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Förord 

Ett litet land behöver stora kunskaper. För att skapa dessa kunskaper behövs en välfungerande 

skola. Under 1990-talet sjösattes tre genomgripande reformer som förändrade både 

finansiering och styrning av svensk skola, nämligen friskolereformen, det fria skolvalet samt 

kommunaliseringen. Staten abdikerade till stor del från sitt ansvar jämfört med tidsperioden 

innan och skulle från och med då styra på andra sätt, främst genom mål- och resultatstyrning. 

Systemet skulle skapa en flexibilitet och uppmuntra till pedagogisk utveckling. 

Då skolan blivit mer olikvärdig och kunskapsresultaten dalat samtidigt som lärarlönerna 

fortsatt halka efter har staten känt ett ansvar att stötta upp skolverksamheten hos de 

mångtaliga fristående och kommunala skolhuvudmännen. Metoden för detta har till stor del 

blivit specialdestinerade statsbidrag – något som är klokt då det garanterar att pengarna når 

verksamheten och inte försvinner på vägen. 

Detta har tyvärr inte fungerat på ett tillfredsställande sätt, vilket föreliggande rapport visar. 

Pengarna når inte ut i systemet, och andra som följt upp statsbidragen noterar att de inte når 

de platser där de kanske behövs som mest. 

Lärarnas Riksförbund kräver att skolhuvudmännen och staten ser till att lösa dessa problem. 

Det är Sveriges lärarkår och elever som får sota för det annars – och i förlängningen hela 

samhället. 

Bo Jansson 

Förbundsordförande 
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Sammanfattning och slutsatser 

Dagens svenska skola består av ett stort antal olika skolhuvudmän. Dessa är fördelade inom 

kommunal, statlig samt privat sektor och merparten finansieras via skolpengen som 

kommunerna betalar. Staten försöker dock stötta och styra skolverksamheten ekonomiskt 

genom bland annat riktade statsbidrag som skolhuvudmännen får ansöka om via Skolverket. 

Kommunernas arbetsgivarorganisation Sveriges Kommuner & Landsting (SKL) skriver i 

december 2014 att det vid den tidpunkten fanns 40 riktade statsbidrag att söka för skolans 

räkning.1 

Resurserna nyttjas inte 
I föreliggande rapport analyseras tre statsbidrag som varit viktiga för skolan och framförallt 

lärarna. Rapporten vittnar om att stora summor pengar aldrig når ut i systemet – ett kapacitets-

underutnyttjande på minst 2,3 miljarder kronor mellan 2007–2014.2 I genomsnitt försvinner 

alltså minst 329 miljoner kronor om året som skulle gått till satsningar på lärares löner och 

fortbildning. Andra rapporter gör också gällande att det inte finns skäl att tro att det generellt 

ser bättre ut avseende resterande 37 statsbidrag som är sökbara i dagsläget.3, 4, 5

Detta är tydliga tecken på huvudmännens bristande engagemang i att stimulera lärarnas 

yrkesutveckling, vilket leder till att svensk skolas problem förblir olösta. Det tar bort 

utvecklingsmöjligheter för lärare som redan är i yrket och skickar en dålig signal till de 

studenter som idag funderar på om de ska bli lärare eller något annat yrke med andra chanser 

till utveckling och lönekarriär. 

Skolan är en nationell angelägenhet. Staten ställer höga krav och drar riktlinjerna för 

verksamheten och lärarna är de som sedan utför arbetet att bilda människor till medborgare 

och ge dem de kunskaper de behöver för en alltmer krävande arbetsmarknad. Om man inte 

visar vilja att gå lärarna och staten till mötes i sådana frågor som fortbildning och läraryrkets 

attraktionskraft bör man fundera på om man skall ägna sig åt skolverksamhet överhuvudtaget. 

Inom andra verksamheter i samhället ses det inte med blida ögon att tacka nej till pengar som 

syftar till att förbättra verksamheten. Inom skolan är det tyvärr legio hos alltför många arbets-

givare. Det tyder på bristande insikt i skolans problem tillika lösningarna på dessa problem. 

Väl använda resurser är nödvändigt för att vända utvecklingen i svensk skola till något 

positivt. 

Stora skillnader mellan huvudmän 

Denna undersökning visar att det finns stora skillnader i nyttjandegrad av statsbidrag mellan 

skolhuvudmän. Detta illustreras tydligt i samtliga granskade statsbidrag. 

Karriärtjänstpengar söks i väldigt varierande grad av huvudmännen. Det finns huvudmän som 

söker noll procent av sin bidragsram, dessa pengar blir då sökbara för andra. De som då är 

mer framåt får därmed möjlighet att ansöka om ytterligare pengar än deras ursprungliga 

1 Sveriges Kommuner & Landsting (SKL). (December 2014). Ekonomirapporten - Om kommunernas och 

landstingens ekonomi, s. 28, Stockholm: SKL. 
2 Eftersom statistik över de totala kostnaderna saknas för Lärarlyftet 1 och karriärtjänsterna är det enkelt att dra 

slutsatsen att den egentliga summan oanvända pengar är högre än 2,3 miljarder. 
3 SOU 2014:5. Betänkande av: Utredningen om skolans kommunalisering. Staten får inte abdikera – om 

kommunaliseringen av den svenska skolan. Stockholm: Utbildningsdepartementet. 
4 RIR 2014:25, Specialdestinerade statsbidrag – Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? Stockholm: 

Riksrevisionen. 
5 Skolverket. (2008). Skolverket och statsbidragen, Stockholm: Skolverket. 
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bidragsram medgav. Detta är inte rättvist gentemot eleverna och lärarna på de skolor som inte 

får ta del av satsningarna – det vidgar klyftan mellan de huvudmän som vill förbättra skolan 

och de som förhåller sig relativt passiva till de problem som finns inom svensk skola. 

Vad vill Lärarnas Riksförbund? 

 Resurserna måste ut i skolan!

Lärarnas Riksförbund kräver att de resurser staten avsätter för skolan, exempelvis

lärarnas fortbildning och karriärtjänster för lärare ska gå raka vägen till skolan. Vissa

skolhuvudmän har alldeles för långa startsträckor i ansökningsprocessen för

statsbidrag – vilket innebär att statliga reformer för många elever och lärare helt eller

delvis går förlorade. Det är inte acceptabelt att huvudmän fritt ska välja vilka reformer

som ska genomföras, statliga reformer ska nå elever och lärare oavsett huvudman.

 Satsningarna måste vara hållbara över tid!

Svensk skola ska inte bedrivas i projektform. Det ska råda långsiktighet och trygghet,

där elever, lärare, rektorer och föräldrar på förhand vet vad som förväntas, samt vilka

förutsättningar som ska gälla i verksamheten. Resurserna till skolan, inte minst statliga

satsningar på lärarnas fortbildning, måste permanentas. Det finns inga skäl att anta att

huvudmän som inte ens är beredda att ta emot pengar från staten för välbehövliga

ändamål skulle hitta resurser eller vilja att på egen hand genomföra satsningar. Därför

behöver satsningarna permanentas, och det bör vara obligatoriskt för huvudmännen att

aktivt delta.

 Reglera lärarnas möjlighet till fortbildning!

Lika självklart som staten står för den grundläggande lärarutbildningen måste nästa

steg i kedjan säkras. Staten måste garantera den fortbildning som är nödvändig för att

upprätthålla och utveckla lärarkompetensen för att ge eleverna en uppdaterad och

högkvalitativ undervisning. Det kan enbart ske genom finansiering och styrning av

fortbildningen. Lärarnas Riksförbund förväntar sig att den sittande regeringen snarast

presenterar krav på huvudmännen om fortbildningens innehåll och omfattning.
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Bakgrund 

Sedan den svenska skolan kommunaliserades i början av 1990-talet har huvudmannaskapet 

för skolan ålagts kommuner och fristående skolhuvudmän. Kommunerna har därtill haft till 

uppgift att finansiera skolverksamheten. I syfte att motverka det faktum att olika kommuner 

har olika ekonomiska förutsättningar för att finansiera skolan infördes direkt efter 

kommunaliseringen ett sektorsbidragssystem till kommunerna som därefter snabbt kom att 

inkluderas i det kommunala utjämningssystemet.6 Att lägga denna extrafinansiering som 

generella statsbidrag vilka är fria för kommunerna var ett misstag då det ledde till att pengarna 

inte hamnade i den verksamhet som de var avsedda för. Detta tog endast ett par år för staten 

att förstå och försöka hantera, vilket ledde till att man började lägga finansiering via så 

kallade riktade statsbidrag redan i slutet av 1990-talet.7 Idag har vi flera riktade (ibland 

kallade specialdestinerade) statsbidrag och de flesta handläggs av Skolverket och 

Socialstyrelsen.8 

Att använda sig av specialdestinerade statsbidrag är ett sätt för staten att styra huvudmännen i 

en viss riktning genom att erbjuda dem resurser som är knutna till en viss satsning. Ett 

gemensamt problem för många av de riktade statsbidragen är dock att kommunerna nyttjar 

dem i väldigt olika grad vilket riskerar att öka skillnaderna mellan olika kommuner snarare än 

att utjämna dem. Analyser av vilka kommuner som deltar visar att det oftast är de små 

kommunerna som inte deltar i satsningarna, bland annat för att de inte har råd att bidra med 

den finansiering som krävs. Skolverket gjorde nyligen en genomgång av kommunernas 

deltagande i statbidragssatsningarna. De analyserade vilka kommuner som deltagit i olika 

skolutvecklingsinsatser 2011–2013. I genomsnitt handlade det om 22,3 statsbidrag och 3,5 

miljarder årligen. I genomsnitt deltog kommunerna i var tredje statsbidragssatsning. De 

kommuner som deltagit i minst antal satsningar hade endast tagit del av 15 procent av stats-

bidragen. De kommunerna som deltog i minst utsträckning var glesbygdskommunerna, vilka i 

många fall varit de kommuner som haft störst behov av bidragen.9 

Svensk skola har tre stora utmaningar idag som flera av de riktade statsbidragen tagit sikte på 

att lösa, dessa är följande: 

6 SOU 2014:5, s. 17–18. 
7 Jmf SOU 2014:5 samt Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2010:5, Statliga bidrag till kommunerna 

– i princip och praktik, Stockholm: Finansdepartementet.
8 SKL 2014, s. 26. 
9 Skolverket. (2014). Kommunernas deltagande i statsbidragssatsningar, s. 1, Stockholm: Skolverket. 
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Sjunkande kunskapsnivåer i internationella mätningar, den internationella 

kunskapsmätningen PISA har visat på en fallande trend för svenska kunskapsresultat både 

över tid och relativt andra. Den svenska resultatutvecklingen redovisas i diagrammet nedan. 

Diagram 1: Sveriges PISA-resultat 2000–2012 
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Bristande likvärdighet mellan kommuner, skolor och samhällsgrupper.  

Detta har visats bland annat i en av Skolverkets kunskapsöversikter vilket presenteras i 

linjediagrammet nedan.10 Tidsserien var ursprungligen fram till 2007 men har förlängts av 

forskare vid Göteborgs Universitet på begäran från Lärarnas Riksförbund. 

Diagram 2: Betydelsen av kommun- respektive skoltillhörighet för betygen 1989–2011 

10 Skolverket. (2009). Vad påverkar resultaten i svensk grundskola?, s. 54, Stockholm: Skolverket. 

0

2

4

6

8

10

12

A
n
d
e
l 
fö

rk
la

ra
d
 v

a
ri
a
ti
o
n
 (

%
)

Skola Kommun



Pengarna i sjön 9 

Läraryrkets attraktionskraft har sjunkit sedan en lång tid tillbaka. Detta märks dels i det 

faktum att lärarlönerna sjunkit relativt andra yrken sedan 1970-talet, dels i till exempel 

TALIS-studien som visade att Sveriges lärare är de som i lägst grad känner att de skulle vilja 

bli lärare igen om de fick välja om sitt yrke, jämfört med andra länder i studien.11 Enligt en 

sammanställning av sökandestatistik från SCB så är det mycket ovanligare att söka till 

lärarutbildningen som förstahandsval 2011 relativt 1982, se tabellen nedan. 

Tabell 1: Sökande per plats till olika utbildningar i Sverige 1982 och 2011.12 

Undervisning 1982 2011 

Lågstadielärarlinjen 17,6 — 

Mellanstadielärarlinjen 11,6 — 

Grundlärarexamen  — 1,1 

Ämneslärarlinjen, Hi-Sam 24,6 — 

Ämneslärarexamen  — 1 

Andra yrkesprogram 1982 2011 

Jurist 1,9 4 

Socionom 3,5 2,6 

Läkare 6,2 5,8 

Civilingenjör 1,4 1,3 

För att komma tillrätta med dessa problem krävs åtgärder över hela landet, och tre åtgärder 

man vidtagit har varit de riktade statsbidragen: 

 Lärarlyftet I

 Lärarlyftet II

 Karriärtjänster för lärare

Det är således av intresse för allmänheten att veta hur mycket dessa statsbidrag har nyttjats. 

11 Skolverket 2014:408 TALIS 2013, En studie av undervisnings- och lärmiljöer i årskurs 7–9, s. 79, Stockholm: 

Skolverket. 
12 Lärarnas Riksförbund. (2012). Läraryrkets attraktionskraft på fallrepet, s. 9, Stockholm: Lärarnas 

Riksförbund samt Lärarnas Riksförbund. (2008). Vem blir vad och varför?, s. 24, Stockholm: Lärarnas 

Riksförbund. 
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Undersökning 

Lärarnas Riksförbund har fått statistik från Skolverket gällande de tre statsbidragen 

Lärarlyftet I, Lärarlyftet II, samt även karriärtjänster för lärare. Statistikkällorna beskrivs 

utförligare i avsnittet ”Metod”. 

Lärarlyftet I 

Detta statsbidrag lanserades 2007 och pågick i fyra år, fram till 2011. Statsbidraget syftade till 

att höja lärares ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska kompetens. Detta gav möjligheten till i 

huvudsak behöriga lärare att efter godkännande från arbetsgivaren få studera med 80 % av 

lönen.13 Skolverket har visat att 18 000 lärare deltog i satsningen14 och Statskontoret har i en 

analys från 2010 konstaterat att 95 % av kommunerna hade deltagande lärare men bara 25 % 

av de fristående skolhuvudmännen.15  

Skolverket fick i samband med inrättandet av statsbidraget i uppdrag att ta fram bidragsramar 

per huvudman baserat på huvudmannens andel av det totala antalet behöriga lärare. Huvud-

mannens lönenivå kunde även beaktas och i vissa fall kunde Skolverket göra avsteg från 

modellen. Det schablonmässiga bidraget per högskolepoäng låg på 70 % av skolhuvud-

mannens lärarlönekostnader.16  

Totalt under tidsperioden avsattes 4,1 miljarder för ändamålet varav 3,5 miljarder avsattes till 

skolhuvudmännen – om pengarna söktes. 

Lärarlyftet II 

Detta statsbidrag lanserades 2012 och pågår ännu. Statsbidraget syftar till att lärare med lärar-

examen ska bli behöriga i de ämnen de undervisar i. För detta bidrag finns ingen bidragsram, 

utan huvudmannen söker för de som den själv godkänt för fortbildningen och på så vis 

rekvireras ersättning för den läraren. Däremot finns det fastställda anslag för varje år som man 

kan förhålla sig till. 

Anslagen kan fördelas på tre olika kostnadsställen: Statsbidrag till skolhuvudmän, betalningar 

till lärosäten, samt administration. Av dessa kostnadsställen var betalningar till lärosätena det 

största med 66 % av anslagen under 2012–2014 och statsbidrag till skolhuvudmän hade 33 % 

av anslagen. Administrationen av statsbidragen utgjorde resten, alltså drygt 1 % av 

anslagssumman. 

Karriärtjänster för lärare 

Detta statsbidrag syftar till att höja lärares löner och möjliggöra för lärare att göra karriär utan 

att lämna undervisningen. Karriärtjänsterna inrättades 2013 och gäller tillsvidare. 

Statsbidraget bildades efter initiativ från Lärarnas Riksförbund som länge menat att 

undervisande lärare skulle kunna göra karriär inom sitt yrke. Även internationella rapporter 

menar att Sverige för att lyfta sin skola bör satsa på att ge lärare fler karriärmöjligheter.17 

13 SOU 2014:5, s. 138, samt även Regeringens pressmeddelanden 2007-04-20. 
14 SOU 2014:5, s. 138. 
15 Statskontoret 2010:12, Ett lyft för den som vill – Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av 

lärare, s 7, Stockholm: Statskontoret. 
16 Ibid., s. 127. 
17 McKinsey & Company. (2010). How the worlds most improved school systems keep getting better, London: 

McKinsey & Company. 
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Huvudmän med färre än 75 elever har ingen bidragsram utan söker ur en bidragspott och kan 

därmed få en förstelärartjänst finansierad, vilket motsvarar 42 500 kronor per termin eller  

85 000 kronor per läsår.  

I syfte att verkligen tillförsäkra att karriärtjänster inrättas vid landets kommuner och friskolor, 

täcker den statliga satsningen inte bara de totala lönehöjningen för den enskilde läraren, utan 

även sociala avgifter. Huvudmännen avkrävs således ingen medfinansiering för att reformen 

ska kunna förverkligas. 

Hur nyttjade huvudmännen dessa statsbidrag? 

Statistiken visar att det varierar oerhört mycket mellan huvudmän hur stor andel av bidrags-

ramen som använts. Det har även kommit till förbundets kännedom att kommunala skol-

politiker på sina håll aktivt avstått från att söka statsbidrag för till exempel karriärtjänster, av 

politiska skäl, och på andra håll har brister i ansökningsförfarandet orsakat försummelsen. 

Sedan 2007 då det första av de granskade statsbidragen betalades ut, Lärarlyftet I, har cirka 

3,35 miljarder kronor betalats ut för dessa tre statsbidrag. Denna summa inkluderar de totala 

kostnaderna för Lärarlyftet II samt utbetalda pengar till huvudmännen för karriärtjänster och 

Lärarlyftet I. 

I detta avsnitt granskas de tre statsbidragen för sig och sammanfattas sedan. 

Lärarlyftet I 

Som tidigare påtalats varierar uttagen av de olika statsbidragen kraftigt mellan huvudmän. 

Om man ser till totalen för Lärarlyftet I, alltså det sammanlagda utbetalda bidraget under de  

år statsbidraget fanns att söka, så ser man att den genomsnittliga huvudmannen avviker 29 % 

från medelvärdet, vilket visar på en stor spridning i materialet. Lägst på listan placerar sig  

21 huvudmän som överhuvudtaget inte hade ansökt om bidraget. 

Tabellen nedan visar hur stor del av Lärarlyftet I som användes för sitt ändamål. 

Tabell 2: Lärarlyftet I – utbetalda bidrag, bidragsram samt summa pengar som aldrig nyttjades 

Statsbidrag Lärarlyftet I 

Ram (kr) Utbetalt (kr) Outnyttjade pengar (kr) Nyttjandegrad 

2007 334 596 964 42 883 523 291 713 441 13 % 

2008 615 636 892 384 040 945 231 595 947 62 % 

2009 869 645 172 529 127 416 340 517 756 61 % 

2010 898 484 931 485 460 918 413 024 013 54 % 

2011 744 012 251 412 797 083 331 215 168 55 % 

Summa 3 462 376 210 1 854 309 885 1 608 066 325 54 % 

Tabellen visar att flera hundra miljoner kronor lämnades outnyttjade varje år och att summan 

outnyttjade pengar t o m har varit större än summan nyttjade pengar. I raden längst ner, där 

siffrorna summeras, visas tydligt att bara drygt 50 % av ramarna användes. 

Bilden på nästa sida visar hur skillnaderna mellan kommunala huvudmän har sett ut ifråga om 

nyttjande av statsbidragsramen för Lärarlyftet 1. Ljust blå innebär låg nyttjandegrad, mörkt 

blå innebär hög nyttjandegrad. Noteras bör att grannkommuner kan ha mycket olika 

nyttjandegrader. 
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Lärarlyftet II 

Lärarlyftet II har som nämnts inga fastställda ramar, men regeringen avsatte 1,2 miljarder varav 

endast 764 miljoner har använts än så länge. Den avsevärt största kostnadsposten för Lärarlyftet 

II är kurserna på lärosätena, vilket medför att andelen av de totala kostnaderna 2012–2014 som 

gått till statsbidrag för huvudmännen har varit 33 % av anslagen för statsbidraget. Att endast 

764 miljoner kronor kommit ut genom reformen visar att det finns en diskrepans mellan statens 

vilja att finansiera fortbildning samt kompetensutveckling och huvudmännens benägenhet att 

nyttja denna vilja. Efter sommaren kommer alla Sveriges elever att komma tillbaka till en skola 

där legitimationsreformen gäller fullt ut, och behörighet blir avgörande för att kunna bedriva 

skolverksamhet. Detta är något som skolhuvudmännen ansvarar för. 

Tabell 3: Lärarlyftet II – totala kostnader, totala anslag samt summa pengar som aldrig nyttjades 

Statsbidrag Lärarlyftet II 

Anslag (kr) Kostnader (kr) Outnyttjade pengar (kr) Nyttjandegrad 

2012 442 000 000 253 706 000 188 294 000 57 % 

2013 452 000 000 309 064 000 142 936 000 68 % 

2014 331 000 000 201 200 000 129 800 000 61 % 

Summa 1 225 000 000 763 970 000 461 030 000 62 % 

Stora skillnader i uttag råder också mellan huvudmännen, i genomsnittsuttag per lärare som 

huvudmannen ansökt för kan det skilja 10 000 kronor i slutgiltigt uttag, vilket beror på hur 

många högskolepoäng som huvudmannens deltagare tagit. 

Karriärtjänster för lärare 

Då denna reform leder till ökad lönespridning bland lärare och till att vissa lärare får högre 

lön, har den mottagits med viss tveksamhet av några få huvudmän där man med hjälp av 

politiska beslut försökt att undkomma reformen. 

Detta speglar sig i det statistiska materialet om hur mycket som nyttjas. Totalt har huvudmännen, 

och i förlängningen lärarkåren, gått miste om 239 miljoner kronor 2013–2014 på grund av 

huvudmännens varierande ambitioner, detta visas i tabellen nedan. Eftersom de statliga bidragen 

ökat varje år, blir dessutom mängden pengar som inte går ut i systemet större för varje år 

eftersom andelen huvudmän som inte ansöker om pengarna hittills förhållit sig relativt konstant. 

Tabell 4: Karriärtjänster – utbetalda bidrag, bidragsram samt summa pengar som aldrig nyttjades 

Statsbidrag Karriärtjänster för lärare 

Ram (kr) Utbetalt (kr) Outnyttjade pengar (kr) Nyttjandegrad 

Läsåret 2013 351 475 000 277 443 054 74 031 946 79 % 

Höstterminen 2014 623 432 508 457 729 084 165 703 424 73 % 

Summa 974 907 508 735 172 138 239 735 370 75 % 

I statistiken som gäller höstterminen 2014 finns fortfarande 212 huvudmän av total 1 107 

huvudmän i Skolverkets statistik, offentliga såväl som privata, som inte tagit ut en enda krona 

av dem sammanlagt 23 miljoner kronor som dessa 212 huvudmän haft möjlighet att söka för. 

Detta motsvarar 266,5 förstelärartjänster á 42 500 kronor per termin. 
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Sammanfattning 

Som analysen ovan visar för vart och ett av dessa statsbidrag så är det något som inte stämmer 

i statens finansieringsambitioner av svensk skola. För endast den lilla del av statsbidragen 

som analyserats i denna rapport så har miljarder kronor inte kommit ut i verksamheten, där de 

gör nytta. 

Tabell 5: Summerande tabell, statsbidrag och nyttjandegrad 

Statsbidrag Totalt outnyttjat (kronor) Andel outnyttjat 

Lärarlyftet I 1 608 066 325 46 % 

Lärarlyftet II 461 030 000 38 % 

Karriärtjänster 239 735 370 25 % 

Summa   2 308 831 695 Genomsnitt   36 % 
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Metod och urval 

Skolverket är statistikansvarig myndighet för utbildningsrelaterad statistik samt den 

myndighet som utfärdar statsbidrag för skolväsendet (exklusive universitet/högskolor). 

På beställning av Lärarnas Riksförbund har Skolverket tagit fram kostnadsstatistik för de tre 

analyserade statsbidragssatsningarna, per huvudman samt totalt. Kostnaderna fördelar sig på 

anslag, bidragsram (om tillämpligt), samt faktiska utbetalningar. 

Urvalet i denna rapport är alla skolhuvudmän, privata såväl som offentliga. 
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