kostnaden för de åldersgrupper som tjänsten i första hand riktar sig till 
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reformer som genomfördes under den perioden. Införandet av maxtaxa och rätten för 
barn till föräldralediga och arbetslösa att behålla/få en förskoleplats har påverkat 
efterfrågan tillsammans med den allmänna samhällsutvecklingen. Ett exempel på denna 
utveckling är att 1980 var det cirka 25 procent av alla barn 1-6 år som var inskrivna i 
kommunens förskolor. Det hade ökat 2012 till cirka 70 procent av antal barn 1-5 år. En 
liknande utveckling har skett för fritidshemmen. På samma sätt kan utvecklingen för 
funktionshinderverksamheten förklaras av förändrad lagstiftning med tillkomsten av 
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 1993. 
Kostnaderna för vuxenutbildning minskade däremot med drygt tre procent årligen under 
perioden 2005-2012 med hänsyn tagen till pris-, löne- och befolkningsutveckling. Detta 
till följd av att antal studerande, exklusive Svenska för invandrare (SFI), under samma 
period minskade med totalt cirka 20 procent. 
Diagram 2. Kostnader kommunsektorn (fasta priser) relativt demografiskt betingade 
krav. Årlig procentuell förändring. 

 
Sammanfattningsvis kan konstateras att kommunsektorns kostnader för hela perioden 
1980-2012 har ökat med cirka 1 procentenhet årligen i fasta priser utöver 
befolkningstillväxten. För verksamheter som förskola/fritidshem och 
funktionshinderverksamheten förklaras ökningen till stora delar av politiska reformer 
som inneburit ökade ambitioner avseende servicenivåer och vilka behov kommunerna är 
skyldiga att tillgodose. 
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6 Kostnadsutveckling 2012-2019 
I detta avsnitt presenteras en jämförelse av kostnadsutvecklingen i Göteborgs Stad per 
skolform/verksamhetsform i relation till övrig verksamhet för 2012-2019. 
Nedan ges förklaringar till några av de begrepp som förekommer i texten: 

• I jämförelser med andra kommuner används begreppet kostnad. Med det menas 
här kostnad för kommunenens åtagande och definieras som bruttokostnad minus 
interna intäkter och försäljning till andra kommuner eller regioner. Det innebär 
bland annat att kostnader som finansieras med statsbidrag eller avgifter till 
brukarna ingår i detta kostnadsbegrepp. 

• Med nettokostnad menas bruttokostnaderna minus bruttointäkter (inklusive 
riktade statsbidrag). Det innebär att kostnader som finansieras med riktade 
statsbidrag eller avgifter inte ingår i detta kostnadsbegrepp. 

• Med fasta priser menas att kostnadernas utveckling i fasta löner och priser har 
räknats om utifrån ett viktat löne- och prisindex (PKV) som SKR (Sveriges 
kommuner och regioner) tar fram som ett mått på kommunernas 
kostnadsutveckling. 

• Med kostnadsutjämningssystemet menas det system som tillämpas i Sverige för 
att utjämna för strukturella kostnadsskillnader beroende på demografi, 
invånarnas behov och produktionsvillkor (exempelvis löner och geografi). Det 
är ett relativt system vilket innebär att den egna kommunens behov jämförs med 
medelkommunens. Grundtanken är att alla kommuner ska ha samma 
förutsättningar. 

• Med referenskostnad menas den förväntade kostnadsnivån enligt det 
kommunala kostnadsutjämningssystemet. Referenskostnaden bygger på 
kostnadsutjämningen och indikerar vad respektive verksamhet borde ha för 
nettokostnad, enligt kostnadsutjämningssystemet, om kommunen bedriver den 
verksamheten med genomsnittlig ambitionsnivå och effektivitet. 

6.1 Göteborgs kostnadsnivå 2012 jämfört med övriga storstäder, 
kommunsnitt med mera 

I föregående avsnitt redovisades kostnadsutvecklingen för utbildningsområdet jämfört 
med övriga välfärdstjänster under perioden 1980-2012. Utvecklingen gällde ett 
genomsnitt för alla kommuner, men vilka slutsatser kan dras för Göteborg? 
Gällande Göteborgs kostnadsnivå per barn/elev för förskola och grundskola 2012 var 
den i stort sett lika med övriga kommuner, undantaget Stockholm. För gymnasieskolan 
var däremot kostnaden per elev väsentligt lägre. 
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Diagram 3. Kostnad per barn/elev 2012 per kommun/kommungrupp. Källa Kolada. 

 
 
Det finns ingen anledning att anta att utvecklingen för Göteborg har avvikit mot den 
genomsnittliga utvecklingen för övriga kommuner åren 1980-2012. Möjligen kan 
kostnadsutvecklingen ha varit lägre för gymnasieskolan. Göteborgs kostnadsnivå 
jämfört med övriga kommuner 2012 bör därför kunna vara en relevant utgångspunkt för 
att bedöma kostnadsutvecklingen de senaste åren. 
Diagrammet åskådliggör inte grund- och gymnasiesärskola eller vuxenutbildning. För 
grundsärskolan var Göteborgs kostnadsnivå 2012 lägre än Stockholms och 
kommunsnittet, men något högre än för Malmö och genomsnittet för större städer. 
Kostnaden för gymnasiesärskolan var högre än för Malmö, men lägre än övriga 
jämförelsekommuners kostnader per elev. 
Kostnaden för vuxenutbildning per invånare i åldrarna 20-64 var ungefär i nivå med 
kommunsnittet och Stockholm, men väsentligt lägre än för Malmö och genomsnittet för 
större städer. 

6.2 Utvecklingen totalt jämfört med övriga verksamheter 

Under perioden 2012-2019 har nettokostnadsutvecklingen i Göteborg för 
verksamheterna inom utbildningsområdet varit en till en och en halv procent per år 
utöver pris-, löne- och befolkningsutvecklingen. Det är en betydligt högre nivå än för 
övriga verksamheter inom välfärdsområdet, till skillnad mot hur utvecklingen var 1980-
2012. Orsakerna skiljer sig delvis åt mellan de olika 
skolformerna/verksamhetsformerna. I kommande avsnitt förklaras orsakerna till 
utvecklingen per verksamhet inom utbildningsområdet. 
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Diagram 4. Nettokostnader Göteborg (fasta priser) relativt demografiskt betingade 
krav. Årlig procentuell förändring 2012-2019. 

 

6.3 Förskola 

6.3.1 Utvecklingen jämfört med övriga storstäder, kommunsnitt samt 
referenskostnad 

Kostnaden per inskrivet barn har för alla redovisade kommuner/kommungrupper ökat 
mer under perioden 2012-2018 än vad som förklaras av pris- och löneutveckling, men 
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Diagram 5. Kostnad per inskrivet barn i förskola 2012, 2015 och 2018. Fasta priser 
angivet i 2018 års kostnadsnivå. Källa Kolada.

 
 
Om Göteborgs kostnad för förskola och öppen förskola i stället jämförs med 
referenskostnaden, det vill säga den förväntade kostnadsnivån enligt det kommunala 
kostnadsutjämningssystemet, var den cirka 1,5 procent lägre 2015 och knappt tre 
procent lägre 2018. Detta till skillnad från såväl Stockholm och Malmö som 
kommungruppen större städer, som samtliga hade en högre kostnad 2018 än den 
förväntade. 
Detta indikerar att även om kostnadsutvecklingen för Göteborg har varit något högre 
2012 till 2018 än för övriga kommuner så är kostnadsnivån snarare lägre med hänsyn 
tagen till strukturella faktorer så som dessa definieras i det kommunala 
utjämningssystemet. 

6.3.2 Förklaring/analys av utvecklingen 

Som beskrivits tidigare har kostnaden för förskola och fritidshem ökat relativt mycket 
under perioden 1980 till 2005 beroende på att en allt högre andel barn deltog i 
verksamheten. För utvecklingen 2012 till 2019, som åskådliggörs i nedanstående 
diagram, är detta inte en förklaring till den ökade nettokostnaden för förskolan. En viss 
ökning av andel barn i verksamheten syns för 2013 och 2014, men därefter har 
utvecklingen först följt befolkningsutvecklingen och från 2017 återgått till i princip 
samma nivå som 2012. 
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Diagram 6. Utveckling av befolkning 1-5 år, antal barn i förskoleverksamhet samt 
nettokostnad förskoleverksamhet (fasta priser). Index 2012=100 

 
 
En viktig förklaring till hur nettokostnaden utvecklas är personalvolymsutvecklingen i 
kommunens egen verksamhet. På grund av omorganisationen av verksamheten från 1 
juli 2018 är det inte möjligt att göra en jämförelse över tiden för all personal, däremot 
bör en jämförelse för den personal som arbetar direkt i barngrupp med omsorg och 
pedagogisk verksamhet vara hyggligt rättvisande. Av nedanstående diagram framgår att 
personalvolymen för förskollärare, barnskötare och dagbarnvårdare har ökat i 
förhållande till antal barn i verksamheten, framför allt under 2017. 
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Diagram 7. Utveckling av antal årsarbetare (förskollärare, barnskötare och 
dagbarnvårdare) och antal barn i egen förskoleverksamhet 2012-2019. Index 
2012=100 

 
 
Detta har medfört att antal barn per anställd i barngrupp har minskat mellan 2012 och 
2018 från 5,4 till 4,9 i de kommunala förskolorna. Minskningen är större än för 
jämförelsekommunerna och Göteborg ligger nu på ungefär samma nivå som Stockholm 
och Malmö. Ännu större är minskningen i de fristående förskolorna, där antal barn per 
anställd har minskat från 5,7 till 5,0 under samma tidsperiod. 
Minskningen av antal barn per anställd är ett resultat av de satsningar som skett såväl 
nationellt som av staden för att öka personaltätheten och minska barngruppernas storlek. 
De nämnda yrkesgrupperna utgör ungefär 90 procent av den totala personalvolymen i 
den nya förskoleförvaltningen. Mellan 2018 och 2019 minskade personalvolymen för 
dessa trots att kostnadsutvecklingen var något högre än var den var 2018. Detta kan 
delvis förklaras av att övrig personal så som administratörer och handläggare (mätt som 
antal anställda omräknat till heltidstjänster) ökade relativt kraftigt mellan december 
2018 och 2019. Det medförde att antal anställda totalt ökade med cirka två procent 
mellan de två tidpunkterna. 
En förklaring till att både den direkta verksamhetspersonalen och övrig personal har 
ökat de senaste åren är det utökade uppdraget till förskolan i de båda senaste 
revideringarna av läroplanen. Revideringarna har bland annat inneburit ökade krav på 
dokumentation och på undervisning. När det gäller kostnadsökningen 2012 till 2015 
förklaras denna inte av en ökad personalvolym i förhållande till antal barn i den egna 
verksamheten. För åren 2012 till 2017 går det att bryta ner nettokostnaden per barn i 
olika delverksamheter eller kostnadsslag på ett sätt bedöms någorlunda rättvisande. Av 
detta framgår att kostnaden per barn för lokaler har ökat med drygt tre och en halv 
procent per år i fasta priser. Även kostnaden per barn för måltider har ökat mätt i fasta 
priser. Motsvarande jämförelse för 2018 och 2019 är inte möjlig att göra på ett 
rättvisande sätt då den förändrade organisationen har medfört att kostnaderna inte 

90

95

100

105

110

115

120

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

In
de

x

Antal ÅA, bsk och fskl Antal barn i egen verksamhet



18 

redovisas per delverksamhet/kostnadsslag enligt samma principer som tidigare. 
Sammanfattningsvis konstateras att nettokostnaden för förskoleverksamheten under 
2012-2019 har ökat med drygt en procent per år och per barn i verksamheten mätt i fasta 
priser. De viktigaste förklaringarna är en ökad personalvolym i förhållande till antal 
barn från och med 2016 och ökade lokalkostnader. 

6.4 Grundskola och grundsärskola 

6.4.1 Utvecklingen jämfört med övriga storstäder, kommunsnitt samt 
referenskostnad 

Göteborgs kostnad för grundskola inklusive förskoleklass var 2012 i nivå med Malmö 
och kommungruppen större städer, något lägre än kommunsnittet och väsentligt lägre än 
Stockholms kostnad. Därefter har Göteborgs kostnadsutveckling varit högre och 2018 
var kostnaden nästan i nivå med Stockholm. 
Diagram 8. Kostnad grundskola inklusive förskoleklass, kronor/elev 2012, 2015 och 
2018. Fasta priser angivet i 2018 års kostnadsnivå. Avser hemkommun. Källa Kolada. 

 
 
Detta är utifrån hur redovisningen ser ut i den officiella statistiken. Problemet med 
jämförelsen är att grundskola och fritidshem åtminstone till del är en integrerad 
verksamhet och det är därför svårt att särskilja kostnaderna för fritidshem från de för 
grundskola. Många kommuner, däribland Göteborg, schablonfördelar därför vissa av 
kostnaderna mellan de båda verksamheterna. Beroende på vilka fördelningsnycklar som 
används kan det uppstå skillnader som inte har en grund i verkliga skillnader i 
verksamheten. Mer tillförlitligt är att jämföra kostnaderna totalt för skola 6-15 år, det 
vill säga förskoleklass, grund- och särskola samt fritidshem. Då minskar skillnaden mot 
framför allt Malmö, både när det gäller utveckling och nivå. Men bilden kvarstår att 
Göteborg har haft en högre kostnadsutveckling än både Stockholm och Malmö. Totalt 
för området har Göteborgs kostnader 2012 till 2018 ökat med 2 procent per år utöver 
vad som kan förklaras med pris-, löne- och befolkningsutveckling. Detta kan jämföras 
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med en årlig ökning på en och en halv procent för Malmö och drygt en halv procent för 
Stockholm. 
Även vid en jämförelse med referenskostnaden (den förväntade kostnadsnivån enligt det 
kommunala kostnadsutjämningssystemet) bör det göras sammantaget för grundskolan 
och fritidshem. För 2018 hade Göteborg en kostnad för de båda verksamheterna som 
var 1,8 procent högre än den förväntade kostnaden. Malmös kostnad var knappt två 
procent lägre än den förväntade kostnaden och kommungruppen större städers kostnad 
var knappt tre procent lägre. Stockholms kostnad var däremot nästan tretton procent 
högre än den förväntade kostnaden. 

6.4.2 Förklaring/analys av utvecklingen 

Under 2013 och 2014 utvecklades nettokostnaderna för skola 6-15 år7 i stort sett i nivå 
med befolkningsutvecklingen mätt i fasta priser. För 2015 och 2016 var däremot 
kostnadsökningen betydligt högre. Denna utveckling var i linje med de politiska beslut 
som fattats om att tillföra resurser till skolan. För 2017 och 2018 var återigen 
kostnadsökningen i nivå med befolkningsökningen. Under 2019 ökade nettokostnaden 
drygt två och en halv procent mer än vad som förklaras av löne-, pris- och 
befolkningsutveckling. 
Diagram 9. Utveckling av befolkning 6-15 år och nettokostnad för förskoleklass, grund- 
och särskola samt fritidshemsverksamhet (fasta priser). Index 2012=100 

 
 
Denna jämförelse avser den totala kostnaden för skolområdet riktat till elever 6-15 år 
för både den egna verksamheten och ersättningar till fristående skolor samt kommunala 
skolor i andra kommuner. 
Grundskolan och grundsärskolan 
Vad gäller nettokostnaden för kommunens egna grundskolor och förskoleklass i relation 
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till antal elever i den egna verksamheten är utvecklingen densamma. Totalt för perioden 
2012 till 2019 har nettokostnaden per elev ökat med 10 procent i fasta priser. 
Utvecklingen av nettokostnaden behöver inte motsvara det reala resurstillskottet till 
verksamheten eftersom även statsbidragen har förändrats över den här tiden. Det har 
även den interna redovisningen av dessa och därmed hur de har påverkat verksamhetens 
nettokostnad. Här finns det förändringar som påverkar både uppåt och neråt, men 
sammantaget är ändå slutsatsen att nettokostnadens utveckling ganska väl speglar 
resurstillskottet. 
Som tidigare har nämnts är detta en utveckling som överensstämmer med de politiska 
beslut som har tagits i de årliga budgetarna och i kompletterande budgetbeslut. Det har 
varit en medveten satsning att öka resurserna till grundskola och fritidshem utöver det 
resursbehov som följt av en ökad befolkning i skolåldrarna. 
Hur har detta resurstillskott då påverkat verksamhetens förutsättningar? En jämförelse 
av antal anställda inom skolan i förhållande till antal elever går inte att göra fullt ut för 
hela jämförelseperioden på grund av den förändrade nämndsorganisationen 1 juli 2018. 
Från 2012 till 2017 ökade antal årsarbetare inom förskoleklass, grund- och särskola med 
23 procent, mätt som arbetad tid. Under samma tid ökade antal elever i den egna 
verksamheten med cirka 16 procent. 
Som framgår av nedanstående diagram har antal lärare ökat i stort sett i samma 
omfattning som antal elever i den egna verksamheten. Det är i stället ökningen inom 
andra yrkesgrupper som förklarar den högre ökningstakten för personalvolymen. 
Diagram 10. Utveckling av antal årsarbetare och antal barn i egen grund- och särskola 
inklusive förskoleklass 2012-2017. Index 2012=100 

 
 
Vilka yrkesgrupper är det då som har ökat? Den största ökningen svarar elevassistenter 
för, både i antal och procentuellt. Även personalvolymen inom elevhälsan 
(sjuksköterskor, kuratorer och psykologer) har ökat relativt mycket liksom handläggare 
och administratörer. En anledning till att förvaltningarna har valt att använda 
resurstillskottet till att utöka antal anställda inom andra yrkesgrupper än lärare kan vara 
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att det har varit brist på legitimerade lärare. Om dessa kan avlasta lärarna bidrar det 
ändå till att skapa bättre förutsättningar för elevernas lärande. En annan förklaring som 
ofta anges till ökningen av antal handläggare och administratörer är det ökade kravet på 
dokumentation de senaste åren. 
Det går också att jämföra utvecklingen av antal anställda omräknat till heltid i den nya 
förvaltningen från och med hösten 2018. Jämförs december 2019 med december 2018 
har antal anställda ökat med nära fem procent samtidigt som antal elever har ökat med 
cirka två procent. Under denna period har även antal lärare ökat i förhållande till 
elevökningen (cirka 4 procent) men den största relativa ökningen har skett för 
elevhälsan och handläggare.  
Det verkar vara tydligt att även om det skett en utökning av antal anställda inom 
grundskolan i förhållande till antal elever totalt för tidsperioden 2012-2019 är det andra 
yrkesgrupper än lärarna som stått för denna ökning. När det gäller elevhälsan har det 
funnits en politisk vilja att bygga ut den, där det har utgått riktade statsbidrag för att öka 
antal anställda i förhållande till antal elever. 
Ett annat sätt att jämföra vilka kostnader som har ökat är att jämföra nettokostnaden per 
delverksamhet/kostnadsslag per elev i kommunens egna grundskolor. Jämförelsen går 
inte att göra för 2018 och 2019 på grund av den förändrade organisationen, men mellan 
2012 och 2017 är det framför allt kostnaden för elevhälsa som procentuellt har ökat 
mest. Även kostnaden för undervisning har ökat relativt mycket, liksom kostnaden för 
läromedel och bibliotek. Däremot har kostnaden för lokaler och inventarier minskat per 
elev i fasta priser. 
Att kostnaden för undervisning har ökat i fasta priser per elev, trots att antal lärare inte 
har ökat i förhållande till antal elever har flera förklaringar. En förklaring är att lärarnas 
löner har ökat 8 procentenheter mer än den genomsnittliga lönekostnaden i kommunen 
under perioden 2012 till 2017. Då det är den genomsnittliga lönekostnaden som används 
tillsammans med den allmänna prisökningen vid omräkning till fasta priser, slår de 
höjda lärarlönerna igenom som ett realt resurstillskott till den del som de överstiger den 
genomsnittliga löneökningen. Löneökningarna för lärare har både handlat om statliga 
satsningar och lokala prioriteringar i budget. En annan förklaring till att kostnaden för 
undervisning har ökat är ökningen av antal elevassistenter. 
Sammanfattningsvis finns två viktiga förklaringar till att kostnaden för grund- och 
särskolan har ökat mer än vad antal elever har gjort. Den ena är att antal anställda för 
andra yrkesgrupper än lärarna har ökat mer än antal elever i den egna verksamheten. 
Den andra är att lärarnas löner har ökat mer än den genomsnittliga löneökningen för 
kommunanställda. Båda är i linje med de statliga och kommunala satsningar som skett 
till skolområdet. 
Fritidshem 
Som nämnts ovan är det inte möjligt att följa kostnadsutvecklingen för fritidshemmen 
då kostnaderna inte har särskilts från grundskolans kostnader annat än schablonmässigt. 
Detta ger en för stor osäkerhet i om eventuella förändringar motsvarar verkliga 
förändringar eller förändringar i schablonberäkningarna. Resursinsatsen har därför 
istället följts utifrån personalresurserna för kommunens egna fritidshem. För 2018 och 
2019 är inte heller detta jämförbart med tidigare år på grund av omorganisationen. 
Mellan 2012 och 2017 har fritidshemspersonalen8 ökat något mer än antal invånare 
oavsett om jämförelsen görs med åldersgruppen 6-9 år eller 6-12 år, men då antal barn i 

 
8 Fritidspedagoger, fritidsledare, förskollärare och barnskötare 
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verksamheten har ökat ännu mer innebär det ändå en minskning av resurserna per barn. 
Den förändring som framför allt har skett är att andel barn 10-12 år som har 
fritidshemsverksamhet har ökat från 10 procent av befolkningen 10-12 år 2012 till 15 
procent 2017. För åldersgruppen 6-9 år är motsvarande förändring en ökning med en 
procentenhet.  

6.5 Gymnasieskola och gymnasiesärskola 

6.5.1 Utvecklingen jämfört med övriga storstäder, kommunsnitt samt 
referenskostnad 

2012 var Göteborgs kostnad per elev i gymnasieskolan 25 procent lägre än 
kommunsnittet, cirka 20 procent lägre än Malmös kostnad och drygt 15 procent lägre än 
kostnaden i Stockholm och i större städer. Efter det har Göteborgs kostnad per elev ökat 
med cirka två procent per år i fasta priser och skillnaden mot övriga kommuner har 
minskat. Men, Göteborg har fortfarande en kostnadsnivå som är betydligt lägre än 
kommunsnittet, övriga storstäder och kommungruppen större städer. 
Diagram 11. Kostnad gymnasieskola, kronor per elev 2012, 2015 och 2018. Fasta 
priser angivet i 2018 års kostnadsnivå. Avser hemkommun. Källa Kolada. 

 
 
Inom gymnasieskolan bör det finnas stordriftsfördelar som medför att det är rimligt att 
Göteborg kan ha en lägre kostnad än kommunsnittet och eventuellt även lägre än 
kommungruppen större städer, men även om man beaktar det kan det konstateras att 
Göteborgs kostnadsnivå är låg i förhållande till andra kommuner. 
Jämförs kostnaden med referenskostnaden utifrån den kommunala kostnadsutjämningen 
var den 2015 cirka 15 procent lägre och 2018 var den 8,5 procent lägre än den 
förväntade. 
Antal elever per lärare är fler i Göteborg än för kommunsnittet, Malmö och 
kommungruppen större städer oavsett om man jämför kommunala skolor eller alla 
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skolor belägna i kommunen. Däremot har Stockholm fler elever per lärare. Att 
Göteborgs kostnad per elev trots det är lägre än Stockholms förklaras främst av en lägre 
lokalkostnad. 
Även kostnaden per elev i gymnasiesärskolan var 2018 betydligt lägre än 
kommunsnittet, Stockholm och Malmö, men i nivå med kommungruppen större städer. 

6.5.2 Förklaring/analys av utvecklingen 

Under åren 2012 till 2018 har nettokostnaden i fasta priser för Göteborgs 
gymnasieelever ökat mer än både befolkningen 16-18 år och mer än vad antal elever har 
gjort. Det är viktigt att här ta hänsyn till att det skett från en låg kostnadsnivå jämfört 
med övriga kommuner (se föregående avsnitt). 
Diagram 12. Utveckling antal invånare 16-18 år, antal elever och nettokostnad 
gymnasie- och gymnasiesärskolan 

 
 
Att antal elever har ökat mer än befolkningen 16-18 år förklaras till stor del av 
flyktingsituationen 2015. Många människor som då kom till Sverige var i 
gymnasieåldern och innan de fick uppehållstillstånd ingick de inte i "befolkningen" som 
endast inkluderar folkbokförda. Finansieringen av dessa elever sker till stor del genom 
statsbidrag vilket gör att nettokostnadens utveckling i första hand bör jämföras med 
befolkningsutvecklingen. 
Jämförs utvecklingen av antal elever i stadens egna gymnasieskolor med 
personalvolymsutvecklingen framgår att den arbetade tiden för lärarna har utvecklats i 
stort sett lika med antalet elever. Däremot har antal årsarbetare ökat när det gäller övrig 
personal i förhållande till antal elever. 
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Diagram 13. Utveckling av antal årsarbetare och antal elever i egen gymnasie- och 
gymnasiesärskola 2012-2019. Index 2012 = 100 

 
 
De yrkesgrupper som står för den största delen av ökningen för "övrig personal" är 
elevassistenter, handläggare och elevhälsan. För elevhälsan gäller, på samma sätt som 
för grundskolan, att det har skett riktade såväl kommunala som statliga satsningar för att 
bygga ut elevhälsan. 
Lärarnas andel av den totala personalvolymen utgör ungefär 60 procent och övrig 
personal cirka 40 procent. Totalt sett är personalvolymen i stort sett oförändrad 2019 
jämfört med 2012 samtidigt som antal elever i den egna verksamheten har minskat med 
sex procent. 
En jämförelse per delverksamhet/kostnadsslag visar att kostnaden för elevhälsa har ökat 
med mer än 30 procent per elev i fasta priser mellan 2012 och 2018. Kostnaden för 
undervisning, som står för ungefär hälften av totalkostnaden, har ökat med nära 20 
procent per elev i fasta priser under samma period. Kostnaden för lokaler har däremot 
haft en lägre kostnadsutveckling, cirka fyra procent totalt under perioden. 
Sammanfattningsvis gäller i stort sett samma som för grundskolan. En viktig förklaring 
till att nettokostnaderna för gymnasieskolan har ökat mer än vad som kan förklaras av 
befolknings-, pris- och löneutveckling är en ökning av andra personalresurser än lärare. 
Till del kan det också förklaras av att lärarnas löner har ökat mer än genomsnittet för 
kommunanställda. 
  

6.6 Vuxenutbildning 

6.6.1 Utvecklingen jämfört med övriga storstäder samt, kommunsnitt 

Vuxenutbildningen är till skillnad från förskola, grundskola och gymnasieskola en 
verksamhet som endast berör en mindre andel av den åldersgrupp den vänder sig till. 
Kommunens kostnad är också betydligt lägre än för de övriga skolformerna. Men det är 
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absolut inte någon marginell verksamhet. Totalt sett har den kommunala 
vuxenutbildningen fler elever per år än gymnasieskolan. 
I diagrammet nedan har Göteborgs kostnad per invånare 20-64 år jämförts med andra 
kommuner. Jämförelsen visar att Göteborgs kostnad 2018 var ungefär i nivå med 
Stockholms, men betydligt lägre än Malmös kostnad, kostnaden för kommunsnittet och 
den genomsnittliga kostnaden för kommungruppen större städer. Undantaget Malmö har 
det varit en relativt kraftig kostnadsökning sedan 2012. 
Diagram 14. Kostnad vuxenutbildning, kronor per invånare (20-64 år) 2012, 2015 och 
2018. Fasta priser angivet i 2018 års kostnadsnivå. Källa Kolada. 

 
 
Samtidigt är andel personer som deltar i den kommunala vuxenutbildningen i 
förhållande till befolkningen på ungefär samma nivå i Göteborg som i Stockholm, 
Malmö och kommungruppen större städer. En förklaring till att Göteborgs och 
Stockholms kostnader är lägre, är lägre kostnad per heltidsstuderande på den 
gymnasiala vuxenutbildningen och en lägre andel av befolkningen som läser 
grundläggande vuxenutbildning. Den grundläggande vuxenutbildningen är i genomsnitt 
dyrare än den gymnasiala. Göteborg och Stockholm skiljer också ut sig från övriga 
jämförelsekommuner genom att en betydligt lägre andel av utbildningen genomförs i 
egen regi. 

6.6.2 Förklaring/analys av utvecklingen 

Kostnadsutvecklingen för vuxenutbildningen har analyserats utifrån ett 
upphandlingsperspektiv där den direkttilldelade verksamheten till kommunala 
vuxenutbildningen, Studium (utbildningsnämnden), har jämställts med den 
upphandlade. Detta för att kommunens egen verksamhet utgör en mindre del av 
vuxenutbildningen. I diagrammet nedan framgår utvecklingen av antal årsstudieplatser, 
befolkningen 20-64 år samt nämnden för arbetsmarknad- och vuxenutbildnings brutto- 
och personalkostnad för vuxenutbildning. Bruttokostnad används istället för 
nettokostnad i detta sammanhang för att inte förändringar och redovisning av 
statsbidrag ska störa jämförelsen. 
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Diagram 15. Utveckling av antal invånare (20-64 år), antal årsstudieplatser, 
bruttokostnad samt personalkostnad. Fasta priser i 2019 års kostnadsnivå. Index 
2012=100. 

 
 
Bruttokostnaden räknat i fasta priser har ökat nära på dubbelt så mycket som antal 
årsstudieplatser. Den viktigaste förklaringen till nämndens kostnader är till vilket pris 
den kan upphandla utbildningar och vilken typ av utbildningar som det finns behov av. 
Det har inte funnits möjlighet att i samband med denna rapport att utvärdera hur 
effektivt upphandlingsverksamheten bedrivs. 
Även om personalkostnaderna, till skillnad från för övriga verksamheter inom 
utbildningsområdet, endast utgör en mindre del av kostnaderna, är den inte ointressant 
att följa. Detta då det är den kostnaden som nämnden mest direkt kan påverka utan att 
det får konsekvenser för antal platser på utbildningarna. Som framgår av diagrammet 
ovan har personalkostnaden i fasta priser ökat kraftigt från 2016. Andelen av den totala 
bruttokostnaden har ökat från cirka 10 procent 2012 till 16 procent 2019. 
Den ökade personalkostnaden speglas, naturligt nog, av en motsvarande ökning av 
personalvolymen inom vuxenutbildningen. Från 2012 till 2019 har personalvolymen 
fördubblats. Den största ökningen står handläggare samt studie- och yrkesvägledare för, 
men även ledningspersonal och administratörer har ökat betydligt mer än antal elever 
mätt som årsstudieplatser. 
En viktig förklaring till utvecklingen är att när nämndens uppdrag utökades med 
arbetsmarknadsinsatser har utökningen av lednings- och stödpersonal samt övrig 
administration inte fördelats mellan de båda verksamhetsområdena i personal- och 
ekonomiredovisningen. Detta för att kunna följa den tillförda verksamheten över tid. 
Kostnaderna har istället i sin helhet redovisats som vuxenutbildning, vilket medfört en 
för hög redovisning av personalvolym och kostnader inom vuxenutbildning och 
motsvarande för låg redovisning för arbetsmarknadsinsatser. Detta försvårar en korrekt 
jämförelse med andra kommuner. 
Andra förklaringar som förvaltningen lämnat är att vägledningen 2015 överfördes från 
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utbildningsanordnarna till förvaltningen och att nämndens uppdrag även i övrigt har 
utökats i andra delar. Exempel på detta är enligt förvaltningen arbetet med Jämlik stad, 
det näringslivsstrategiska programmet och upphandling med social hänsyn. 
Förvaltningen anger även att vuxenutbildningen blivit mer komplex och omfattar en 
högre andel personer som inte har svenska som modersmål och med en kort tidigare 
skolbakgrund. 
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7 Analys av kvalitetsindikatorer och betygsresultat 2012-2019 
För att kunna sätta kostnadsanalysen ovan i relation till det värde verksamheten skapar 
åt barn och elever i Göteborg har en beskrivning gjorts utifrån betygsresultat och 
kvalitetsindikatorer som de fyra nämnderna själva tagit fram och arbetar med i sitt 
utvecklingsarbete. 
Begreppet kvalitet är komplext. Med kvalitet i denna uppföljning avses utgångspunkter 
kopplade till de nationella målen i skollagen, läroplaner och kursplaner och dess 
utveckling i relation till måluppfyllelse. 
Utöver de indikatorer som nämnderna har identifierat finns andra krav i skollagen som 
är viktiga att Göteborgs Stad som hemkommun uppfyller ur ett kvalitetsperspektiv. Det 
har inte inom ramen för denna uppföljning varit möjligt att göra en heltäckande 
belysning. Det har inte heller varit möjligt att följa upp efterlevnad av 
kommunfullmäktiges budget. 

7.1 Förskola 

För förskola finns inte på samma sätt som för grundskola en tradition av mätningar av 
verksamheten. Det gäller särskilt verksamhetens resultat vilket sannolikt beror på att 
förskolans läroplan inte har några uppnåendemål för barnen utan betonar verksamhetens 
uppdrag och vad man ska sträva mot. 
Det har i samband med bildandet av den nya förskolenämnden och implementeringen av 
förstärkningsområdena (se definition under avsnitt 4) i förskoleutredningen varit ett 
prioriterat arbete för nämnden att ta fram indikatorer som kan beskriva hur kvaliteten 
utvecklas, som ett stöd i strävan att uppfylla de nationella målen. Flera indikatorer har 
identifierats och används redan eller kommer att börja användas i verksamheten. 
Exempel på indikatorer som ska användas inom förskolan är: 

• andel barn i förskoleverksamhet 
• andel legitimerade förskollärare 
• andel utbildade barnskötare 
• rektors utbildningsnivå 
• föräldrars delaktighet samt  
• resultat i läsförståelse och matematik i förskoleklass. 

Nedan belyses kvalitet utifrån ett antal av nämndens framtagna indikatorer. Kvalitet i 
denna rapport utgår enbart från det pedagogiska uppdraget9. Urvalet baseras på relevans 
i denna uppföljning och de indikatorer som det finns dataunderlag för (vissa indikatorer 
har inte börjat tillämpas ännu inom nämnden). 

7.1.1 Andelen barn 1–5 år i förskoleverksamhet 

Forskning visar att barns förskolevistelse har positiva effekter för framtida prestationer i 
skolan och i samhället. Det gäller särskilt för barn från resursfattiga miljöer och utsatta 
barn. Grundläggande för förskolans likvärdighet är därmed att alla barn ska ha lika 
tillgång till en förskoleverksamhet av hög kvalitet10.  
Andelen göteborgsbarn i förskoleverksamhet uppgår till drygt 84 procent och denna 
andel har varit stabil sedan 2012. Andelen för Göteborg ligger i paritet med den för 

 
9 Tillhandahållande av omsorg på obekväm arbetstid är ett exempel på kvalitet i stadens verksamhet som 
inte direkt påverkar det pedagogiska uppdraget. 
10 IFAU 2012 En god start, förskolans betydelse för barns hälsa; Skolverket (2018) Deltagande i 
förskolan 
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kommunsnittet, övriga storstäder och kommungruppen större städer. 
Andelen inskrivna barn är som högst bland barn boende i Torslanda och Sydvästra 
Göteborg med strax över 90 procent. Andelen är lägst bland barn boende i Bergsjön där 
statistiken visar att under 80 procent av barnen är inskrivna. 

7.1.2 Tillgången på legitimerad och utbildad personal 

Enligt skollagen får bara den som har legitimation som förskollärare undervisa i 
förskolan. Forskning visar att utbildade förskollärare har stor betydelse för kvaliteten på 
utbildning i förskolan. I Göteborgs kommuns förskolor fanns per oktober 2019 drygt 39 
procent förskollärare med legitimation av samtliga anställda i barngrupp. 
Förskolenämndens och Skolverkets statistik skiljer sig åt när det gäller 
beräkningsunderlag. Skolverket baserar sin statistik på heltidstjänster medan 
förskolenämndens statistik baseras på andel anställda i barngrupp oavsett 
tjänstgöringsgrad. 
Enligt Skolverkets statistik hade Göteborgs kommunala förskola 2018 mätt i 
heltidstjänster 41 procent anställda i barngrupp med förskollärarlegitimation. 
Motsvarande siffra för Malmö och Stockholm var 30 respektive 31 procent. 
Motsvarande siffror för 2018 ur hemkommunsperspektivet (som även inkluderar 
fristående förskolor och barn som går i förskola i annan kommun) avseende andelen 
heltidstjänster med förskollärarlegitimation uppgår till 39 procent Göteborg (andelen i 
enskild regi uppgår till 26 procent och 41 procent i kommunal regi). 
Fördelningen av förskollärare och barnskötare är ojämn inom staden där andelen 
förskollärare varierar från cirka 30 procent (utbildningsområde Östra 2) till cirka 49 
procent (i utbildningsområde Centrum 1). Förskolenämnden beskriver i sin 
kvalitetsrapport från 2019 att förskolor med högt socioekonomiskt index11 i genomsnitt 
har lägre andel förskollärare än förskolor med lågt socioekonomiskt index, vilket 
diagrammet nedan synliggör. 

 
11 Såväl förskolenämnden som grundskolenämnden använder sig vid sin resursfördelning till skolorna av 
ett socioekonomiskt index som har beräknats av Statistiska centralbyrån (SCB). Indexet är beräknat 
utifrån en statistisk modell som förklarar sannolikheten för att en elev ska uppnå behörighet givet ett antal 
variabler som beskriver den socioekonomiska bakgrunden, till exempel föräldrarnas utbildningsbakgrund. 
Resultatet från modellen tillämpas sedan på de olika skolenheterna utifrån ett index för var och en av de 
skolenheterna som ingår i analysen. 
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Diagram 16. Samband mellan index och andel förskollärare Källa: Förskolenämndens 
kvalitetsrapport 2019. 

. 
 
Tillgången på utbildad personal påverkar således likvärdigheten och dimensioneringen 
av personal inom förvaltningen är ett pågående utvecklingsarbete. Då bristen och 
efterfrågan på förskollärare är stor och beräknas öka behöver andelen personal med 
annan utbildning bli större och framför allt mer jämnt fördelad inom staden.  
Andelen utbildade barnskötare är en viktig indikator som sedan 2020, i samband med 
att rollen förskoleassistent infördes, följs på motsvarande sätt som för förskollärare. 
Andelen utbildade barnskötare har följts sedan 2018 och uppgår till cirka 43 procent12. 
Mellan de olika utbildningsområdena varierar andelen mellan 38 och 50 procent. 
Andelen outbildade barnskötare uppgick till knappt 18 procent i oktober 2019.  

7.1.3 Personalgruppens kontinuitet  

Personalgruppens kontinuitet har enligt forskning betydelse för såväl barn, föräldrar och 
personal. Likaså lyfts i förskolenämndens kvalitetsrapport från 2019 slutsatser från 
förskoleforskning som visar att förskollärarnas möjligheter att planera, leda och fördela 
arbetet till stor del påverkas av graden av personalstabilitet. 
För att analysera förutsättningarna för en god arbetsmiljö följs inom 
förskoleförvaltningens bemanningsenhet andel legitimerade förskollärare, 
personalstabilitet (andel som finns kvar på arbetsplatsen efter ett år) och andel av den 
arbetade tiden som utförs av timavlönade per utbildningsområde. I genomsnitt är 73 
procent av de anställda kvar efter ett år, men andelen varierar mellan olika 
utbildningsområden. Andelen timavlönade är i genomsnitt 9,2 procent. 
Vid en tillbakablick kan konstateras att det framförallt varit en stor och ökande 
personalomsättning på förskollärare från 2012 fram till 2017, därefter har den minskat. I 
december 2019 uppgick andelen förskollärare som lämnade Göteborgs Stad till 10 
procent. 
Med hjälp av statistik har Stadsledningskontoret undersökt personalstabilitet och andel 
timavlönade per förskola och jämfört det med förskolans socioekonomiska index. Då 

 
12 Av yrkesgrupperna förskollärare, barnskötare och i förekommande fall lärare 
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konstateras att det inte finns några tydliga samband och variationen mellan olika 
förskolor är stor. Sannolikt är det mer komplexa samband och andra faktorer som 
påverkar. 
Över tid har sjukfrånvaron ökat mellan åren 2012-2017 och därefter minskat något. 
Förskolenämnden har även undersökt om det finns korrelation mellan hög sjukfrånvaro, 
stora barngrupper och bristfälliga lokaler och konstaterar att det inte finns några starka 
orsakssamband mellan dessa faktorer. 
Sammantaget finns olika data som pekar på särskilda utmaningar att bedriva en 
kontinuerlig verksamhet inom förskolan. Det saknas i dagsläget jämförelsedata med 
andra kommuner i Sverige. 

7.2 Grundskola och grundsärskola 

Inom grundskolan finns en tradition av att mäta kunskapsresultat för att säga något om 
kvaliteten. Kvalitetsindikatorer bidrar, som nämnts under avsnitt 7, till att säga något 
om kvaliteten i skolans uppdrag. 
I samband med bildandet av den nya grundskolenämnden och implementeringen av 
förstärkningsområdena i skolutredningen har nämnden arbetat med att ta fram 
kvalitetsindikatorer. Några av dessa kvalitetsindikatorer är: 

• legitimerade lärare 
• personalomsättning 
• elevomsättning 
• elevenkät 
• medarbetarenkät  
• betygsresultat 

Förstärkningsområdena utgör ett stöd i grundskolenämndens strävan att nå de nationella 
målen och de identifierar vilka förutsättningar som krävs för att huvudman ska kunna ta 
sitt ansvar och stödja rektorer och lärare i arbetet med att utveckla undervisningen. 
I detta avsnitt presenteras kunskapsresultat och resultat på ett urval av de kvalitets-
indikatorer som bedömts relevanta för uppföljningen. 
Av göteborgseleverna i årskurs 6 går knappt 27 procent på fristående grundskolor. 
Motsvarande andel i årskurs 9 uppgår till knappt 33 procent. 
I Göteborgs kommunala grundskolor uppgår andelen nyanlända elever (elever som har 
kommit till Sverige under de senaste fyra åren inklusive elever med okänd bakgrund) 
till 8,2 procent. Motsvarande siffra för Malmö är 11 procent och Stockholm 6,5 procent.  
Under de senaste fem åren har antalet mottagna elever i grundsärskolan ökat med cirka 
40 procent, vilket till stor del kan förklaras av befolkningsökningen 6-15 år. 
Grundskolenämnden lyfter i kvalitetsredovisningen 2019 att lokalernas kapacitet och 
konstruktion utgör en utmaning i arbetet med att skapa en tillgänglig och likvärdig 
undervisning i grundsärskolan. Grundsärskolans lokaler har inte utökats i takt med det 
stigande elevantalet. Ur Skolverkets nationella statistikdatabas framgår att andelen 
individintegrerade elever i Göteborgs Stad är åtta procent 2018, fyra procentenheter 
lägre än i riket. Dessutom har andelen minskat under de senaste fem åren. För att vända 
trenden och öka antalet individintegrerade elever betonas i samma rapport vikten av att 
inkluderingsarbetet intensifieras i grundskolenämnden. 
Inom grundsärskolan saknas tillförlitliga underlag och indikatorer för uppföljning, 
exempelvis avseende betyg, antal elever som läser ämnen kontra ämnesområden, 
resultatuppföljning för individintegrerade elever med mera. 
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7.2.1 Lärare med legitimation och behörighet  

Enligt grundskolenämndens kvalitetsrapport 2019 är en av de mest framträdande 
faktorerna som inverkar positivt på resultatutvecklingen lärares kompetens och förmåga 
att skapa en kvalitativ undervisning. 
Andelen lärare med legitimation och behörighet att undervisa i minst ett ämne uppgår 
till drygt 71 procent i Göteborgs kommunala grundskolor 201813. Andelen är högre i 
Stockholms kommunala grundskolor (76,5) och för kommungruppen större städer 
(72,7). 
Diagram 17. Andel lärare med legitimation och behörighet att undervisa i minst ett 
ämne. Källa Kolada. 

 
 
I Göteborgs fristående skolor uppgår motsvarande andel för lärare med lärarlegitimation 
och behörighet i minst ett ämne till 65,9 procent. Göteborgs andel är högre än andelen 
för samtliga av jämförelsekommunerna. 
Grundskolenämndens analys visar att när andel legitimerade lärare med behörighet i 
minst ett ämne sätts i relation till skolornas socioekonomiska index framgår en tendens 
till lägre andel legitimerade lärare med behörighet i minst ett ämne i skolor med högt 
socioekonomiskt index, det vill säga där eleverna statistiskt sett har sämre 
förutsättningar. 

 
13 Skolverkets statistik bygger på att grundskolorna själva rapporterar in vilka lärare som undervisat 
under en specifik vecka och ger således inte en fullständigt rättvis bild då till exempel sjukskrivningar 
under den aktuella veckan kan påverka resultatet. 
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Diagram 18. Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet att undervisa i minst 
ett ämne i förhållande till socioekonomiskt index 

 
 
Underlag för analyser och strategier för att öka andelen behöriga lärare på skolor med 
högt socioekonomiskt index har hittills varit bristfälliga enligt grundskolenämndens 
kvalitetsrapport 2019. Statistiken visar störst variation i behörighet i andel behöriga 
lärare på skolor med lågt socioekonomiskt index, vilket kräver en närmare analys enligt 
nämnden. Antalet skolor med fullständig behörighet är få. 
Det är viktigt att påpeka att det finns stora skillnader mellan skolor med liknande index, 
där det även finns skolor med högt index som har hög andel behöriga. 
Av grundskolenämndens kvalitetsrapport 2019 framgår vidare att många skolor saknar 
tillräcklig tillgång till lärare med kompetens inom svenska som andraspråk som kan 
bedöma nyanlända elevers behov av undervisning. 
När det gäller behöriga lärare för undervisning i grundsärskolan visar Skolverkets 
statistik att Göteborg har en lägre behörighetsgrad än Stockholm och Malmö och att 
tillgången till behöriga lärare varierar i stadens grundsärskolor. I grundsärskolans 
nulägesrapport (2018) framgår att 14 procent av grundsärskolans lärare med inriktning 
ämnen och 22 procent med inriktning ämnesområden hade behörighet att undervisa i 
minst ett ämne. 

7.2.2 Legitimerade lärare i fritidshem 

Inom fritidshemmen är den största utmaningen tillgången på behöriga lärare. Från 1 juli 
2019 är det endast legitimerade lärare som får ansvara för undervisningen i fritidshem. 
Som ett led i att möta legitimationskravet har befattningsstrukturen i fritidshem och 
öppen fritidsverksamhet setts över. Grundskolenämnden hade under hösten 2019 29 
procent legitimerade lärare i fritidshem. Tillgången till behöriga lärare varierar mellan 
skolor.  
För att stimulera till fler behöriga lärare i fritidshem har en kompetensförsörjningsplan 
tagits fram med flera insatser, som till exempel möjlighet att studera under tre år med 
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betald tjänstledighet en dag/vecka. 

7.2.3 Omsättning bland personal och elever och ledarskapets betydelse 

En slutsats i grundskolenämndens kvalitetsrapport 2019 är att verksamhetens kvalitet 
och elevernas måluppfyllelse påverkas negativt av bristande kontinuitet, såsom hög 
lärar- och elevrörlighet samt förändringar i ledningsfunktioner. På skolor där rektorer 
och lärare stannar får eleverna högre resultat, framför allt om lärarna också är behöriga.  
Det som i hög grad samvarierar med andel elever som uppnått målen är 
elevomsättning14, skolor med en hög omsättning har även en hög andel elever som inte 
uppnår målen. Elevomsättningen har även ett högt samband med socioekonomiskt 
index. 
Däremot kan det inte påvisas ett signifikant15 samband mellan vare sig andel elever som 
uppnått målen eller socioekonomiskt index och tillexempel personalstabilitet eller 
personalens sjukfrånvaro. Det kan inte uteslutas att dessa faktorer har betydelse för 
elevernas resultat, men påverkan och därmed vilket samband som går att utläsa kan vara 
mer komplext. 
Vid bildandet av den nya grundskolenämndens stödavdelningar har det nära stödet till 
rektor prioriterats. Som ett led i att stödja det pedagogiska ledarskapet genomförs en 
rektorsakademi med syfte att ge rektorer och den pedagogiska personalen tillgång till 
kompetensstärkande insatser.  

7.2.4 Kunskapsresultat i förskoleklass, årskurs 1 och årskurs 3  

Sedan 1 juli 2019 är det obligatoriskt att använda ett nationellt kartläggningsmaterial 
avseende matematiskt tänkande, språklig förmåga och medvetenhet i förskoleklass. 
Enligt grundskolenämndens kvalitetsrapport 2019 är elevernas läsförmåga i årskurs 1 
central för fortsatt skolframgång. En alltför stor andel elever, i synnerhet pojkar, når inte 
kunskapskraven i läsning i årskurs 1. Måluppfyllelsen i svenska som andra språk och 
matematik avviker negativt genom grundskolans årskurser. Inrapportering av resultat 
har under 2019 blivit mer tillförlitlig när det gäller läsförståelse i årskurs 1. 
Inrapporteringen av uppnådda kunskapskrav i årskurs 3 kan förbättras genom att 
resultaten rapporteras in på rätt sätt och att likvärdigheten i lärarnas bedömning ses 
över. 
Av elever som inte har uppnått kunskapskraven i ett av ämnena svenska/svenska som 
andraspråk, matematik eller engelska i årskurs 6 är det en liten andel som blir behörig 
till gymnasieskolan. Tidiga insatser är därför av stor vikt utifrån grundskolenämndens 
analyser. 

7.2.5 Kunskapsresultat årskurs 6 och årskurs 9 

Göteborg har, undantaget Malmö, lägst andel elever (71,5 procent) som uppnår 
kunskapskraven i alla ämnen i årskurs 6 2019. I Stockholm är andelen 77,6 procent. 
Samtliga jämförelsekommuners resultat har minskat sedan 2015. En förklaring till detta 
kan vara ett ökat antal nyanlända elever. 

 
14 Elevomsättning definieras som det högsta av antalet elever som börjat respektive slutat dividerat med 
det genomsnittliga elevantalet 
15 Med signifikant menas att det är statistiskt säkerställt, det vill säga att det är osannolikt att till exempel 
ett samband mellan två eller flera variabler skulle kunna bero på slumpen 
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Diagram 19. Elever i årskurs 6 som uppnår kunskapskraven i alla ämnen –
 hemkommunen. Källa Kolada. 

 
 
I Göteborgs kommunala grundskola uppnår knappt 68 procent av eleverna 
kunskapskraven i årskurs 6 i alla ämnen 2019. Malmös grundskola har lägre andel (60 
procent). I övrigt är andelen högre för jämförelsekommunerna. 
Oavsett om analysen görs utifrån hemkommunsperspektivet eller på den kommunala 
grundskolan är resultatet vid jämförelse med resterande kommuner likvärdigt. Dock kan 
konstateras att den procentuella skillnaden mellan Stockholm och Göteborg minskar 
med två procentenheter i hemkommunsperspektivet. 
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Diagram 20. Elever i årskurs 6 som uppnår kunskapskraven i alla ämnen –
 hemkommunen. Källa Kolada. 

 
 
Andelen elever i årskurs 9 som har godkänt i alla ämnen uppgår till 72,9 procent 2019 
för Göteborg. Malmö har en lägre andel medan resterande jämförelsekommuner har en 
högre andel än Göteborg, inklusive de som går på fristående grundskolor. 
Diagram 21. Andel elever som uppnått målen i alla ämnen årskurs 9 – hemkommunen. 
Källa Kolada. 
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Andelen elever i årskurs 9 i Göteborgs kommuns grundskola som har godkänt i alla 
ämnen uppgår till 67,2 procent 2019. För Malmö är motsvarande siffra 63,9 procent och 
för Stockholm 80,5 procent. Kommunsnittet samt kommungruppen större städer har 
också högre andel än Göteborg. 
Ibland exkluderas nyinvandrade elever och elever med okänd bakgrund i 
resultatanalysen. Här är dessa elever inkluderade. Hade de exkluderats hade det fått 
ungefär samma effekt vid jämförelsen med de andra kommunerna. För Göteborgs 
kommunala skola skulle 2019 års andel uppgå till 73,1 procent jämfört med den i 
diagrammet nedan redovisade andelen på 67,2 procent. 
Diagram 22. Andel elever som uppnått målen i alla ämnen årskurs 9 - kommunens 
grundskola. Källa: Kolada. 

 
 
Enligt grundskolenämndens kvalitetsrapport 2019 skiljer sig resultaten markant åt 
beroende på socioekonomiska faktorer så som i vilket geografiskt område skolan är 
belägen i eller elevernas familjebakgrund. I synnerhet gäller det här årskurs 6. 
Avseende resultaten i årskurs 6 i den kommunala grundskolan har pojkar ett lägre 
resultat såväl 2019 som över tid i jämförelse med flickornas. 2019 skiljde det sju 
procentenheter mellan pojkars och flickors resultat. 
Gällande resultaten i årskurs 9 har 70 procent av flickorna godkänt i alla ämnen 
respektive 64,4 procent av pojkarna. 

7.2.6 Behörighet till yrkesprogram 

Andelen göteborgselever som är behöriga till gymnasieskolans nationella 
yrkesprogram16 uppgår till drygt 80 procent. Malmö har en lägre andel än Göteborg. 

 
16 För att en elev ska vara behörig till ett yrkesförberedande program inom gymnasieskolan krävs godkänt 
betyg i ämnena svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik samt i ytterligare 5 ämnen, 
totalt 8 ämnen. Andelen behöriga elever beräknas av de elever som fått eller skulle ha fått betyg. 
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Övriga jämförelsekommuner har en högre andel elever med behörighet till 
yrkesprogram. 
Diagram 23. Elever i årskurs 9 med behörighet till yrkesprogram – hemkommun. Källa: 
Kolada. 

 
 
I den kommunala grundskolan är Göteborgs andel elever med behörighet till 
yrkesorgram på 75,6 procent strax under Malmös och är dessutom lägst av samtliga 
jämförelsekommuner. Andelen behöriga elever har minskat vid jämförelse med år 2015. 
Här inkluderas nyanlända och elever utan personnummer. Om dessa grupper av elever 
exkluderas uppgår Göteborgs andel till knappt 82 procent och ligger på samma nivå 
som Malmö men, likt ovan, på en lägre andel än jämförelsekommunerna. 
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Diagram 24. Elever i årskurs 9 med behörighet till yrkesprogram - kommunens 
grundskola. Källa: Kolada. 

 
 
Avseende andel elever med behörighet till gymnasieskolans nationella program i den 
kommunala grundskolan har pojkar ett lägre resultat såväl 2019 som över tid i 
jämförelse med flickor. 2019 skiljde det 2,9 procentenheter mellan pojkars och flickors 
resultat. Behörigheten till gymnasieskolans yrkesprogram har ökat de senaste tre åren 
efter en rejäl nedgång mellan 2016 och 2017. Trenden är särskilt tydlig avseende 
pojkarnas resultat. Faktum kvarstår dock att ungefär 25 procent av eleverna som går ur 
den kommunala grundskolan saknar behörighet till gymnasieskolans nationella 
yrkesprogram. 

7.2.7 Kunskapsresultat i förhållande till socioekonomiska förutsättningar 

Hur väl skolorna lyckas med sitt uppdrag beskrivs ofta med hur stor andel av eleverna 
som uppnår målen för godkänt i alla ämnen, men skolornas förutsättningar ser olika ut 
bland annat på grund av socioekonomiska faktorer som till exempel föräldrarnas 
utbildningsbakgrund. För att kompensera för det och uppnå en större likvärdighet 
tilldelas skolorna resurser som viktas utifrån ett socioekonomiskt index. I diagrammet 
nedan visas per skola förhållandet mellan andel elever som uppnått målen i årskurs 9 år 
2019 och det socioekonomiska index som grundskolenämnden använder för fördelning 
av resurser. 
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Diagram 25. Andel elever (%) som uppnått målen i förhållande till socioekonomiskt 
index. 

 
 
Av diagrammet framgår ett tydligt mönster av att andelen elever som uppnår målen 
minskar upp till ett socioekonomiskt index på 150 till 200. Vid ett index därutöver går 
det däremot inte att se en ytterligare minskning av andelen som uppnår målen. 
Även innan grundskolan fördes över till en egen nämnd kompenserade 
stadsdelsnämnderna i olika hög utsträckning för socioekonomiska skillnader mellan 
skolorna. Trots det kvarstår en systematisk skillnad beroende på socioekonomiska 
förhållanden mellan skolorna när det gäller hur stor andel av eleverna som uppnår 
målen. Möjligtvis har de riktade insatser som genomförts mot skolorna i de mest utsatta 
områdena gett resultat och kan vara förklaring till att det tydliga mönstret bryts för de 
skolor som har de högsta socioekonomiska indexen. 
Genom att eliminera för socioekonomiska förhållanden och jämföra skillnaden mellan 
andel elever som uppnått målen och det förväntade värdet enligt SALSA17 med det 
socioekonomiska indexet framkommer en liknande bild som den ovan. 

 
17 SALSA är en statistisk modell som Skolverket utvecklat och som tar hänsyn till vissa 
bakgrundsfaktorer. Bakgrundsfaktorerna utgörs av föräldrarnas genomsnittliga utbildningsnivå, andel 
nyinvandrade elever samt andelen pojkar. 
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Diagram 26. Avvikelse från förväntat värde (SALSA) för andel som uppnått målen i 
förhållande till socioekonomiskt index. 

 
 
Skolor med ett lågt socioekonomiskt index lyckas ungefär som förväntat eller bättre. 
Bland de skolor som har ett högt socioekonomiskt index förkommer både sådana som 
lyckas bättre än förväntat och de som lyckas sämre. Det finns också en stor spridning i 
resultat. Däremot har i stort sett alla skolor med ett index högre än snittet (index 100) 
upp till ett index på drygt 200 en lägre andel som uppnår målen än vad som kan 
förväntas enligt SALSA. 
Orsakerna till att vissa skolor med "mellanhögt" index lyckas sämre än förväntat har 
inte kunnat förklaras inom ramen för detta arbete. En möjlighet skulle kunna vara att de 
inte har ägnats lika stor uppmärksamhet som de skolor som har de socioekonomiskt 
största utmaningarna. 

7.2.8 Stora skillnader i andel elever som går på fritidshem 

Det finns stora skillnader inom Göteborg när det gäller hur stor andel av eleverna 6-9 år 
som går på fritidshem. I nedanstående diagram visas andelen per primärområde. 
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Diagram 27. Antal elever 6-9 år som är inskrivna i fritidshem som andel av samtliga 
elever 6-9 år per primärområde. 

 
 
Andelen varierar från 50 procent av eleverna i Eriksbo och Hammarkullen till 95 
procent i till exempel Redbergslid, Annedal och Hovås. Generellt sett är andelen hög i 
centrala områden, områden i sydväst samt Torslanda, medan den är låg i områden i 
nordost, Biskopsgården samt runt Frölunda Torg. Det visar på en tydlig socioekonomisk 
förklaring till efterfrågan av fritidshem. En förklaring är att barn till arbetslösa inte har 
rätt till fritidshem om det inte finns särskilda skäl. Samtidigt är det kanske eleverna i 
områden där föräldrarna har en lägre utbildningsnivå och annat modersmål än svenska 
som mest behöver stöd från fritidshemmet för sitt lärande. 

7.3 Gymnasieskola och gymnasiesärskola 

Gymnasieskolans utbildningar ska innehålla utbildningsvägar både för de elever som 
har ambitionen att läsa vidare och för de som vill gå direkt ut i arbetslivet. De nationella 
gymnasieprogrammen består av högskoleförberedande program och yrkesprogram. 
Därutöver finns introduktionsprogram som är en rättighet för elever som ännu inte är 
behöriga att antas till ett nationellt program. 
I Göteborg går 50 procent av eleverna på fristående gymnasieskolor. Motsvarande andel 
uppgår till 44 procent i Malmö och 46 procent i Stockholm.  
Diagrammet nedan visar hur programstrukturen ser ut i Göteborg och i 
jämförelsekommunerna ur hemkommunsperspektivet (elever som går på kommunens 
gymnasieskola, på fristående gymnasieskolor samt i andra kommuners 
gymnasieskolor). Göteborgs fördelning mellan de olika programtyperna uppvisar 
andelar som ligger i nivå med Malmö. I Stockholm studerar en högre andel elever 
högskoleförberedande program och en lägre andel elever studerar yrkes- och 
introduktionsprogram.  
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Diagram 28. Programstruktur gymnasieskolan hemkommunsperspektivet. Källa 
Kolada. 

 
 

Fördelningen av elever som studerar i Göteborgs kommunala gymnasieskola på de olika 
programtyperna uppvisar enligt diagrammet nedan en annan bild. Andel elever som 
studerar på högskoleförberedande program är lägre än både för Stockholm, Malmö och 
genomsnittet större städer. Andelen elever som studerar på introduktionsprogram är 
däremot högre. Förklaringen till skillnaden i programstruktur vid jämförelse av 
göteborgseleverna som helhet och eleverna i kommunens gymnasieskola är att 
Göteborgs fristående gymnasieskolor har en högre andel elever som studerar på 
högskoleförberedande program och lägre andel elever på yrkes- och 
introduktionsprogram. 
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Diagram 29. Programstruktur kommunens gymnasieskola. Källa Kolada. 

 
 
Utbildningen på introduktionsprogram ska syfta till att förbereda eleven för studier på 
ett nationellt program, annat introduktionsprogram, annan utbildning eller för etablering 
på arbetsmarknaden. Drygt 24 procent av eleverna som lämnar grundskolan saknar 
behörighet till gymnasieskolans nationella yrkesprogram. Många av de obehöriga 
eleverna har en lång väg att gå på introduktionsprogrammen för att nå behörighet till ett 
nationellt program. Många av eleverna når inte heller behörighet efter tre eller fyra år på 
introduktionsprogrammen. Examen/behörighet till nationella gymnasieprogram är inte 
målet för stor del av denna grupp elever.  
Andelen elever som går på ett introduktionsprogram i stadens gymnasieskola uppgår till 
knappt 23 procent 2019. Vid jämförelse är andelen drygt 13 procent i Stockholm 
respektive drygt 18 procent i Malmö.  
Andelen elever som går på ett introduktionsprogram i hemkommunsperspektivet uppgår 
till 18 procent i Göteborg, 17,5 procent i Malmö och 12,4 procent i Stockholm.  
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Diagram 30. Andel elever på introduktionsprogram 2018 i kommunens gymnasieskola 
och hemkommun. Källa Kolada. 

 
 
Av göteborgseleverna som går på introduktionsprogram går 72 procent i den 
kommunala gymnasieskolan, 23 procent på fristående gymnasieskolor och 5 procent i 
andra kommuner. 
De finns fyra olika introduktionsprogram, varav två av dessa, språkintroduktion och 
individuellt alternativ, är program där eleverna ofta har låg studiemotivation eller 
behöver lära sig svenska språket innan de kan fortsätta på ett program. Andelen elever i 
Göteborgs gymnasieskola som går ovan nämnda program uppgår till ungefär 64 procent 
av eleverna på introduktionsprogram. I Göteborg har andelen elever på 
språkintroduktion minskat sedan kulmen 2016-2017. Andelen elever på individuellt 
alternativ, som är till för elever som är längst från behörighet, har däremot ökat. De 
kommunala gymnasieskolorna har nästan samtliga av dessa elever i egen regi.  
Andelen nyinvandrade elever (elever som kommit till Sverige de inom senaste fyra 
åren) är också högre i Göteborgs kommunala gymnasieskola (17 procent) än i 
Stockholm (12 procent) och Malmö (14 procent). Siffrorna avser 2018. 
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Diagram 31. Andel nyinvandrade elever i kommunens gymnasieskola. Källa: Kolada. 

 
 
Om fördelningen av samtliga göteborgselever (det vill säga även de elever som går på 
fristående gymnasium och i andra kommuners gymnasium) jämförs, likt ovan utifrån 
hemkommunsperspektivet, kan konstateras att andelen nyinvandrade elever är högre i 
Malmö (cirka 12 procent) än i Göteborg (cirka 10 procent) men lägst i Stockholm och 
större städer (cirka 8 procent). 
Sammantaget studerar en större andel av de nyinvandrade eleverna i den kommunala 
gymnasieskolan.  
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Diagram 32. Andel nyinvandrade elever i hemkommunperspektivet. Källa Kolada. 

 
 
Längre fram i rapporten kommer måluppfyllelse redovisas såväl utifrån 
hemkommunsperspektivet som för kommunens egen gymnasieskola. Detta för att 
ungefär hälften av göteborgseleverna läser på fristående gymnasium och det påverkar 
hur måluppfyllelsen ser ut för Göteborg. 

7.3.1 Behöriga och legitimerade yrkes- och ämneslärare  

Andelen lärare (årsarbetare) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i 
kommunens gymnasieskola uppgår till drygt 80 procent 2018 enligt Skolverkets 
statistikdatabas. Göteborg ligger högre än snittet för samtliga kommuner men lägre än 
Malmö, Stockholm och snittet för större städer. 
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Diagram 33. Andelen lärare med legitimation och behörighet att undervisa i minst ett 
ämne. Källa Kolada.  

 
 
Genom utbildningsnämndens egen statistik, som är uppdelad på verksamheter med 
legitimationskrav och utan, blir bilden en annan. Avseende verksamheter med 
legitimationskrav har 90 procent av lärarna legitimation. För Språkcentrum och 
yrkesprogrammen finns inte legitimationskravet och inom dessa verksamheter har 67 
procent av lärarna legitimation. Det har inte inom ramen för denna rapport varit möjligt 
att jämföra utbildningsnämndens sätt att mäta behörigheter med andra kommuner. 
I utbildningsnämndens verksamhetsplan 2020 beskrivs att statistik pekar på en påtaglig 
brist på yrkeslärare fram till 2035. Statens statistiska centralbyrå (SCB) bedömer att 
efterfrågan på yrkeslärare ökar med 20 procent, medan tillgången på samma grupp 
minskar med 15 procent fram till 2035. Orsaken till efterfrågeökningen är främst att 
antalet ungdomar i gymnasieåldrarna väntas öka markant framöver. Prognoserna 
indikerar att antalet som påbörjar yrkeslärarutbildningen minst bör fördubblas årligen 
fram till 2035. När det gäller ämneslärare indikerar rapporter från Arbetsförmedlingen 
och SCB att det kommer att vara en påtaglig brist på ämneslärare under samma 
tidsperiod. Enligt SCB:s beräkningar förväntas tillgången på ämneslärare ligga kvar på 
samma nivå som 2015, medan efterfrågan på ämneslärarna förväntas öka med 40 
procent till 2035. 

7.3.2 Uppnådda studieresultat  

Mått på måluppfyllelse inom gymnasieskolan är kopplat till examensbevis och 
genomströmning (om man tar examen efter tre eller fyra år). 
Andelen göteborgselever som tar examen ur perspektivet hemkommun (även de 
göteborgselever som går på fristående skolor och i andra kommunala skolor) uppgår till 
drygt 68 procent (2019) och är högre än för Malmö och Stockholm. 
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Diagram 34. Andel med examensbevis inom 4 år – hemkommunen. Källa Kolada. 

 
 
I den kommunala gymnasieskolan uppgår andelen göteborgselever som tar examentill 
63 procent (2019). Som diagrammet nedan visar är denna andel lägre än för både 
Malmö och Stockholm inklusive för kommunsnittet och kommungruppen större städer. 
Diagram 35. Andel med examensbevis inom 4 år - kommunala gymnasieskolan. Källa: 
Kolada. 

 
 
SCB och SKR har tagit fram en statistisk modell för att i analyser kunna ta hänsyn till 
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olika kommuners skilda socioekonomiska förutsättningar. De förklarande variablerna i 
modellen är föräldrarnas utbildningsnivå, föräldrarnas inkomst, kön, andelen 
nyinvandrade elever och behov av ekonomiskt bistånd. 
För gymnasieelever med examen inom 4 år har Göteborgs kommunen en negativ 
avvikelse från modellberäknat värde med cirka två procent för 2018. Det betyder att 
med hänsyn tagen till Göteborgs socioekonomiska förutsättningar borde två procent fler 
elever ha tagit examen för att Göteborg skulle uppnå samma nivå som den 
genomsnittliga för alla kommunala skolor. 
Ett annat mått på måluppfyllelse är andelen gymnasieelever som uppnått grundläggande 
behörighet till universitet och högskola inom 3 år. Resultatet för göteborgseleverna ur 
hemkommunsperspektivet uppgår till drygt 56 procent 2018 vilket är i nivå med både 
Stockholm och kommungruppen större städer, således högre än Malmö och 
kommunsnittet. 
Diagram 36. Behörighet till universitet och högskola – hemkommunen. Källa: Kolada. 

 
 
Inom den kommunala gymnasieskolan är andelen göteborgselever som uppnått 
grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 3 år näst lägst av 
jämförelsekommunerna. Endast kommunsnittets andel är lägre. 
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Diagram 37. Behörighet till universitet och högskola - kommunala gymnasieskolan. 
Källa: Kolada. 

 
 
Bakgrunden till att resultatet för göteborgselever skiljer sig åt mellan samtliga 
gymnasieelever i Göteborg och, enbart de som går i den kommunala gymnasieskolan, 
förklaras av den sammansättning av elever och program inom respektive den 
kommunala och fristående gymnasieskolan som beskrivs i avsnitt (7.3) ovan. En stor 
andel elever som går i den kommunala gymnasieskolan i Göteborg saknar 
gymnasiebehörighet (cirka 23 procent) och går på introduktionsprogram. En större 
andel elever går på yrkesprogram än högskoleförberedande program jämfört med 
Stockholm och Malmö och kommungruppen större städer. Elever som går på 
yrkesprogram har lägre grad av närvaro, examensgrad samt sämre genomströmning än 
elever som går på högskoleförberedande program. Elev- och programsammansättningen 
påverkar således examensgraden och genomströmningen. När gymnasieelever med 
examen inom 3 år på högskoleförberedande program i den kommunala gymnasieskolan 
jämförs med jämförelsekommunerna kan konstateras att Göteborgs andel på 78,5 
procent (2019) är lägre än Stockholms men högre än för resterande 
jämförelsekommuner. Motsvarande jämförelse avseende yrkesprogram visar att 
Göteborgs andel, på 67 procent, är näst lägst. Bara Stockholms andel är lägre. 
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Diagram 38. Andel gymnasieelever med examen inom 3 år 2019. Källa: Kolada. 

 
 
Andelen gymnasieelever med examen inom 4 år på introduktionsprogram uppgår till 
24,2 procent för Göteborgs gymnasieskola 2019. Denna andel är högre än för 
jämförelsegrupperna. 
När det gäller måluppfyllelsen för elever på introduktionsprogram har varken 
Skolverket eller utbildningsnämnden idag någon aggregerad uppföljning på hur väl 
utbildningarna lyckas med att uppnå måluppfyllelse utifrån lokala 
programbeskrivningar och elevens individuella studieplan. Huvudmannen följer 
måluppfyllelsen på introduktionsprogrammen genom aggregerade resultat för 
genomströmning och närvaro. Förvaltningen följer på skolenhetsnivå upp 
undervisningstiden i timmar per vecka för eleverna och mål/syfte med studierna som 
anges i den individuella studieplanen. Av de elever som påbörjade yrkesintroduktion 
hösten 2014 hade 29 procent slutfört ett nationellt program med examen eller 
studiebevis på någon av utbildningsnämndens skolor våren 2019. 

7.3.3  Elevernas status efter avslutad gymnasieutbildning  

Som nämnts ovan ska Göteborgs kommunala gymnasieskolor erbjuda en 
gymnasieutbildning av hög kvalitet, oavsett om den ger behörighet till högre studier, en 
yrkesexamen eller både och. Ett sätt att följa hur det går för eleverna som gått i den 
kommunala gymnasieskolan är att följa upp vad de gör två år efter avslutade studier. 
Diagrammet nedan visar att andelen göteborgsungdomar (före detta elever) som 
tenderar att studera på högskola/universitet efter fullföljd gymnasieutbildning uppgår till 
cirka 36 procent och andelen är lägre än för Stockholmselever men högre än för övriga 
jämförelsekommuner. 
Gällande andelen göteborgsungdomar med etablering på arbetsmarknaden eller i studier 
två år efter fullföljd gymnasieutbildning konstateras att Göteborgs andel är näst högst 
efter Stockholm, och uppgår till cirka 76 procent. 
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Diagram 39. Ungdomars status 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning hemkommun 
(2017). 

 
 
För elever på gymnasiesärskolans nationella program 2018/2019 gick 58 procent vidare 
till daglig verksamhet. Siffrorna fortsätter att peka på svårigheter för eleverna att få 
tillgång till arbetsmarknaden. Läget från läsåret 2017/2018, med fler elever som gick till 
arbetsmarknaden, består inte. 
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Diagram 40. Gymnasiesärskolans elever nationella program. Källa: 
Utbildningsnämndens kvalitetsrapport 2019.  

 
 
Elever som går individuellt program i gymnasiesärskolan fullföljer nästan alltid fyra år i 
gymnasiesärskolan. 100 procent av eleverna på individuellt program går vidare till 
daglig verksamhet. 

7.4 Vuxenutbildning 

Utöver skollagens mål har nämnden valt ut ett antal mått som regelbundet följs upp, 
kopplat till uppdraget, i det nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning kallar 
lärprocessen. De lärprocessmått som har bäring på kvalitet utgör de indikatorer som 
lyfts nedan. 
Inom vuxenutbildningen i Göteborgs Stad finns inte en tradition av att jämföra 
verksamheten med andra kommuners. Den statistik som presenteras från nämndens sida 
avseende exempelvis andel avbrott och andel elever som slutfört kurs avviker från den 
officiella statistiken. Det har inte varit möjligt att utreda vad skillnaderna beror på 
tillsammans med förvaltningen inom ramen för denna uppföljning. Av den anledningen 
är det inte heller möjligt att göra jämförelser med andra kommuner. 

7.4.1 Vägledning och minskad andel studieavbrott 

Inom både den grundläggande och gymnasiala vuxenutbildningen har andelen avbrott 
de senaste tre åren legat på 36 procent. Inom SFI har andelen avbrott legat på 20 procent 
de senaste 2,5 åren. Ungefär 50 procent av de elever som avbryter studierna gör det av 
skäl som ligger utanför nämndens och skolornas direkta kontroll (personliga skäl, arbete 
etcetera). De övriga 50 procenten har nämnden emellertid större möjligheter att påverka. 
Det rör sig om faktorer kopplade till ingången till studier och själva organiseringen av 
studierna. 
Den långsiktiga trenden avseende avbrotten är försiktigt positiv enligt nämndens 
årsrapport 2019. 
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Nämnden har satsat på insatser för att minska avbrotten. År 2015 gjordes en hemtagning 
av all vägledning från utbildningsanordnarna för att bland annat säkerställa kvaliteten på 
vägledningen. Det har även vidtagits olika insatser i ingången till studier för att minska 
avbrotten. Det handlar om att ge mer stöd och studieinformation, att utveckla 
valideringen och att utveckla SFI för att kunna kombinera med arbetsmarknadspraktik 
och/eller yrkesutbildning. 
Ett annat område som nämnden identifierat i sin analys av hur avbrott kan minskas 
gäller övergången från gymnasieskolans språkintroduktion till vuxenutbildningens 
introduktionskurs. Här behövs ökad samsyn mellan lärare på gymnasieskolan och lärare 
inom vuxenutbildningen vad gäller bedömning och betygsättning på grundläggande 
nivå inom vuxenutbildningen, för att skapa bättre förutsättningar för eleverna att påbörja 
sina studier på rätt nivå. Många elever med betyg på grundläggande nivå har stora 
svårigheter att klara av studier på gymnasial nivå inom vuxenutbildningen trots riktad 
introduktion och nivåbedömning. 
Inom ramen för detta arbete har det inte skett någon undersökning av nämndens 
uppföljning av entreprenaderna och därmed inte heller hur utbildningsanordnarna 
arbetar med avbrott.  

7.4.2 Avslutade kurser och godkända betyg 

Andelen godkända betyg (av betygssatta) inom grundläggande vuxenutbildning har 
under de senaste tre åren legat på 85 procent. 
Andelen godkända betyg (av betygssatta) inom gymnasial vuxenutbildning har under de 
senaste tre åren legat på 81 procent. 
Det saknas underlag från nämnden gällande andel godkända betyg inom SFI. Av 
nämndens kvalitetsrapport 2019 framgår att uppföljningsmåtten för SFI-studier behöver 
utvecklas. 
I nämndens kvalitetsrapport 2019 framgår att den största utmaningen kopplat till att 
eleverna ska klara sina studier inom SFI eller på gymnasiala kurser är elevernas närvaro. 
Ett arbete som genomförts är att elevens pedagogiska planering har digitaliserats. I 
denna blir elevens närvaro också tydlig vilket förbättrar möjligheten att arbeta 
systematiskt med elevernas närvaro som en viktig del kopplat till måluppfyllelsen. En 
strukturerad och anpassad vägledning med studieplan och tydliga utbildningsmål för att 
nå försörjning är ytterligare viktiga områden för ökad måluppfyllelse. Som nämnts ovan 
har det inte inom ramen för detta arbete skett någon undersökning av nämndens 
uppföljning av entreprenaderna och därmed inte heller hur utbildningsanordnarna 
arbetar med närvaro.  

7.4.3 Elevernas nöjdhet 

I syfte att utveckla verksamheten genomförs en elev- och aktivitetsuppföljning i form av 
enkäter en till två gånger per år som riktar sig till elever inom alla skolformer inom 
vuxenutbildningen. 
Trenden i enkätsvaren är försiktigt positiv, men det finns en skillnad under samma 
period mellan utbildningsanordnarna. Variationen inom kvalitet och inflytande ligger 
mellan 68 till 75 (max 100). För trygg elev är variationen mellan 79 till 84. Skillnaderna 
kan delvis förklaras med att utbildningsanordnare har olika målgrupper och dessa 
elevgrupper förstår och besvarar frågor på olika sätt. Två utbildningsanordnare stängde 
helt sin verksamhet under året vilket också kan påverka elevers nöjdhet då många elever 
fick byta skola. 
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Resultatet av elevuppföljningen skickas till utbildningsanordnarna för analys, samt 
analyseras av rektorsteamen på förvaltningen. Analysen utgår både från jämförelser 
mellan utbildningsanordnarna, såväl som utveckling över tid för de enskilda 
utbildningsanordnarna. Skolledning och rektorsteam analyserar därefter resultaten och 
eventuella förbättringsområden identifieras vilka följs upp med utbildningsanordnare. 

7.4.4 Elevernas status efter avslutad vuxenutbildning  

Ett av måtten som nämnden följer upp inom ramen för lärprocessen är elevernas 
aktivitetsstatus efter utbildningen. Under 2019 har nämnden inte gjort någon analys av 
aktivitetsstatus efter utbildningen avseende elever som tidigare avslutat utbildning inom 
kommunens vuxenutbildning.  
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8 Digitalisering inom utbildningsområdet 
Regeringen fattade 2017 beslut om att införa en nationell digitaliseringsstrategi med 
främsta syfte att förbättra och effektivisera skolans verksamhet. Genom strategisk 
användning av digitala verktyg och resurser är målet att öka elevernas måluppfyllelse 
och därmed även effektiviteten. Användning av digitala verktyg syftar till att skapa mer 
varierande undervisning som antas leda till ökad motivation, engagemang och intresse 
hos eleverna. Dessa mekanismer medför ökat lärande och det har i sin tur inverkan på 
elevernas skolresultat18. Genom att underlätta den administrativa bördan för den 
pedagogiska personalen och även möjliggöra kollegialt samarbete där personalen 
enklare kan utbyta kunskap och erfarenheter ses digitala verktyg och digitalisering 
generellt som ett medel för ökad kvalitet i undervisningen. (Det bör nämnas att det finns 
metodologiska svårigheter att studera effekter, och de flesta undersökningar bygger på 
självvärderingar och enkätundersökningar som fångar in deltagarnas 
upplevelse/uppskattning). 
Göteborgs förskolor och skolors arbete med digitalisering och informations -och 
kommunikationsteknik kartlades år 201719. Kartläggningen, som gjordes innan 
omorganisationen 2018, bygger på SKR:s självskattningsverktyg – LIKA. De 
bedömningar som görs i kartläggningen har många likheter med hur digitaliseringsläget 
ser ut i landet generellt20. Förskolor och grundskolor i Göteborg har överlag en 
väluppbyggd infrastruktur (tillgång till digitala enheter och trådlöst nät). Det varierar 
dock mellan skolformerna. Pedagoger och barn/elever på förskolan har tillgång till färre 
enheter än pedagogisk personal i de andra skolformerna. 
I kartläggningen pekas på ett antal utvecklingsområden som anses vara viktiga för att 
digitaliseringsarbetet ska möjliggöra ökad måluppfyllelse och effektivare verksamheter. 
Det är framför allt inom området ledning som de största utvecklingsbehoven finns. Det 
krävs ett utvecklat strategiskt arbete där ledningen arbetar aktivt med mål och visioner 
som även kommuniceras till medarbetare. Även uppföljningsarbetet behöver förbättras 
för att stärka den digitala kapaciteten och kompetensen det vill säga i vilken 
utsträckning medarbetarna är bekanta med digitala verktyg. 
De fyra nämnderna som bedriver utbildningsverksamhet i Göteborg har tagit fram ett 
utkast på digitaliseringsstrategi. Nämnderna ska fatta beslut om dessa, tillsammans med 
nämndspecifika handlingsplaner, under 2020. 

 
18 Regeringen (2017). Nationell digitaliseringsstrategi, SKL (2019). Framgångsfaktorer för skolans 
utveckling 
19 Tallvid, (2017) Kartläggning av förskolans och skolans IKT-arbete i Göteborg 
20 SKL (2018). Örat mot rälsen – hur är digitaliseringsläget på landets skolor och förskolor?, Skolverket 
(2019). Digital kompetens i förskola, skola och vuxenutbildning 
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9 Samlad analys och slutsatser avseende kostnader, kvalitet 
och resultat 

I detta avsnitt presenteras en samlad analys som innefattar slutsatser avseende de 
beskrivningar som gjorts för de olika skolformerna med avseende på 
kostnadsutveckling, kvalitetsindikatorer och betygsresultat.  

9.1 Förskolan har en kostnadsnivå som ligger lite under den förväntade 
men det är svårt att analysera måluppfyllelsen 

Under perioden 2012-2019 har antalet barn per personal minskat och kostnaden för 
förskolan har ökat relativt mycket per barn. Till viss del beror kostnadsökningen på 
förskolans utökade uppdrag i de senaste båda revideringarna av läroplanen. Göteborgs 
kostnader har ökat något mer än jämförelsekommunernas men stadens kostnadsnivå är 
trots det lite under den förväntade kostnadsnivån utifrån referenskostnaden.  
Förskolenämnden har sedan bildandet under 2018 arbetat med att ta fram indikatorer för 
att omhänderta förstärkningsområdena och kunna följa kvalitet inom verksamheten. 
Vissa indikatorer är framtagna men det är svårt att göra analyser avseende kvaliteten för 
perioden 2012-2019. 
Att till exempel mäta antalet barn per personal är, på samma sätt som kostnad är ett mått 
på hur mycket resurser som satsas på verksamheten, inte ett mått på verksamhetens 
kvalitet. Även om det finns en viss koppling mellan barngruppers storlek och kvalitet så 
är den svårbedömd.  
Det finns ett signifikant samband mellan å ena sidan det socioekonomiska indexet och å 
andra sidan barngruppernas storlek och antal barn per heltidstjänst. Barngruppernas 
storlek och antal barn per heltidstjänst är i genomsnitt något lägre på förskolor med högt 
socioekonomiskt index, men detta förklarar enbart en mindre del av den variation som 
finns mellan förskolorna. Det går därmed inte att utläsa någon tydlig strategi i hur den 
riktade socioekonomiska resursen används. 
Förekomsten av legitimerade förskollärare som leder och utvecklar pedagogiken och 
lärandet på förskolorna är däremot en viktig kvalitetsindikator. Göteborg har en högre 
andel legitimerade förskollärare än Stockholm och Malmö. Då andelen legitimerade 
förskollärare skiljer sig åt mellan utbildningsområdena i staden och andelen är lägre i de 
socioekonomiskt svagare områdena behöver Göteborg på en strategisk nivå skapa 
incitament som bidrar till att nyttja förskollärarkompetensen där behoven är som störst. 
Flera indikatorer pekar på förskolan som en verksamhet med hög rörlighet bland 
förskollärare, hög andel timavlönade och hög sjukfrånvaro. Genom mer optimalt 
nyttjande av kompetens med mer tydlighet kring olika yrkesgruppers roller och 
arbetsuppgifter på respektive förskola, kan även barnskötarna och förskoleassistenter bli 
en mer permanent del av verksamheten.   
För att förskolan ska ge den socioekonomiskt utjämnande effekten forskning visar att 
förskolan kan bidra till, behöver andelen inskrivna barn öka i vissa områden. 
För att kunna göra analyser avseende förskoleverksamhetens ändamålsenlighet, 
effektivitet och måluppfyllelse är det viktigt att indikatorerna som arbetats fram 
implementeras och kan spegla måluppfyllelse kopplat till nationella mål i verksamheten. 
Det finns idag inte tillräckligt med jämförbara data för att göra den bedömningen. 
Förskolenämnden har sedan bildandet arbetat systematiskt i enlighet med 
förstärkningsområdena och har fortsatt identifiera vad som skapar förbättrade 
förutsättningar för barnens lärande och ökad effektivitet. Något som nämnden har 
uppmärksammat är att förskoleenheterna är mindre än i exempelvis Malmö och 
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verksamheterna i Göteborg kan mer fritt välja ”förskolehus” än i Malmö. Med mindre 
enheter har Göteborg utmaningar i förutsättningar att planera en optimal bemanning 
som också är kostnadseffektiv.   

9.2 Grundskolan har högre kostnader men lägre kunskapsresultat än 
förväntat 

Göteborg har en kostnad sammantaget för förskoleklass, grundskola och fritidshem som 
är högre än genomsnittet för landets kommuner om man tar hänsyn till strukturella 
faktorer som skillnader i socioekonomiska och geografiska förhållanden. Samtidigt är 
de kommunala grundskolornas betygsresultat för årskurs 9 lägre än förväntat, även här 
med hänsyn tagen till socioekonomiska förhållanden. Detta oavsett om betygsresultaten 
mäts som andel behöriga till gymnasieskolan eller som meritpoäng. 
Den högre kostnadsnivån beror huvudsakligen på att Göteborg har haft en högre 
kostnadsökning, det vill säga tillfört mer resurser, framför allt under den senare delen av 
jämförelseperioden. Resurstillskottet utgörs av andra yrkeskategorier än lärare så som 
elevassistenter, elevhälsa och handläggare/administratörer. I vilken mån dessa har 
kunnat avlasta rektorer och lärare och därmed skapat mer utrymme för undervisning 
eller på annat sätt skapat bättre förutsättningar för elevernas lärande, har inte varit 
möjligt att svara på inom utrymmet för denna rapport. Det är också möjligt att 
resurstillskottet ännu inte har gett effekt på betygen för årskurs 9 då de delvis har varit 
riktade till lågstadiet. 
På skolnivå kan konstateras att det är skolor med "mellanhögt" socioekonomiskt index 
som står för den största negativa avvikelsen från det förväntade resultatet. 
Grundskolenämnden har sedan bildandet bedrivit ett systematiskt arbete i enlighet med 
de identifierade förstärkningsområdena och har även fortsatt med att identifiera vad som 
skapar förbättrade förutsättningar för eleverna och en högre effektivitet. Något som 
nämnden har uppmärksammat är att Göteborg har små skolenheter, vilket enligt 
nämndens bedömning försvårar en effektiv användning av resurser. 
Grundskolenämnden har ett fortsatt arbete att göra med att prioritera de resurser som 
den har för att åstadkomma bästa möjliga kvalitet i undervisningen och så goda resultat 
som möjligt. Enligt de resultat som har framkommit i denna rapport är det inte självklart 
brist på resurser utan hur de används som förklarar att betygsresultaten är lägre än vad 
som kan förväntas utifrån de kommunala skolornas förutsättningar. I detta arbete krävs 
ett ökat fokus på de skolor som har ett socioekonomiskt index över det genomsnittliga 
för stadens skolor, men ändå inte tillhör de med de allra största socioekonomiska 
utmaningarna. Detta behöver inte innebära förändringar i den socioekonomiska 
viktningen i nämndens resursfördelningsmodell, utan kan handla om andra insatser så 
som en ökad uppmärksamhet och större fokus på dessa skolors specifika förhållanden 
samt hur väl grundskolan kan attrahera och fördela kompetens av framförallt behöriga 
lärare och rektorer.  

9.3 Gymnasieskolan är kostnadseffektiv och hur väl den skapar 
måluppfyllelse bör analyseras ur olika perspektiv 

Göteborgs kommunala gymnasieskola har en kostnadsnivå som är betydligt lägre än 
kommunsnittet, övriga storstäder och kommungruppen större städer. Måluppfyllelsen 
avseende eleverna i de kommunala gymnasieskolorna visar på lägst genomströmning på 
tre respektive fyra år vid jämförelse med samma kommuner som ovan. 
Resultatet gäller i stort sett både för andel elever som tar examen eller erhåller 
studiebevis inom tre respektive fyra år och andelen gymnasieelever som uppnått 
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grundläggande behörighet till universitet och högskola inom tre år respektive fyra år. 
Resultaten för eleverna i Göteborg, som inkluderar elever som går i fristående 
gymnasieskolor och i andra kommuners gymnasieskolor, annorlunda ut. Då uppvisar 
göteborgseleverna resultat som ligger i nivå med både Stockholm, kommunsnittet och 
kommungruppen större städer ur befolkningsperspektivet. 
Anledningen till att måluppfyllelsen är mer lik jämförelsekommunerna när jämförelsen 
utgår från göteborgseleverna som helhet (oavsett fristående eller kommunal 
gymnasieskola) beror på att programstrukturen då är mer lik övriga kommuners på 
helheten. Göteborgs elev- och programstruktur i den kommunala gymnasieskola skiljer 
sig alltså åt jämfört med den kommunala gymnasieskolan i Malmö och Stockholm 
vilket påverkar resultaten - i detta fall uppvisas en lägre måluppfyllelse. 
Kommunens gymnasieskola har en hög andel elever som läser på introduktionsprogram, 
ungefär 23 procent. Andelen är högre än för kommunala gymnasieskolor i både Malmö 
och Stockholm. Endast 24 procent av dessa elever tog examen 2019. Majoriteten av 
eleverna läser tre, ofta fyra år på introduktionsprogram utan att få behörighet till 
gymnasieskolans nationella program. Idag saknas uppföljning för att beskriva hur väl 
staden lyckas nå målen för en stor andel av denna grupp elever. Det saknas även 
uppföljning av hur de kompensatoriska insatserna fungerar och hur kvaliteten i dessa 
utbildningar kan öka. Som nämnts tidigare syftar de här olika programmen till mycket 
annat än en gymnasieexamen som slutmål. Huruvida resterande andel uppnår andra mål 
finns ingen kunskap om.  
Denna grupp av elever utgör mer än 20 procent av det totala elevantalet i kommunens 
egen gymnasieskola och utgör därför en väsentlig grupp för analys av måluppfyllelse 
kopplat till andra syften än fortsatt framtida utbildning, exempelvis etablering på 
arbetsmarknaden. 

9.4 Inom vuxenutbildningen är det svårt att jämföra verksamheten med 
andra kommuner 

Vuxenutbildningen i Göteborgs Stad uppvisar för 2018 en kostnadsnivå som är låg i 
förhållande till jämförelsekommunerna, undantaget Stockholm. Kostnadsutvecklingen 
har sedan 2012 varit kraftig för både Göteborgs del och för övriga 
jämförelsekommuner, undantaget Malmö. 
Som nämns tidigare har ingen jämförelse kunnat göras avseende kvaliteten i leveransen 
av uppdraget (andel godkända elever, andel avhopp) med andra kommuner eftersom de 
mått/indikatorer som nämnden använder inte går att jämföra med den officiella 
statistiken. Även på kostnadssidan störs jämförelsen i viss grad av att kostnader 
hänförliga till arbetsmarknadsåtgärder har redovisats som vuxenutbildning. 
Eftersom en så stor del av verksamhetens kostnader är hänförliga till den upphandlade 
verksamheten, vilken inte innefattas i denna uppföljning, är det svårt att göra ytterligare 
analyser avseende produktivitet och kvalitet inom vuxenutbildningen. 
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10 Strategiska framtidsfrågor 
Nedan presenteras de som Stadsledningskontoret, inom ramen för denna uppföljning, 
anser är strategiska framtidsfrågor för att måluppfyllelse ska uppnås avseende barn och 
elevers utbildning och undervisning. 

10.1 Den demografiska utvecklingen leder till minskade resurser 

10.1.1 Försämrade finansieringsmöjligheter 

De kommande åren beräknas antal personer i de yngre, men framför allt i de äldre 
åldersgrupperna, öka betydligt mer än de i de förvärvsarbetande åldrarna. Eftersom 
kommunernas kostnader är störst för barn och ungdom och för de äldsta invånarna, 
medan finansieringen i hög grad bestäms av antal invånare i de förvärvsarbetande 
åldrarna innebär det försämrade finansieringsmöjligheter om det inte sker en drastisk 
ökning av statsbidragen eller en kraftig höjning av kommunalskatten21. 
Resurserna till utbildningsområdet kan sannolikt inte öka varje år utöver befolknings-, 
pris- och löneutveckling på samma sätt som tidigare. Snarare handlar det om realt 
minskade resurser per elev/invånare. 
Det innebär att om inte förutsättningarna ska försämras för elevernas lärande behöver 
resurserna användas mer effektivt än idag och de behöver styras dit där de gör störst 
nytta.  
Ett exempel är att minska de generella öppettiderna på våra förskolor på morgon och 
kvällar för att i stället mer effektivt matcha öppettiderna per enhet med de individuella 
behoven. 
Då de största kostnadsposterna är personal och lokaler belyses dessa resurser nedan. 

10.1.2 Attraktiva arbetsplatser och ändamålsenlig fördelning av 
kompetens 

Göteborgs Stad delar tillsammans med de flesta kommuner i Sverige utmaningen i att 
andelen arbetsföra minskar samtidigt som behoven ökar. Även om Göteborg har en 
bättre situation jämfört med flera andra kommuner, med en högre försörjningskvot 
jämfört med snittet, behöver arbetssätten ändras framöver. Inom utbildningsområdet 
kommer inom den närmaste femårsperioden främst antalet gymnasielever att öka, med 
18 procent fram till 2024. Även antalet elever i grundskolan väntas öka med sju procent.  
Inom förskolan handlar detta om att inom den kommunala verksamheten organisera 
varje förskola mer ändamålsenligt där olika kompetenser tas tillvara och där alla olika 
yrkesroller tydliggörs för att kunna erbjuda likvärdig kvalitet till hela staden. Det 
handlar om att använda befintliga resurser utifrån ett helhetsperspektiv, men också på 
ett sådant sätt att det upplevs attraktivt för medarbetare att vilja vara kvar och utveckla 
verksamheten. 
Likaså är utmaningen inom den kommunala grundskolan att fördela och attrahera 
behöriga lärare, förstelärare, rektorer och annan kompetens mer jämnt fördelat och 
utifrån behovet hos varje skola inom staden. Bristen på personal är särskilt stor inom 
fritidshem och särskola utifrån lagens krav på legitimation och behörighet. Eftersom de 
mest attraktiva arbetsgivarna är de som bedriver den bästa och mest intressanta 
verksamheten blir det viktigt att fortsätta utveckla det systematiska kvalitetsarbetet för 

 
21 Göteborgs stadsledningskontor (2017), Göteborgs Stads långsiktiga ekonomiska förutsättningar 2017-
2035 
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att utveckla undervisningen och stärka elevernas resultat. För att möta den rådande 
arbetskraftsbristen av lärare behöver arbetet för att utveckla organisationen med andra 
roller som kompletterar och stödjer lärarnas undervisning utvecklas vidare. Även om ett 
omfattande arbete för att nyttja kompetensen mer effektivt sker, bedöms det fortsatt vara 
underskott på utbildade lärare under flera år framöver.  
Med tanke på att antalet gymnasieelever väntas öka kraftigt kommer frågan om 
kompetensförsörjning bli mer aktuell även för gymnasieskolan. Framförallt ökar 
behovet av ämneslärare kraftigt, men även behovet av yrkeslärare ökar. För att klara 
utmaningen krävs även här nya arbetssätt och sannolikt även nyttjande av teknik för att 
ersätta bristen på personal. 
För att kunna följa upp, styra och fördela kompetensen på ett ändamålsenligt och 
optimalt sätt inom staden och mellan skolformerna blir det också viktigt med enhetliga 
system för att kunna identifiera fördelningen olika av yrkesgrupper och befattningar. Ett 
första steg har tagits genom att grundskolenämnden har infört ett systemstöd för 
kartläggning av medarbetarnas kompetens. 

10.1.3 Effektivare lokalutnyttjande och större skolenheter 

Det finns en överkapacitet gällande utbildningsplatser totalt sett i staden, men med stora 
variationer mellan olika skolor och områden. Den genomsnittliga nyttjandegraden av 
Göteborgs Stads grundskolor under 2019 var 92 procent. Även förskolenämnden har 
inför 2020 tillgång till fler platser än det förväntade behovet. Inom grundsärskolan 
saknas grundskoleplatser med olika krav på tillgänglighetsanpassning.  
Lokalkostnadernas andel av barn- och skolpeng förväntas öka inom den närmsta 
framtiden då billigare uttjänta lokaler ersätts av reinvesteringar och dyrare 
nyproduktionsinvesteringar. Därav kommer en effektiv användning av befintliga lokaler 
vara fortsatt viktigt för nämnderna att omhänderta i sitt planeringsarbete. Även framtida 
hyresmodell och kostnadsökningar inom byggnation antas öka lokalkostnaderna 
framöver.  
Struktur och organisation kring lokaler, kapacitet och skolsegregation är några av de 
områden som ingår i den pågående skolenhetsutredningen som grundskolenämnden gör 
som syftar till att bidra till en mer hållbar skolenhetsorganisation som stödjer 
intentionerna i skolutredningen. En första delrapport har presenterats under våren 2020. 
Delrapporten har visat att storleken på skolenheterna har betydelse. Det är tydligt att 
skolenheter måste ha en viss storlek för att vara organisatoriskt bärkraftiga. En 
organisatoriskt bärkraftig skolenhet är en skolenhet som har resurser för en tillräckligt 
stor skolledning. En bärkraftig skolenhet har också tillräckligt många elever för att 
kunna ha olika stödresurser, och tillräckligt många pedagoger för att rektor ska kunna 
skapa en effektiv arbets- och utvecklingssituation. Skolenheters storlek kan också ha 
effekt på skolsegregationen. 
Även förskolenämnden har under 2019 sett över möjligheten att skapa större enheter för 
att underlätta för rektor att planera utifrån givna förutsättningar. Arbetet kommer att 
fortsätta under 2020.  

10.2 Förbättra elevernas möjligheter till lärande 

10.2.1 Tidiga insatser  

Elevernas resultat och utbildningens kvalitet följs upp och analyseras från förskoleklass 
och uppåt. Det är viktigt att detta arbete utvecklas - både avseende analys och 
inrapportering för att möjliggöra att åtgärder sätts in i ett tidigt skede. Andelen elever 
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som saknar gymnasiebehörighet uppgår till drygt 24 procent. Av elever som inte har 
uppnått kunskapskraven i något av ämnena svenska/svenska som andraspråk, matematik 
eller engelska i årskurs 6 är det mindre än 20 procent av eleverna som blir behöriga till 
gymnasieskolan. Därför är det viktigt att insatser sätt in i tid. 
Färre barn och elever från områden som är socioekonomiskt svagare är inskrivna i 
förskola och fritidshem. Barn som inte deltar i förskola har sämre förutsättningar att 
lyckas i skolan. Därför behöver andelen barn från utsatta områden öka i förskolan.  

10.2.2 Kontinuiteten måste förbättras genom fungerande övergångar 
mellan skolformerna och minskat antal skolbyten 

För att stärka kontinuiteten i elevens lärande behöver framtagen plan för övergång 
mellan förskola/pedagogisk omsorg samt förskoleklass och fritidshem förankras och 
implementeras. Denna uppföljning visar att det även är viktigt med kvalitet i övergångar 
mellan grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning för att skapa bästa möjliga 
förutsättningar för elever att hamna på rätt nivå och klara studierna. 
Både grundskolenämndens analyser och denna analys visar att elevernas 
kunskapsresultat påverkas negativt av hög andel skolbyten. Elevomsättningen har ett 
högt samband med socioekonomiskt index. Den pågående skolenhetsutredningen har ett 
viktigt uppdrag i att föreslå den fortsatta vägen för att skapa en enhetsorganisation som 
ger bästa möjliga väg för eleverna genom årskurserna. 

10.2.3 Prioriteringar för ökad likvärdighet  

Betygsresultaten är lägre i socioekonomiskt svaga områden. Utifrån SALSA-resultaten 
kan konstateras att staden inte lyckas kompensera för skillnader som enligt forskning 
påverkar måluppfyllelse. Göteborgs kommunala skolor har en lägre andel behöriga 
lärare och förskollärare på de skolor och förskolor där kompensation behövs i högre 
grad. Idag ges inte alla elever samma möjlighet att lyckas. 
Idag sker ekonomisk kompensation utifrån socioekonomi inom förskola, grundskola 
och gymnasieskola. Denna skapar inte automatiskt fler behöriga lärare, ett stabilt 
ledarskap, minskad elevomsättning etcetera. Nämnderna behöver ta ställning till vad 
variationerna i förutsättningar och skolresultat ska föranleda för prioriteringar och beslut 
om riktade insatser. 

10.2.4 Ökad jämförbarhet inom utbildningsområdet i Göteborg  

Främst inom vuxenutbildningen, men även i viss mån kopplat till grundskolenämndens 
skolformer och verksamheter samt gymnasieskolan har det funnits svårigheter att 
jämföra Göteborgs verksamhet med andra kommuners. Detta för att verksamheterna 
själva använder andra nyckeltal än den officiella statistiken eller att det är oreda i 
redovisningen kopplat till de olika skolformerna/verksamheterna. Ska det vara möjligt 
att jämföra Göteborgs verksamhet och måluppfyllelse med andra i syfte att utveckla 
verksamheten behöver den officiella statistiken användas i högre grad och en 
rättvisande redovisning av kostnader per skolform/verksamhet behöver säkerställas. 
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