
 

1 
 

 

Linköpings universitet     VT-14 

Statsvetenskap 3 

Kandidatuppsats, 15hp 

 

 

Rutavdraget för läxhjälp och dess effekter 

- En studie av regeringens interventionslogik och nyckelpersoners 

uppfattningar i Linköpings kommun 

 

The Swedish tax deduction for homework help and its effects 

- A study of the Swedish government’s intervention logic and key persons' perceptions 

within the municipality of Linköping   

 

 

                      

 

Anton Alsander och Jakob Holmin Fridell 

                                                        

 

 

 

 

Handledare: Mikael Rundqvist   Antal ord: 11 337 

ISRN: LIU-IEI-FIL-G--14/01141--SE 

 



 

2 
 

Abstract 

The main purpose of our paper is to reconstruct the intervention logic of the Swedish government's 

proposal to introduce a tax deduction for homework help. Furthermore, we also intend to outline the 

perceived impacts of this tax deduction in the municipality of Linköping. Our material consists of the 

government bill regarding the tax deduction, the parliamentary debate which preceded it as well as 

interviews with key people in the municipality of Linköping. In our study and in the light of Matthew 

Clarke’s theory of neo-liberalism within education policy, we also ask ourselves if the intervention 

logic behind the tax deduction and its perceived effects can be seen as a manifestation of neo-

liberalism. To obtain our results, we have used Evert Vedung’s intervention logic model and side-

effect model. The results are discussed in our analysis chapter which leads us to the conclusion that 

the tax deduction in some respects can be seen as a manifestation of neo-liberalism. The paper 

concludes with suggesting further research, in which we propose that the phenomenon should be 

investigated further and from different approaches.   

Key words: Intervention logic, Perceived effects, Tax deductions, Homework help, Mark Bray, 

Education policy, Neo-liberalism, Matthew Clarke  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
 
Den första januari 2013 blev det möjligt för svenska hushåll att göra avdrag för läxhjälp på 

skattedeklarationen, en utvidning av rutavdraget1 som gjorde det möjligt för familjer att köpa 

läxhjälp för både grundskole- och gymnasieelever till ett reducerat pris, vilket tidigare enbart varit 

möjligt för elever på grundskolan. Från början var det möjligt att göra avdrag för läxhjälp i samband 

med barnpassning men i och med förändringen separerades själva läxhjälpen från barnpassningen. 

Förändringen drevs igenom efter en proposition från regeringen 2012. 2 Med hänvisning till det 

dåvarande regelverket som av regeringen ansågs otydligt argumenterade regeringen för att 

förändringen skulle underlätta och förtydliga för Skatteverket i den meningen att 

gränsdragningsproblemen skulle bli färre. ”Genom att särskilja läxhjälp från barnpassning blir det 

enligt regeringens bedömning färre kontroll- och gränsdragningsproblem.” står det att läsa i 

propositionen.3 Vidare uttrycktes det i riksdagsdebatten som föranledde beslutet att förändringen 

skulle leda till förbättrade resultat i skolan, en stimulerad arbetsmarknad med ökad sysselsättning 

och fler företag samt incitament för fler familjer som tidigare inte använt sig utav läxhjälp att göra 

det.4 Maria Abrahamsson (M) uttryckte under debatten att förslaget var ”helt i linje med RUT-

reformen, som syftar till att skapa nya jobb, minska svartarbetandet, öka arbetsutbudet och 

dessutom underlätta livet, i detta fall för föräldrar som i vardagen inte hinner med att läsa läxor med 

sina barn.”5 

Alla håller emellertid inte med. Förslaget har fått en hel del kritik, bland annat från Skolverket, 

ekonomistyrningsverket, de båda lärarfacken och den politiska oppositionen. 6 Därutöver uttrycktes 

det i Skatterverkets remissvar på propositionen att ”det inte är klarlagt att de nya reglerna kommer 

                                                           
1
 ”RUT är en förkortning av Rengöring, Underhåll och Tvätt. Begreppet rut-avdrag används för att beskriva möjligheten till 

skatteavdrag för husarbete. Exempel på tjänster är städning, barnpassning, trädgårdsarbete. Avdrag ges enbart för 
arbetskostnad.” Skatteverket. RUT-avdrag. Hemsida: http://rutavdrag.se/  (hämtad: 2014-05-23) 
2
 Olsson, Erik. Läx-rut sågas av lärarfacken. Svenska dagbladet. 2013-02-07. Hemsida: 

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/lax-rut-sagas-av-lararfacken_7897138.svd (hämtad 2014-05-20) 
3
 Proposition 2012/13:14. Skattereduktion för läxhjälp. Stockholm. Finansdepartementet.   

4
 Riksdagsdebatt: 1012-12-05. Skattereduktion för läxhjälp. Stockholm. Sveriges riksdag.  

5
 Riksdagsdebatt. 2012-12-05. Skattereduktion för läxhjälp. anf.4, Maria Abrahamsson (M). Stockholm. Sveriges riksdag.  

6
TT, Stockholm. Skolverket mot mer läxrut. Svenska Dagbladet. 2012-09-04. Hemsida: 

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/skolverket-mot-mer-rut-for-laxhjalp_7471914.svd (hämtad 2014-05-21), Proposition 
2012/13:14. Skattereduktion för läxhjälp. Stockholm. Finansdepartementet.    Olsson, Erik. Läx-rut sågas av lärarfacken. 
Svenska dagbladet. 2013-02-07. Hemsida: http://www.svd.se/nyheter/inrikes/lax-rut-sagas-av-lararfacken_7897138.svd 
(hämtad 2014-05-20), Motion 2012/13 Sk2. Skattereduktion för läxhjälp. Stockholm. Vänsterpartiet. Motion 2012/13 Sk3. 
Skattereduktion för läxhjälp. Stockholm. Miljöpartiet., Motion 2012/13 Sk4. Skattereduktion för läxhjälp. Stockholm. 
Socialdemokraterna.   
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att innebära mindre kontroll- och gränsdragningsproblem.” samt att ”om förslaget genomförs måste 

det tydligt framgå vem som ska kunna utföra tjänsten”.7  

1.2 Läxhjälpens historia 
 
Möjligheten att kunna köpa läxhjälp har funnits under en längre tid i Sverige. Redan i slutet på 1990-

talet grundade Gabriel Karlberg företaget Extracoach i Uppsala, vilket bland annat höll sommarkurser 

i matematik.8 Det är emellertid under senare år som läxhjälpsbranschen vuxit sig stark. Under 2012 

hade de fyra största företagen i läxhjälpsbranschen en omsättning på omkring 59 miljoner kronor 

enligt bolagens årsredovisningar, vilket är en ökning med 41 % jämfört med 2011.9 Merparten av 

dessa såldes med rutavdrag och sedan förändringen 2013, vilken inkluderade gymnasieskolor i 

avdraget, har försäljningen av läxhjälp ökat ytterligare.10 Kristian Hansson, maknadschef och en av 

grundarna till My Academy, ett av Sveriges största läxhjälpsföretag, sade i en intervju att ”det har 

märkts ett succesivt ökat intresse sedan vi startade 2007, och särskilt det senaste halvåret. Tidigare 

har rut mest handlat om städhjälp, men nu ser människor att det här är ytterligare en tjänst man kan 

köpa” samt att ”Vi [My Academy] måste ligga i för att möta efterfrågan”. Företaget ökade sin 

omsättning med 300 proent på tre år och planerade i augusti 2013 att anställa 500 personer.11  

1.3 Kritik mot reformen 
 
Från den politiska oppositionen riktades kritik mot rutavdraget för läxhjälp i samband med 

regeringens proposition 2012. Vänsterpartiet, såväl som Miljöpartiet och Socialdemokraterna, 

hänvisade till negativa konsekvenser för likvärdigheten i skolan. Familjers årsinkomst ska inte styra 

vilka som får läxhjälp och inte hävdade man från samtliga partier. Vänsterpartiet hävdade i sin 

motion att hela rutavdraget borde avskaffas12, Miljöpartiet att pengarna borde satsas på 

frivilligorganisationer vilka arbetar med läxhjälp13 och Socialdemokraterna att läxhjälpen borde ges 

av skolan till samtliga elever.14 Socialdemokraterna uttryckte dessutom att Skolverkets kritik mot 

                                                           
7
 Proposition 2012/13:14. Skattereduktion för läxhjälp. Stockholm. Finansdepartementet.   

8
 Skeri, Niklas. Läxhjälp skapar ny bransch. Upsala nya tidning. 2013-11-19. Hemsida: 

http://www.unt.se/uppland/uppsala/laxhjalp-skapar-ny-bransch-2680678.aspx (hämtad: 2013-11-19).  
9
 Jelmini Sundén, Maria. Boom för läxhjälp oroar Skolverket. Svenska dagbladet.Hemsida: 

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/boom-for-laxhjalp-oroar-skolverket-rut-avdrag-for-laxhjalp-har-blivit-en-guldgruva-for-
ny-bransch_8457984.svd (hämtad 2014-05-21) 
10

 Ibid. 
11

 Annebäck, Karin. Fler göteborgare köper läxhjälp. ETC Göteborg. Hemsida: http://goteborg.etc.se/nyheter/fler-
goteborgare-koper-laxhjalp (hämtad 2014-05-21)  
12

 Motion 2012/13 Sk2. Skattereduktion för läxhjälp. Stockholm. Vänsterpartiet. 
13

 Motion 2012/13 Sk3. Skattereduktion för läxhjälp. Stockholm. Miljöpartiet. 
14

 Motion 2012/13 Sk4. Skattereduktion för läxhjälp. Stockholm. Socialdemokraterna.   



 

7 
 

förslaget är allvarlig och att ”själva beredningen av ärendet måste betraktas som skandalöst 

undermålig.”15  

Skolverket skrev i sitt remissvar till promemorian att dess grundinställning är att varje insats för att 

ge elever möjlighet till bättre kunskap och ökad måluppfyllelse är bra men att en skattereduktion av 

läxhjälp befaras gynna resursstarka familjer snarare än de som verkligen behöver hjälpen. Även om 

en skattereduktion skulle ge möjlighet för vissa elever att få stöd måste detta vägas mot 

alternativanvändningen av skattemedel. Skolverket poängterar således det samband som existerar 

mellan socioekonomisk bakgrund och elevers resultat. Skolverket hänvisar sedermera till skollagen (1 

kap. 4 §) som säger att ”en strävan ska vara att uppväga skillnader i elevernas förutsättningar att 

tillgodogöra sig utbildningen”.16 Remissvaret avslutas med att Skolverket hellre hade sett insatser för 

alla elever i skolan, där syftet skulle vara att samtidigt höja kunskapsresultaten, måluppfyllelsen och 

likvärdigheten. Vidare att det är viktigt, om förslaget skulle genomföras, att staten följer upp vilka 

som utnyttjar möjligheten till skattereduktion för läxhjälp och vilka konsekvenser det kan få för 

likvärdigheten.17 

Skatteverket i sin tur förordade också att förslaget skulle avstyrkas. Som skäl nämnde Skatteverket 

att det är viktigt med stabila regler och att det, som nämnt ovan, inte heller är klarlagt att de nya 

reglerna kommer att innebära mindre kontroll- och gränsdragningsproblem.18 Samtidigt har 

förändringen kontinuerligt stöttats och försvarats av riksdagsledamöter och representanter för 

regeringspartierna.19 

1.4 Syfte och Frågeställningar  

1.4.1 Syfte 

 
Denna uppsats syftar till att rekonstruera regeringens interventionslogik – det vill säga regeringens 

tankemässiga logik – bakom förslaget att separera samt utvidga rutavdraget för läxhjälp. Vi ämnar 

även beskriva vilka uppfattade effekter rutavdraget för läxhjälp har fått inom Linköpings kommun. 

Med hjälp av Matthew Clarkes teori om den neoliberala avpolitiseringen av utbildningsväsendet 

                                                           
15

 Motion 2012/13 Sk4. Skattereduktion för läxhjälp. Stockholm. Socialdemokraterna.   
16

SFS 2010:800. Skollag. Stockholm. Utbildningsdepartementet. 
17

 Ekström, Anna. Asp, Camilla. Yttrande över Komplettering av HUS-avdraget med läxhjälp. Skolverket. 2012-09-04. 
18

 Skatteverket. Yttrande över promemorian ”Komplettering av HUS-avdraget med läxhjälp. Skatteverket. 2012-09-03.   
19

Abrahamsson, Maria. Äntligen kan vanligt folk köpa avlastning. Svenska dagbladet. 2012-11-29. Hemsida: 
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/antligen-kan-vanligt-folk-kopa-avlastning_7710110.svd (hämtad 2014-05-21). 
Qarlsson, Annika. Rutavdrag för läxhjälp är odelat positivt. 2012-11-12. Hemsida: 
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/rut-avdrag-for-laxhjalp-ar-odelat-positivt_7661580.svd (hämtad 2014-05-21). Von 
Sydow, Henrik. Tobé, Tomas. Läx-rut är en möjlighet – inte ett hot. Svenska dagbladet. 2012-12-5. Hemsida: 
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/lax-rut-ar-en-mojlighet-inte-ett-hot_7728848.svd (hämtad 2014-05-21). 
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ämnar vi därtill diskutera om interventionslogiken bakom det nya rutavdraget för läxhjälp och dess 

uppfattade effekter kan ses som ett utslag av neoliberalism.   

1.4.2 Frågeställningar 

 

Grundfråga: 

 Kan regeringens interventionslogik bakom förslaget att införa rutavdraget för läxhjälp och 

dess uppfattade effekter ses som ett utslag av neoliberalism? 

Delfrågor: 

 Vilken problembild låg till grund för förslaget att införa rutavdraget för läxhjälp? 

 Vilka var regeringens mål med att införa rutavdraget för läxhjälp? 

 Vilka effekter förutsågs, enligt regeringen, ett rutavdrag för läxhjälp leda till? 

 Har, enligt våra intervjuobjekt, regeringens mål och förväntade effekter för rutavdraget för 

läxhjälp uppfyllts?  

 Vilka eventuella andra uppfattade effekter har rutavdraget för läxhjälp bidragit till inom 

Linköpings kommun? 

1.5 Statsvetenskaplig relevans och val av fall 
 
Vi har valt att studera förslaget att införa rutavdrag för läxhjälp då vi anser att förslaget har ett stort 

inom- såväl som utomvetenskapligt värde.  

I strikt statsvetenskaplig– det vill säga ur en inomvetenskaplig – bemärkelse är det av intresse att 

undersöka vilken interventionslogik som låg bakom regeringens förslag till rutavdraget för läxhjälp, 

vilka uppfattade effekter det bidragit till samt i vilken utsträckning de tänkta effekterna 

överensstämmer med de uppfattade. Detta för att fenomenet är relativt nytt och gäller ett område 

som tidigare inte belysts nämnvärt inom den akademiska sfären. Därav anser vi att det finns ett 

intresse av att söka utröna vad rutavdraget för läxhjälp egentligen är, vad det syftar till samt, om 

möjligt, diskutera om det kan ses som ett fall av neoliberalisering.    

Vad gäller den utomvetenskapliga relevansen så är även den hög. Vi anser att det är viktigt inte bara 

för policyskapare och samhällsplanerare utan också för medborgare att vara uppmärksamma på vad 

som i akademiska termer brukar benämnas Shadow Education, det vill säga utbildning som sker 

utanför det traditionella utbildningssystemet, och politik som berör den. Detta för att medborgaren 

ska kunna bilda sig en uppfattning om fenomenet och dess effekter på utbildningsväsendet och 
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samhället i stort. På så vis går den inomvetenskapliga och utomvetenskapliga relevansen hand i 

hand. Vi vet helt enkelt för lite om denna typ av interventioner och dess påverkan på 

utbildningsväsendet och samhället i stort.  

1.6 Begreppsdefinitioner 
 

Neoliberalism 

Med begreppet neoliberalism åsyftas i denna studie det förhållningssätt inom ekonomi och politik 

vilket förespråkar en minskning av offentliga åtaganden till förmån för en större privat sektor. 

Exempel på neoliberala reformer är sådana som syftar till minskade offentliga utgifter, 

marknadsanpassningar av olika slag samt privatiseringar av offentlig verksamhet och avregleringar. 

Vidare bygger vår tolkning av begreppet på Matthew Clarkes diskussion om neoliberalism inom 

utbildningsväsendet. Centrala begrepp i Clarkes tolkning är avpolitisering, atomisering och 

konkurrens (se 3.2 Neoliberalism inom utbildningsväsendet). 

Rutavdraget för läxhjälp 

Med rutavdrag för läxhjälp åsyftas den nya skatteregel som innebär att den som anlitar hjälp med 

läxor och annat skolarbete, till elever i skolformer som avses i 10–13, 15 och 18 kap. samt 24 kap. 2–

7 §§ i skollagen, har rätt till skattereduktion för husarbete. 20 

Shadow Education  

Med Shadow Education åsyftas utbildning som sker utanför det traditionella utbildningssystemet. 

Begreppet används i internationell forskning och då främst inom komperativ utbildningsforskning. 

Claudia Buchmann m.fl. definierar Shadow Education som “educational activities, such as tutoring 

and extra classes, occurring outside of the formal channels of an educational system that are 

‘designed to improve a student’s chance of successfully moving through the allocation process.’”21 Vi 

väljer att använda oss av denna definition givet en ändring avseende”’designed to improve a 

student’s chance of succesfully moving through the allocation processes”. I vår definition ser vi 

shadow education som ett fenomen vilket även inbegriper sådan verksamhet som syftar till att 

förbättra elevers resultat i en vidare mening. I vår definition är det ovidkommande om 

                                                           
20

 SFS 2010:800. Skollag. Stockholm. Utbildningsdepartementet., Strid, Svante; Thörnroos Blank, Pia. Skatteverkets 
ställningstagande: Husarbete – skattereduktion för läxhjälp och annat skolarbete. Skatteverket. 2012-12-19. Dnr: 131 
859029–12/111.  
21

Buchmann, Claudia m.fl. Shadow Education: Theory, Analysis and Future Directions: A Rejoinder. Social Forces, Vol. 89, N. 
2, December 2010.S. 483-490.  
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verksamheten, i vårt fall läxhjälpen, köps i syfte att specifikt förbättra elevens konkurrenskraft i en 

viss ansökningsprocess eller för att exempelvis öka en elevs generella kunskaper. 

Begreppet Shadow Education har stor betydelse för vår studie då vi har valt att se den framväxande 

läxhjälpsbranschen22 som ett exempel på detta. Vi gör det med anledning av att det i lagstiftningen 

inte står uttalat att rutavdraget för läxhjälp endast avser regelrätta läxor, utan även annat arbete 

som ”hänför sig till läroplan, kursplan och ämnesplan för skolformen i fråga.”23 Detta bidrar till att 

gränsen för när läxhjälp blir privatundervisning är otydlig24, med avseende på rutavdraget för 

läxhjälp, och vi ser det därmed möjligt att sätta likhetstecken mellan de båda. Vi ser indikationer vilka 

talar för denna begreppsdefinition hos de två största läxhjälpsföretagen i Sverige, MyAcademy och 

Smartstudies, vilka beskriver sin verksamhet med ord som undervisning, lärare och lektioner.25  

Interventionslogik 

Med interventionslogik avses Evert Vedungs interventionsteori vilken definieras i Utvärdering i politik 

och förvaltning som ett politiskt besluts tankemässiga ryggrad.26 Vi har valt att använda oss av den 

förra termen framför den senare då det inte är fråga om en teori vilken förklarar hur någonting 

realiserats i verkligheten, utan snarare om de uppfattningar om ”hur intervenerandet är tänkt att 

fungera”. Vedung menar att ordet teori kan ge felaktiga associationer och att uttrycket 

interventionslogik kan användas för att undvika detta.27    

 

 

 

 

 

 

                                                           
22

 Jelmini Sundén, Maria. Boom för läxhjälp oroar Skolverket. Svenska dagbladet.Hemsida: 
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/boom-for-laxhjalp-oroar-skolverket-rut-avdrag-for-laxhjalp-har-blivit-en-guldgruva-for-
ny-bransch_8457984.svd (hämtad 2014-05-21) 
23

 Strid, Svante; Thörnroos Blank, Pia. Skatteverkets ställningstagande: Husarbete – skattereduktion för läxhjälp och annat 
skolarbete. Skatteverket. 2012-12-19. Dnr: 131 859029–12/111.  
24

 http://myacademy.se/privatundervisning (hämtad 2014-05-21). http://www.smartstudies.se/vara-tjanster/laxhjalp-
gymnasiet/ (hämtad 2014-05-21). 
25

 http://myacademy.se/privatundervisning (hämtad 2014-05-21). http://www.smartstudies.se/vara-tjanster/laxhjalp-
gymnasiet/ (hämtad 2014-05-21). 
26

 Vedung, Evert. Utvärdering i politik och förvaltning. 3:e upplagan. Lund: Sudentlitteratur, 2009. S. 46. 
27

 Ibid. S. 46. 
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2. Tidigare forskning 
 
Det finns förhållandevis lite forskning inom området för privat läxhjälp och dess effekter på 

samhället. Forskningen i Sverige är mycket begränsad och också på internationell nivå är det ont om 

studier vilka kartlägger fenomenet och dess relation till politiken. Vårt urval av forskning har således 

påverkats starkt av tillgången på densamma.  

2.1 Privat undervisning och dess implikationer 
 
I sin rapport The Shadow Education System: private education and its implications for planners 

undersöker Mark Bray relationen mellan privat undervisning och traditionell skola, dess 

konsekvenser för elever och lärare samt samhället i sin helhet. Mark Bray, som haft betydande roller 

på en rad universitet och organisationer (bland annat som Chair Professor vid University of Hong 

Kong och Director vid UNESCO-IIEP (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization-

International Institute for Educational Planning)28) och som är prisbelönt forskare på området29, 

skriver i sin inledning att beslutsfattare och planerare bör vara fullt informerade om fenomenet 

privat undervisning och i vilken utsträckning detta är något bra eller dåligt. Han utreder sedermera 

vilka policymöjligheter som finns på området och drar, likt Skolverket30, slutsatsen att resurserna 

vilka används till privatundervisning, idealt sett, istället borde allokeras till den traditionella skolan. 

Detta för att maximera resursernas nytta och möjliggöra att den kommer alla till dels.31 

Vidare poängterar Bray att utvecklingen av privat undervisning måste ses mot bakgrund av den 

övergripande trend av privatiseringar och marknadsanpassningar av utbildningsväsendet som han 

menar ägt rum i många stater.32 

2.2 Att teoretisera Shadow Education 
 
I artikeln “Shadow Education: Theory, Analysis and Future Directions: A Rejoinder” diskuterar Claudia 

Buchmann m.fl. begreppet Shadow Education och betydelsen för hur man definierar det, vilka 

konsekvenser som följer av olika definitioner och varför de har valt just sin definition.33 Artikeln är ett 

svar på kritik framförd av Eric Grodsky och Sigal Alon gällande en annan vetenskaplig artikel skriven 

                                                           
28

Bray, Mark. The shadow education system: private tutoring and its implications for planners. 2:a upplagan. UNESCO: 
International Institute for Educational Planning. 2007. S. 11. 
29

 Faculty of Education. University of Hong Kong. Faculty Academics – Professor BRAY, Mark. Hemsida: 
http://web.edu.hku.hk/staff/academic/mbray (hämtad: 2014-05-23).    
30

 Ekström, Anna. Asp, Camilla. Yttrande över Komplettering av HUS-avdraget med läxhjälp. Skolverket. 2012-09-04. 
31

 Ibid. S. 10. 
32

 Ibid. S. 10-11. 
33

 Buchmann, Claudia m.fl. Shadow Education: Theory, Analysis and Future Directions: A Rejoinder. Social Forces, Vol. 89, N. 
2, December 2010.S. 483-490. 
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av Buchmann m.fl, ”Shadow Education, American Style: Test Preparation, the SAT and Collage 

Enrollment”34. I ”Shadow Education, American Style: Test Preparation, the SAT and Collage 

Enrollment” undersöker Buchman m.fl. vilka faktorer som styr vilka amerikanska studenter som 

deltar i SAT-förberedelser (test som bland annat visar på ens kunskapsfärdigheter inför 

universitetsstudier i USA35) samt vilka implikationer dessa förberedelser får. Kritiken som behandlas i 

”Shadow Education: Theory, Analysis and Future Directions: A Rejoinder” avser främst författarnas 

metodologi och teoretiska vägval och syftet med artikeln är att förtydliga samt försvara dessa.  

Författarnas resonemang och innehållet i artikeln har haft stort inflytande på vår definition av 

begreppet Shadow Education och därmed även resultatet för vår studie (se 1.6 

Begreppsdefinitioner).   

2.3 Privat extraundervisning i Turkiet 
 
I artikeln ”Private Supplementary Tutoring in Turkey: Recent Evidence on Its Various Aspects” från 

2008 diskuterar författarna Aysit Tansel och Fatma Bircan privatundervisningens allt mer betydande 

roll i Turkiet.36 Från att tidigare ha varit ett vidsträckt fenomen i östasiatiska länder redogör Tansel 

och Bircan för hur privat extraundervisning under senare decennier blivit mer vanligt förekommande 

också i väst och mer nyligen i östeuropeiska länder. I sin undersökning förklarar författarna det 

turkiska utbildningssystemet, de två nationella inträdesproven till högre utbildning som äger rum 

varje år och hur dessa utvecklat en efterfrågan på privatundervisning. I sin slutsats diskuterar Tansel 

och Bircan hur de elever som nyttjar privat extraundervisning i större utsträckning tar plats på 

landets prestigefyllda läroverk och slutligen lyckas bättre på arbetsmarknaden, med välbetalda jobb 

och inflytelserika positioner i regeringen. De olika mönster som iakttagits gällande privat 

undervisning i annan forskning och i andra länder (Bray 2006, World Bank 2002) liknar i mångt och 

mycket de i Turkiet enligt författarna.  

2.4. Positiva- och negativa effekter av privat undervisning i Sydkorea 
 
Ji undersöker i sin studie ”Private Tutoring and its impacts on student’s academic achievement, 

formal schooling, and educational inequality in Korea” privat undervisnings påverkan på studenters 

akademiska resultat, effekterna på kvalitén av lärandemiljön i den formella skolan och eventuell 

                                                           
34

 Buchmann m.fl. Shadow Education, American Style: Test Preparation, the SAT and Collage Enrollment. Social Forces. 
2010. Vol. 89. N. 2. 435-461. 
35

 The Collage Board. About the SAT. 2014. Hemsida:  http://sat.collegeboard.org/about-tests  (hämtad 2014-05-21) 
36

 Aysit, Tansel; Bircan, Fatma. Private Supplementary Tutoring in Turkey: Recent Evidence on Its Various Aspects. Discussion 
Paper No. 3471. April 2008. IZA.  
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påverkan på ojämlikheten inom skolan.37 Ji kommer fram till att det i grundskolan på kort sikt 

påverkar elevernas skolresultat positivt, medan det på lång sikt har en minimal påverkan på elevers 

resultat som ska kvalificera dem för diverse universitetsutbildningar.38 Vidare hävdar Ji i sin studie att 

privatundervisning i generella drag bidrar till att elever, som tar del av privatundervisning, förbättrar 

sin uppmärksamhet på lektioner i den formella skolan; men att privatundervisning också bidrar till att 

öka ojämlikheten i den koreanska grundskolan. Ji kommer även fram till att lågpresterande elever 

inom det koreanska gymnasiet (high school) gynnas mer av privatundervisning än vad väl 

presterande elever gör, vilket bidrar till att minska ojämlikheten dem emellan.39  

2.5 Negativa effekter av privat undervisning   
 
Mark Bray beskriver i sin rapport Averse effects of private tutoring: Dimensions, implications and 

government responses hur privat undervisning får negativa konsekvenser för jämlikheten mellan 

elever och hur den bidrar till ökade sociala skillnader.40 Bray diskuterar också hur privat undervisning, 

med utgångspunkt i Indien, kan ha korrumperande effekter för samhället. Bray betonar att om lärare 

i länder med utbredd privatundervisning ges möjlighet att ta emot pengar för extraundervisning kan 

en sorts utpressningssituation uppstå som har en effekt vilken tär på relationen skola-hushåll och 

ytterst samhället.41          
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 Ji Yun Lee. Private tutoring and its impact on students’ academic achievement, formal schooling, and educational 
inequality in Korea. Ph.D. Colombia University. 2013. S. Abstract. 
38

 Ji Yun Lee. Private tutoring and its impact on students’ academic achievement, formal schooling, and educational 
inequality in Korea. Ph.D. Colombia University. 2013. S. Abstract. 
39

 Ibid. S. Abstract. 
40

 Bray, Mark. Adverse effects of private supplementary tutoring – Dimensions, implications and government responses. 
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3. Teori  

3.1 Grundläggande ansats 

Med avstamp i den tidigare forskningen gjord på området för privatundervisning har vi funnit 

anledning att ställa frågan om rutavdraget för läxhjälp inte är ett exempel på neoliberal 

utbildningspolitik. Mark Bray m.fl. diskuterar framväxten av fenomenet Shadow education mot 

bakgrund av en större, genomgående liberaliseringsvåg i stora delar av världen.42 Bray talar vidare 

om att konsekvenser relaterade till privatundervisning vilka varit kända sedan länge i Asien nu visar 

sig i Europa. Bray lyfter fram Frankrike som exempel över länder där utvecklingen gått långt och där 

ett skattesubventionerat system liknande rutavdraget för läxhjälp i Sverige funnits sedan tidigare. 

Förutsatt att rutavdraget för läxhjälp ses som ett avdrag vilket öppnar för köp av privat verksamhet, 

verksamhet vilken inte enbart inbegriper regelrätt läxhjälp utan även skolarbete i en vidare mening, 

bör rutavdraget för läxhjälp ses som en utökning av fenomenet Shadow Education (se 1.6 

Begreppsdefinitioner).  

3.2 Neoliberalism inom utbildningsväsendet  
 
Givet den definition av Shadow Edcution vilken vi valt att använda oss utav, så ämnar vi undersöka 

om rutavdraget för läxhjälp kan ses som ett utslag av neoliberal utbildningspolitik så som den 

beskrivs av Matthew Clarke – docent i utbildningsvetenskap och politik vid University of New South 

Wales – i artikeln ”The (absent) politics of neo-liberal education policy”.43 Clarke redogör i sin artikel 

för hur den neoliberala utbildningspolicyn reducerar utbildningsväsendets politiska aspekter till 

frågor av rent teknisk och ekonomisk karaktär.44 Clarke stödjer sin studie mot de politiska 

teoretikerna Chantall Mouffes – professor i statsvetenskap vid University of Westminister i London – 

samt Jacques Rancières – fransk filosof och professor i filosofi vid European Graduate School i Saas-

Fee – tidigare arbeten kring demokratiteori och politisk filosofi.45  Enligt Clarke reflekteras denna 

avpolitisering av utbildningsväsendet i vad han kallar ”hegemony of a managerial discourse” och i 

vedertagna begrepp som ”kvalité” och ”effektivitet”. I sammanhanget innebär detta att den 

dominerande diskursen hos policyskapare låter utbildningsväsendet beskrivas i termer av ekonomisk 

                                                           
42

 Bray, Mark. Adverse effects of private supplementary tutoring – Dimensions, implications and government responses. 
UNESCO: International Institute for Educational Planning. 2003. S. Abstract., Ji Yun Lee. Private tutoring and its impact on 
students’ academic achievement, formal schooling, and educational inequality in Korea. Ph.D. Colombia University. 2013. S. 
Abstract. 
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 Clarke, Matthew. The (absent) politics of neoliberal education policy. Critical Studies in Education. Vol. 53, No. 3. October 
2012. 
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samt instrumentell eller teknisk karaktär, exempelvis kvalité, effektivitet och produktivitet.46 Vidare 

menar Clarke att denna övergripande diskurs gör sig påmind i en rådande konsensus rörande 

särskilda praktiker, däribland kvalitetssäkrande nationella tester eller prov. Denna omdefinition av 

tidigare politiska frågor till frågor av mer teknisk karaktär, menar Clarke, är inte enbart ett exempel 

på avpolitisering utan även ett exempel på anti-demokratiskt ledarskap. Clarke menar att 

avpolitiseringen är anti-demokratisk i sin natur då den tillåts ske fritt bakom åberopanden av 

konsensus, rationalitet och sunt förnuft.47 

I sin artikel går Clarke sedan vidare och förklarar hur den australiensiska regeringens 

utbildningspolicy är ett exempel på ovan nämnda avpolitisering. En av de slutsatser som dras av 

exemplet är att det inom den ovan nämnda neoliberala utbildningsdiskursen finns en genomgående 

tro på seperationen mellan politik och ekonomi, där politiska spörsmål bör utelämnas från den 

ekonomiska sfären och dess utveckling. I linje med denna slutsats går Clarke vidare och kommer till 

slutsatsen att hans studie ger stöd åt argumentet att en central effekt av senare tids 

utbildningspolicys har varit en avpolitisering av demsamma.48  

I sitt resonemang lägger Clarke stor vikt vid begrepp som instrumentell och teknisk för att förklara 

den neoliberala diskursens syn på utbildningsväsendet. Clarke menar att den neoliberala 

utbildningspolicyn anlägger ett instrumentellt och tekniskt förhållningsätt, framför ett politiskt, i 

enlighet med andra övergripande liberala diskurser vilka kännetecknas av marknadsmässiga principer 

om konkurrens och atomisering.49 Begreppet atomisering syftar till den aspekt av neoliberalismen 

vilken kännetecknas av en isolering av särskilda institutioner, agenter eller frågor till individuella 

element, med litet eller inget erkännande av dess del i en övergripande struktur. Som stöttepelare i 

detta resonemang placerar Clarke den konsensusdiskurs, som han hävdar existerar, vilken exkluderar 

social eller politisk antagonism inom ramen för utbildningspolicys, en diskurs som ytterst får effekten 

att det som anses vara utanför denna är i det närmaste otänkbart eller omöjligt.50              

I linje med denna av Clarke drivna teori om avpolitisering inom den neoliberala utbildningspolitiken, 

samt mot bakgrund av Mark Brays m.fl. forskning om privatundervisning, avser vi i vår uppsats 

undersöka om rutavdraget för läxhjälp kan ses som ett utslag av neoliberal utbildningspolitik, så som 

den har beskrivits ovan. 

                                                           
46
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3.2.1 Teoretiska antaganden 

 
Utifrån Clarkes teori har vi valt att ta fasta på några centrala teoretiska antaganden. För att 

undersöka om rutavdraget för läxhjälp kan ses som ett utslag av neoliberal utbildningspolitik, så som 

den beskrivs av Clarke, bygger vi vår analys på antagandena att neoliberal politik bygger på 

avpolitisering och att denna avpolitisering tar sig uttryck i en särskild utbildningsdiskurs. Denna 

utbildningsdiskurs bygger sedermera på användningen av begrepp och beskrivningar vilka 

karaktäriseras av instrumentella, tekniska och ekonomiska termer.    

3.2.2 Kritisk diskussion 

 
Vi har valt att använda oss utav Clarkes teori då den konkretiserar och förklarar hur neoliberalism 

fungerar inom ramen för utbildningspolitik. På så vis lämpar den sig väl för vår studies övergripande 

syfte att undersöka om regeringens interventionslogik bakom förslaget att införa rutavdraget för 

läxhjälp och dess uppfattade effekter kan ses som ett utslag av neoliberalism. Ytterligare en förtjänst 

vi funnit hos Clarkes teori är att den vilar på en stadig akademisk grund i det att den bygger på ett 

antal erkända teoretikers tidigare arbeten. 

Viktigt i sammanhanget är att poängtera att Clarke företräder vetenskapstraditionen och det 

vetenskapsteoretiska förhållningssättet Critical Theory eller kritisk teori. Av detta följer att Clarke inte 

är att betrakta som objektiv i sin artikel. Den kritiska teorin kännetecknas nämligen utav ett 

förkastande av idén att en forskares arbete kan sägas vara en objektiv iaktagalse av ett objekt eller 

fenomen.51 I Clarkes fall innebär detta att han ställer sig negativ både till neoliberalism och dess 

påstådda effekter för utbildningsväsendet. Detta medför emellertid inga märkbara problem för vår 

studie. Med hänvisning till vår metod och vårt syfte är vår avsikt att diskutera Clarkes teori i relation 

till rutavdraget för läxhjälp från ett objektivt förhållningssätt. Således har det varit vår strävan att 

förhålla oss objektiva till de data vi erhållit, vår metod och teori. I den meningen delar vi alltså inte 

Clarkes vetenskapsteoretiska förhållningssätt.  

 

 

                                                           
51
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4. Metod 

4.1 Avgränsning 
 
Vi har valt att avgränsa vår effektanalys till Linköpings kommun. Varför vi valt att fokusera vår 

effektanalys på denna kommun står främst att finna i praktiska aspekter, med hänvisning till 

arbetsbördan inom tidsramen för denna uppsats som skrivits på Linköpings universitet. En kvalitativ 

intervjustudie hade varit svårare att genomföra på annan ort, detta då uppsatsens författare själva är 

bosatta och studerar i Linköping. Vårt val av kommun motiveras också på andra grunder. Det faktum 

att Linköpings kommun är en medelstor svensk kommun gör att den öppnar för empiriska 

generaliseringar. Dess storlek till antalet invånare medför även att det här kan finnas flera socio-

ekonomiska faktorer som kan ha påverkan på det slutgiltiga resultatet. Faktorer som kanske inte 

hade uppdagats i en undersökning gjord på en mindre och mer homogen kommun.  

Linköpings kommun kan med andra ord anses vara vårt undersökta fall i en population bestående av 

alla utav Sveriges kommuner. Inom Linköpings kommun har vi sedan gjort ett strategiskt urval av 

individer som får uttala sig om rutavdragets (för läxhjälp) uppfattade effekter inom Linköpings 

kommun.  

4.2 Interventionslogikmodellen  
 
För att kunna analysera regeringens förslag att införa rutavdrag för läxhjälp och dess politiska 

bakgrund krävs ett verktyg vilket öppnar för en så heltäckande bild som möjligt avseende 

bakomliggande tankegångar och hur rutavdrag för läxhjälp avsågs fungera. Med detta sagt har vi valt 

att använda oss av en interventionslogikmetod upprättad utifrån Evert Vedungs modell i boken 

Utvärdering i politik och förvaltning.52 Vidare har vi valt, som nämnt tidigare, att använda oss av 

termen interventionslogik framför termen interventionsteori för att undvika felaktiga associationer 

(se 1.6 Begreppsdefinitioner). Mot bakgrund av detta har vi alltså valt att använda oss av en 

”interventionslogikmodell” för att så effektivt som möjligt kunna strukturera och blottlägga de 

tankegångar som är inbäddade i förslaget självt, det vill säga förslagets interventionslogik. I denna 

kontext är interventionslogiken med andra ord detsamma som hur rutavdraget för läxhjälp avsågs 

och intenderades fungera.53 Genom att rekonstruera denna interventionslogik har syftet även varit 

att klarlägga regeringens motiv bakom rutavdraget för läxhjälp.       
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För att bättre förstå interventionslogikens grundläggande natur är det lämpligt att jämföra den med 

en regelrätt utvärderingsmodell. Ett exempel på en utvärderingsmodell är ”flerskiktsmodellen”, 

vilken illustreras i figur 1 (se bilaga 9.2), som utgör en pedagogisk återgivning av hur en 

interventionsprocess går till och hur man kan tänka kring utvärdering av beslut.54 Enligt 

flerskiktsmodellen är utvärdering en systematisk undersökning och bedömning av ett visst besluts 

olika faser från intervention och framåt.55 En utvärdering kan även vara framåtblickande, genom 

återkoppling av resultatdata till primära beslutsfattare, vilket visas i modellen.56 Vårt sätt att tänka 

kring utvärdering och hur en interventionsprocess ser ut är inspirerat av flerskiktsmodellen och det 

är med utgångspunkt i denna modell som vi har skapat vårt verktyg för att analysera regeringens 

interventionslogik utefter Vedungs exempel.57  

Den interventionslogikmodell som vi valt att använda oss av består i stora drag av de olika steg som 

flerskiktsmodellen innehåller. Den enkla skillnaden är att de olika stegen i interventionslogikmodellen 

istället representerar regeringens på förhand tänkta steg, resultat och effekter framför de faktiska, 

konkreta. Vår interventionslogikmodell, vars idealtyp illustreras i figur 2 (se bilaga 9.2), är vidare och i 

enlighet med Evert Vedungs resonemang kring interventionslogik skapad för att på bästa sätt 

möjliggöra en rekonstruktion av regeringens interventionslogik som möjligt.58 

4.2.1 Operationalisering 

 
För att interventionslogikmodellen ska kunna användas och vara av nytta vid struktureringen av data 

krävs en systematisk insamling av densamma. Vi har därför valt att likt Vedung i 

argumentationsanalysen Unionsdebatten 1905 – En argumentationsanalys använda oss utav en 

satslogisk kategorisering av argument och påståenden.59 Denna klassificering av argument bygger på 

idén att argument kan klassificeras och delas upp i tre huvudgrupper: beskrivande satser, värderande 

satser samt rekommendation till handling.60  

Beskrivande satser består av påståenden om hur verkligheten ser ut, ofta i form av en direkt 

iaktagbar händelse. Kännetecknande för alla beskrivande satser är att de går att testa, det vill säga 

att de kan verifieras eller falsifieras.61 
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Värderande satser i sin tur består av satser vilka har en värderande innebörd, det vill säga satser som 

talar om ett fenomen som något dåligt eller bra. Kännetecknande för värdesatser enligt Vedung, som 

bygger sin modell utifrån en värderelativistisk/värdenihilistisk grund, är att de inte kan sägas vara 

sanna eller falska.62  

Den tredje gruppen – rekommendation till handling – består av satser som föreslår någon form av 

handling eller förhållningssätt gentemot en värderad och/eller beskriven verklighet. Hit hör satser 

som bygger på ord som bör, måste eller rekommenderar. 

Utifrån denna satslogiska uppdelning har vi analyserat och strukturerat vårt material: protokoll från 

riksdagsdebatten avseende rutavdrag för läxhjälp samt regeringens proposition i frågan63, med syftet 

att klarlägga regeringens interventionslogik enligt Vedungs modell.64  

Ett exempel på hur tre påståenden skulle kunna se ut, uppdelade enligt Vedungs satslogiska modell, i 

sammanhanget rutavdrag för läxhjälp:  

 Beskrivande satser: Tidigare hade endast höginkomsttagare möjlighet att köpa läxhjälp åt 

sina barn.   

 

 Värderande satser: Läxhjälp är något bra. 

 

 Rekommendation till handling: Ett rutavdrag för läxhjälp ger fler föräldrar möjlighet att köpa 

läxhjälp. 

 

4.2.1.1 Rekonstruktion av interventionslogik 

En god rekonstruktion bör enligt Vedung återge interventionslogikens råa form.65 Idealt sett ska 

rekonstruktionen vara en fotografisk avbildning av en interventionens tankemässiga innehåll, något 

som emellertid är omöjligt enligt Vedung.66 Vidare skriver Vedung att när en utvärderare beskriver 

och tolkar en obearbetad interventionslogik så anlägger vederbörande ett ”teoretiskt benrangel”, ett 

slags ”begreppslig byggnadsställning”, med vars hjälp denna sedan kan rekonstruera den 
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obearbetade interventionslogiken.67 I vår studie har denna begreppsliga byggnadsställning utgjorts 

av den satslogiska uppdelningen.  

För att få fram de eventuella mekanismer eller premisser i beslutsprocessen vilka inte är uttalade, 

men som logiskt sett ändå bör ha funnits där, använder vi (precis som Vedung förordar) Karl Poppers 

rationalitetsprincip.68 Rationalitetsprincipen bygger på antagandet att agenter förutsätts agera 

rationellt, det vill säga adekvant eller lämpligt, i enlighet med den situation de befinner sig i.69 

Vedung framhåller emellertid, likt Popper själv, att rationalitetsprincipen är falsk; att individer inte 

alltid handlar rationellt.70 Detta får dock inga djupgående konsekvenser för rationalitetsprincipens 

användning i sammanhanget. Det är nämligen inte sanningshalten i de olika leden i vår 

rekonstruerade interventionslogik som ska redogöras, istället är det den ”totala situationsanalysen”71 

som ska göras mer fullständig då vi väljer att använda rationalitetsprincipen som verktyg.72 Genom 

att bygga rekonstruktionen av regeringens interventionslogik på Poppers rationalitetsprincip kan vi 

fånga upp de led i interventionslogiken som ”sannolikt är underförstådda och därför inte explicit 

föreligger i vare sig interventionstext eller förarbeten”.73   

4.3 Bieffektsmodellen 
 
Då interventionslogikmodellen endast hjälper oss att kartlägga regeringens tankegångar som är 

inbäddade i förslaget om rutavdrag för läxhjälp, kräver en analys av dess uppfattade effekter ett 

annat verktyg. I vår analys av beslutets effekter på Linköpings kommun har vi därför valt att använda 

oss av en bieffektmodell. Också detta verktyg har hämtats från Evert Vedung och hans bok 

Utvärdering i politik och förvaltning.74 ”Bieffektmodellen”, så som den formuleras av Vedung, är en 

slags utvidgad måluppfyllelsemodell vilken även tar sidoeffekter i beaktande, förväntade såväl som 

oförväntade, och inte enbart på förhand angivna mål. Bieffektmodellen lämpar sig på så vis väl för 

vårt ändamål. Vi finner det långt bättre, med avseende på studiens syfte, att använda oss av en 

metod vilken tar itu med både huvudeffekter och sidoeffekter, positiva såväl som negativa, framför 

att använda en klassisk måluppfyllelsemodell vilken enbart behandlar angivna mål. Detta motiveras 

mot bakgrund av Mark Brays slutsats att man bör beakta Shadow Education ur ett helhetsperspektiv 

där alla dess aspekter fångas upp, utbildningsmässiga såväl som sociala och ekonomiska.75 Med en  
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klassisk måluppfyllelsemodell hade vi enbart fångat upp de effekter som explicit uttalats som mål 

med rutavdraget. Med hjälp av en bieffektsmodell kan vi åskådliggöra och strukturera en rad effekter 

utöver dessa explicita mål. Vilka effekter vår modell behandlar sammanfattas grafiskt i figur 3 (se 

bilaga 9.2), som är lånad av Evert Vedung, och det är dessa effekter vi har ämnat undersöka i vår 

studie.  

Vidare består denna bieffektsmodell av fyra slags effekter, vilka i sin tur kan delas upp i 

undergrupper. De fyra effekterna utgörs utav ”huvudeffekter”, ”nolleffekter”, ”perversa effekter” 

och ”bieffekter”. Alltså: effekter som beslutsfattarna medvetet önskar uppnå; effekter där insatsen 

får noll konsekvenser, både inom och utanför målområdet; effekter som är raka motsatsen till dem 

som avsågs; samt positiva och negativa effekter – vilka ej räknas som perversa effekter – som 

hamnar ”utanför målområdet” och som därmed ej räknas som ”huvudeffekter”.  

4.3.1 Operationalisering  

 
För att kunna använda bieffektmodellen på ett effektivt sätt är det viktigt att tydliggöra utefter vilka 

definitioner som vår data sorteras in, under de olika kategorierna i modellen. Vi har valt att definiera 

kategorin ”inom målområdet” som de mål och effekter regeringen på förhand hoppades uppnå med 

rutavdraget, vilka vi erhåller från det resultat som interventionslogikmodellen ger oss. Vi sätter med 

andra ord likhetstecken mellan kategorin ”inom målområdet” och målen med rutavdraget samt 

förväntade effekter, så som vi identifierat dem med hjälp av interventionslogiskmodellen. Vidare 

definierar vi kategorin ”utanför målområdet” som alla effekter vilka inte fångas upp i kategorin ”inom 

målområdet”. 

Vi har också sökt kategoriserat de uppfattade effekterna när så varit möjligt, vilka erhållits från våra 

intervjuobjekt, efter bieffektsmodellens olika kategorier. Dessa inkluderar förväntade och 

oförväntade effekter samt positiva och negativa effekter.    

4.4 Material 

4.4.1 Dokument 

 
Vi har använt oss av regeringens proposition 2012/13:14 samt protokollet från riksdagsdebatten 

rörande rutavdraget för läxhjälp (2012-12-05) som underlag för att identifiera den interventionslogik 

som låg till grund för regeringens förslag att införa rutavdraget för läxhjälp; detta i enlighet med den 

ovan beskrivna interventionslogikmodellen. Vi anser att dessa dokument är relevanta sådana vilka 

tydligt ringar in regeringens interventionslogik bakom förslaget att införa rutavdrag för läxhjälp.  
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4.4.2 Intervjuer 

 
4.4.2.1 Syfte och motivering av intervjuer 

Som nämnt ovan har interventionslogiken utvunnits från regeringens proposition samt från en 

riksdagsdebatt som berörde ämnet.76 Rutavdraget är emellertid ett sådant relativt nytt fenomen att 

dokumentation och forskning inriktat på dess effekter är högst bristfällig. De dokument som finns till 

förfogande bidrar därmed inte till en fullständig bild av de effekterna som rutavdraget kan ha gett 

upphov till inom Linköpings kommun. Mot bakgrund av detta har vi därmed ansett behöva använda 

oss av icke-dokumenterat material för att utvinna de effekter som rutavdraget för läxhjälp kan ha 

gett upphov till, och har därför genomfört intervjuer inom Linköpings kommun. Vi anser att 

intervjuer är det bästa tillgängliga tillvägagångssättet för att studera ifall målen och effekterna inom 

målområdet, samt effekterna utanför målområdet, har nåtts. Syftet med att genomföra intervjuer 

har därmed varit att, genom relevanta politiker och tjänstemän, försöka utvinna de effekter som 

uppstått inom Linköpings kommun efter införandet av rutavdraget för läxhjälp. 

 Vi har valt att genomföra fyra informantintervjuer. Detta format på intervjuer medför att det som 

intervjuobjekten uttrycker kan komma att tolkas som källmaterial vilket vi anser kunna använda oss 

av i vårt resultat och slutsats.77 Källkritiska principer har dock tagits i beaktning i vår framställning av 

materialet för att studien skall anses giltig.78 Informantintervjuers fördel är att vi tillåts ställa olika 

frågor till våra olika intervjuobjekt, anpassat efter deras yrke och kunskap samt efter den information 

som vi erhållit från redan genomförda intervjuer.79 Då vi dessutom ämnar införskaffa oss uppfattade 

effekter, istället för att försöka fånga intervjuobjektens personliga uppfattningar av fenomenet 

rutavdrag, så anser vi att informantintervjuer är det intervjuformat som passar vår studie bäst.  

4.4.2.2 Urval av intervjuobjekt 

För att välja ut intervjuobjekt som vi anser relavanta för vår studie så har vi valt dessa efter ett visst 

antal steg. 

För det första har vi valt att vända oss till intervjuobjekt inom Linköpings kommun. Detta enligt 

överenstämmelse med vår avgränsning, där vi anser att en granskning av Linköpings kommun är det 

rationella valet sett ur de förutsättningar, tid och resurser vi förfogar över.  
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För det andra har vi fokuserat på begreppet centralitet, som innebär att vi ha velat komma åt de 

individer inom Linköpings kommun som vi anser besitter den kunskap vi eftersöker och som därmed 

är ”centralt placerade källor”.80 Dessa individer är högt uppsatta politiker och tjänstemän inom 

Linköpings kommun, vars positioner är relevanta för en utvärdering av läxhjälpen.  

Politikerna vi har valt att intervjua tillhör både regeringspartierna och oppositionen. Vi har valt att 

intervjua individer ur båda politiska lägren för att vi ska kunna erhålla de uppfattade effekterna som 

dessa olika sidor vill framhäva. Tjänstemännen vi valt att intervjua arbetar med koppling till politik 

och skatter. Vi har valt att intervjua tjänstemän för att erhålla en, åtminstone officiellt, politiskt 

ofärgad syn på rutavdraget för läxhjälp.     

4.4.2.3 Intervjuobjekt 

 Carina Boberg (Folkpartiet) 

Kommunalråd inom Linköpings kommun med ansvar för skola, kutur, idrott, arbetsmarknad, 

integration och stadsdelsutveckling.  

I och med att Boberg har ansvar för skola, men även arbetsmarknads- och integrationsfrågor, 

inom Linköpings kommun så anser vi henne vara en relevant källa för vår studie.  

 Felicia Roel  

 

Politisk sekreterare inom Moderaterna och Linköpings kommun.  

Vi identifierade först kommunalrådet Christian Gustavsson som en centralt placerad källa och 

därför relevant för vår studie. Denna ställde dock in sin intervju med kort varsel men 

hänvisade oss till sin kollega Felicia Roel. Vi väljer att se det som ett slags snöbollsurval där 

vårt ursprungliga intervjuobjekt hänvisade oss till ett annat intervjuobjekt med relevans för 

studien.81 Vi anser därmed att det som Felicia Roel uppgav under intervjun också skall 

granskas för att eventuellt tillåtas användas i vår studie.  

 Christin Svensson 

Tjänsteman på Skatteverket.  
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Christin Svensson arbetar inom den avdelning av Skatteverket som handlägger ärenden som 

berör rutavdrag, därav anser vi henne vara ett relevant intervjuobjekt för vår studie.  

 Jakob Björneke (Socialdemokraterna) 

Oppositionsråd i Linköpings kommun som arbetar med utbildnings- och jobbpolitik och som 

är ordförande för barn- och ungdomsnämnden.  

I ämbete av att Björneke sitter i oppositionen, samt arbetar med frågor som rör både 

utbildning, arbete och barn/ungdomar, anser vi honom vara relevant för vår studie.    

Utöver ovan nämnda intervjuobjekt har vi även försökt att tillhandahålla oss intervjuer med Lars 

Rejdnell: tjänsteman i form av barn- och ungdomschef på barn- och ungdomsnämnden i Linköpings 

kommun; Lars Rehnberg: tjänsteman i ämbete av utbildningsdirektör inom Linköpings kommun; samt 

Skolverket.  

Lars Rejdnell avstod och hänvisade oss till Kathrin Hansson, sakkunnig inom grundskolan. Hansson 

avstod även hon från en intervju då denna och Rejdnell kommit fram till att de ej kan uttala sig om 

effekter och dylikt gällande läxhjälp som sker utanför den formella skolans ramar. Det datum som 

Lars Rehnberg var tillgänglig för en intervju  var vi tyvärr redan uppbokade på, och vid vår förfrågan 

om att hålla en intervju vid ett annat datum så avstod Rehnberg från att svara på denna förfrågan. 

Skolverket svarade i ett mail att de ej ville uttala sig i frågan utöver det som de redan nämnt i den 

remiss de lämnade in i samband med regeringens förslag om rutavdrag för läxhjälp.   

Vår oro har varit att dessa bortfall ska ha bidragit till ett bortfall av information och uppfattade 

effekter som kunde ha varit till nytta för vår studie. Då de genomförda intervjuerna emellertid har 

bidragit till liknande information, i vilket intervjuobjekten har kunnat uttala sig samt ej kunnat uttala 

sig om liknande företeelser, så tror vi att vi har nått en teoretisk mättnad. Det vill säga att ytterligare 

intervjuer ej hade tillfört någon ytterligare väsentlig information.82  

4.4.3 Källkritik 

 
På grund av bristen på olika typer av material för vår studie, har vår studies material valts ut på 

strategisk väg. Vår studie har tagit del av både oberoende och beroende källor, i vilket vi har tagit i 

beaktande att intervjuobjekts uppfattningar i största del inte har varit möjliga att bekräfta. Studiens 

varierande grad mellan oberoende och beroende källor kan också speglas i att vi anser att politiker 

kan ses som partiska – därmed beroende – medan vi valt att se tjänstemän på myndigheter som 
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oberoende, alltså objektiva i sina yttranden. Även detta har vi haft i åtanke under vår presentation av 

resultatet och i vår analys. 

4.5 Reliabilitet och Validitet  
 
För att nå god reliabilitet och validitet för vår studie har vi applicerat de tillvägagångssätt som 

Esaiassons m.fl. rekommenderar i Metodpraktikan.  

4.5.1 Reliabilitet 

 
För att uppnå god reliabilitet – det vill säga: undvika slump- och slarvfel under insamlingen och 

bearbetningen av data83 – har två olika strategier applicerats. Under insamlingen av material – i form 

av intervjuer – har vi varit mycket nogranna med att vara konsekventa med att använda oss av, och 

på liknande sätt förklara, samma begrepp till respektive intervjuobjekt. Vidare har vi vid eventuella 

missförstånd eller otydligheter varit nogranna med att ställa tolkningsfrågor, enligt Metodpraktikans 

rekommendationer84, för att ge intervjuobjekten tolkningsföreträde till sina respektive uttalanden. 

Under bearbetningen av materialet har vi sedan, för att testa reliabiliteten på det tolkade material, 

använt oss av strategin ”interkodarreliabilitet”.85 Detta innebär att en annan individ tillåts analysera 

det material som redan granskats, för att se ifall det analyseras på ett överensstämmande sätt. Vi har 

applicerat denna strategi genom att vi båda har analyserat vårt erhållna material varsin gång och 

sedan jämfört våra analyser.   

4.5.2 Validitet 

 
För att erhålla en god begreppsvaliditet – alltså en frånvaro av systematiska fel samt 

överensstämmelse mellan teoretiska definitioner och operationella indikatorer86 –  

så har vi för olika teoretiska begrepp applicerat olika strategier, rekommenderade av 

Metodpraktikan, på våra operationaliseringar. Till största del har vi valt att använda oss av strategin 

”resonemangsvaliditet”87 i vilket vi valt att att kopiera operationaliseringar genomförda av andra 

författare och forskare. Vi har kopierat operationaliseringar då vissa begrepp är ”skapade” av 

författarna och som till följd gett dem rätten till att definiera begreppet, vilket även ger en större 

trovärdighet till operationaliseringen eftersom den med större sannolikhet är diskuterad och 
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undersökt av andra forskare.88 En kopierad operationalisering ökar även möjligheten att jämföra vårt 

resultat med tidigare studier genomförda på området.  

En god reliabilitet tillsammans med en god begreppsvaliditet är de krav som ställs för att uppnå en 

god resultatsvaliditet, alltså: att vi mäter det vi påstår att vi mäter. 89 I och med att vi använt oss av 

Metodpraktikans rekommendationer så anser vi oss nå dessa krav för att erhålla en god 

resultatsvaliditet. På så sätt anser vi att vi har uppnåt en god validitet överlag eftersom vi tycker oss 

ha en god överensstämmelse mellan teoretiska definitioner och operationella indikatorer 

tillsammans med en frånvaro av systematiska fel (god begreppsvaliditet), samt att vi tillsammans 

med en god reliabilitet menar att vi mäter det vi påstår oss mäta (god resultatsvaliditet).  
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5. Resultat 

5.1 Regeringens interventionslogik 
 
För att få fram regeringens interventionslogik bakom förslaget att införa rutavdrag för läxhjälp så har 

vi analyserat propositionen samt protokollet från riksdagsdebatten rörande rutavdraget för läxhjälp. 

5.1.1 Proposition 2012/13:14 

 
Med hjälp av regeringens proposition 2012/13:14 har vi identifierat och sedermera rekonstruerat 

regeringens interventionslogik. Vi har sorterat argument och påståenden utefter en satslogisk 

kategorisering med beskrivande- och värderande satser samt rekommenderade handlingar.90  

5.1.1.1 Beskrivande satser 

Med beskrivande satser så menar Vedung satser som beskriver hur någonting är, hur verkligheten ser 

ut (se 4.2.1 Operationalisering).91 

I propositionen framgår det att ”skattereduktionen för hushållsarbete till den del den avser 

barnpassning medför tillämpningssvårigheter i fråga om vad bestämmelsen är avsedd att omfatta när 

det gäller läxhjälp”92. Regeringen påstår att det ”finns en betydande gråzon mellan barnpassning och 

läxhjälp”93 och där ”tjänsteföretagens arbetsgivarorganisation: Almega”94 höll med om att förslaget 

om rutavdrag för läxhjälp skulle ”underlätta tillämpningen av nuvarande regler”95. I 

författningskommentarerna framgår det också att genom att införa en punkt eller en ändring i 

inkomstskattelagen (1999:1229) så tydliggörs hjälp med läxor och annat skolarbete.96 Regeringen 

påpekar även att läxhjälp, redan innan ett införande av rutavdrag för läxhjälp, omfattades av en 

skattereduktion fast då inom barnpassning.97 De klargör även att skolans ansvar att tillgodose ”en 

god undervisning och utbildning för alla elever” inte minskar bara för att hjälp med läxor och annat 

skolarbete skulle komma att omfattas av en skattereduktion.98 I övrigt så bedöms det även att 

förslaget inte skulle föra med sig några ytterligare kostnader eller någon ytterligare arbetsbörda för 

varken Skatteverket eller de allmäna förvaltningsdomstolarna.99 Det framgår också i propositionens 
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”bakgrund” att då en barnvakt hjälper ett barn med läxor eller annat skolarbete, så borde det 

omfattas av en skattereduktion ”eftersom hjälp med skolarbete har ett nära samband med själva 

barnpassningen”.100 Genom att särskilja läxhjälpen från barnpassning så anser regeringen att det 

kommer medföra färre kontroll- och gränsdragningsproblem.101  

5.1.1.2 Värderande satser 

Med värderande satser så menas satser som beskriver hur det bör vara och att dessa påståenden ej 

kan sägas vara sanna eller falska.102 Med detta sagt har vi inte identifierat några värderande satser i 

regeringens proposition.  

5.1.1.3 Rekommendation till handling 

Med rekommendation till handling menas satser som föreslår någon form av handling gentemot en 

värderad och/eller beskriven verklighet.103  

I propositionen uttrycker regeringen att ett skäl för deras förslag är ”att tydliggöra och underlätta 

tillämpningen av nuvarande regler” och därför ”bör det...uttryckligen i lagtext framgå att hjälp med 

läxor och annat skolarbete ska omfattas av skattereduktion”.104  

5.1.2 Riksdagsdebatt 2012-12-05 

 
Utefter riksdagsdebatten som hölls den 5e december år 2012 har regeringens interventionslogik 

identifierats utefter en satslogisk kategorisering av argument och påståenden, med beskrivande 

satser, värderande satser och rekommenderade handlingar.105 Debatten bestod sammanlagt av 50 

anföranden i vilket 25 anföranden framfördes av regeringspartierna. Dessa 25 anföranden 

framfördes av fem olika individer (Abrahamsson, Maria (M); Andrén, Gunnar (FP); Nilsson, Karin (C); 

Gustafsson, Lars (KD); Schulte, Fredrik (M)) där samtliga regeringspartier representerades, och har 

analyserats i syfte att kartlägga och rekonstruera regeringens interventionslogik bakom rutavdraget 

för läxhjälp.   
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5.1.2.1 Beskrivande satser 

I sex stycken av de 25 studerade anförandena så nämnde regeringspartierna att rutavdraget för 

läxhjälp skulle komma att skapa fler jobb och öka sysselsättningen.106 I fem anföranden nämndes det 

även att avdraget skulle öka möjligheterna för fler att köpa in och ge sina barn extrastöd i vilket inte 

bara ”rika” personer längre skulle ha möjlighet att göra detta.107 Åter i fem anföranden sades det att 

avdraget skulle komma att ske till en sådan låg kostnad att om dessa resurser istället hade spridits ut 

på alla Sveriges skolor så hade de inte gjort någon märkbar skillnad.108 I fyra anföranden sades det att 

rutavdraget för läxhjälp underlättar och skapar möjligheter för föräldrar som ej har tid, kunskaper 

eller som ej bor med sitt/sina barn alla dagar i veckan, att erbjuda dessa barn hjälp med sin 

utbildning.109 Det sades i tre av de 25 anförandena att avdraget skulle komma att bidra till att en 

mängd ”svart” verksamhet istället skulle komma att bli ”vit”.110 Det sades även i tre anföranden att 

lärarstudenter, pensionärer, ungdomar m.fl. i och med avdraget skulle få ökad möjlighet att jobba, 

och tjäna pengar, alltså en användning av en outnyttjad kompetens.111 Två gånger nämndes det att 

rutavdraget för läxhjälp till stor del skulle komma att vara självfinansierat, alltså att de förlorade 

skatteintäkter som avdraget skulle innebära kommer att tas igen i form av moms, arbetsgivaravgifter 

och inkomstskatt.112 I övrigt så nämndes det en gång under de 25 anförandena att rutavdraget för 

läxhjälp skulle kunna komma bidra till en höjd skattemoral; att fler ideella läxhjälpsorganisationer 

startas upp, då det tidigare klarlagts att dessa etableras i större utsträckning på orter där 

läxhjälpsföretag har etablerats113; att det [rutavdraget för läxhjälp] kommer öka intresset bland unga 

till att bli lärare114; att de nya kontroll- och gränsdragningsproblemen – som uppstår i och med 

införandet av ett rutavdrag för läxhjälp – inte verkar vara så allmänt förekommande115; att 

skolresultaten kommer bli bättre som konsekvens av införandet av rutavdrag för läxhjälp116; att 

rutavdraget för läxhjälp är till för de som vill satsa på sitt/sina barns utbildning.117 Vid ett tillfälle 

nämndes det även att läxhjälpsföretag påstår att de inte har några större problem med jäv eller med 

lärare som söker tjänster hos dem. Det nämndes också att 1,3 miljoner svenskar redan använder sig 

av RUT (i vilket tillsammans med sina familjer nästan uppnår halva Sveriges befolkning), och att det 
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därmed verkar som om det svenska folket tycker att RUT är någonting positivt.118 Det sistnämnda 

argumentet är till viss del värderande, i den bemärkelsen att vi inte kan bevisa ifall svenskar i 

allmänhet är positiva till RUT enbart för att en så stor del av svenskarna använder sig av det. Vi har 

dock valt att kategorisera det som beskrivande eftersom påståendet om att 1,3 miljoner svenskar 

använder sig av RUT är det vi finner relevant, och vilket är en tydlig beskrivande sats.  

5.1.2.2 Värderande satser 

Bland de 25 anförandena framförda av regeringens representanter nämndes det att det är bra med 

låg skatt på andra områden än bara manliga hantverkaryrken119; att då vi inte har samma sociala 

skyddsnät som vi haft historiskt sett (exempelvis med vänner och bekanta i sin närhet som kan hjälpa 

en) så måste vi hitta nya lösningar för att byta tjänster på enklare sätt120; att det är bra att fler har 

möjlighet att köpa utbildning121; samt det är ”fantastiskt” att lärarstudenter genom avdraget får 

möjligt att tjäna pengar vitt, få pensionspoäng och få rätt till a-kassa.122   

5.1.2.3 Rekommendation till handling 

Under de 25 anförandena framförda av regeringens representanter så nämndes det i sju stycken av 

dem att rutavdraget för läxhjälp är ett tydliggörande av en tidigare gränsproblematik. Denna 

gränsproblematik innefattade: att ifall rutavdrag för läxhjälp skulle särskiljas från sin inkludering i 

avdraget som tidigare gick att genomföra för barnpassning, skulle det då också komma att inkludera 

skolungdomar på gymnasiet? Tydliggörandet gjorde det gällande att det nya rutavdraget skulle vara 

separerat från det tidigare avdraget för barnpassning och att det skulle inkludera barn/ungdomar 

som studerar på gymnasiet.123 Seperationen och utökningen av avdraget utgjorde alltså de två 

rekommenderade handlingarna i förslaget. Det tillades även att dessa handlingar i första hand inte 

var till för att tillgodose behov för Skatteverket ”utan för människor som vill köpa tjänsterna”124, men 

även att rutavdraget för läxhjälp inte handlade om skolans ansvar och utbildning, ”utan om ett 

förtydligande av avgränsningar i RUT-tjänsterna”.125   
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5.1.3 Rekonstruktion av interventionslogik  

 
Utifrån de data vi hittills strukturerat utefter en satslogisk uppdelning avseende regeringens beslut 

att införa rutavdrag för läxhjälp, samt i enlighet med den metodologi vi redogjort för i metodkapitlet, 

så kan vi rekonstruera regeringens interventionslogik bakom beslutet. Vi har sedermera valt att 

visualisera regeringens interventionslogik enligt Vedungs exempel.126   

Sett till enbart propositionen så kan regeringens interventionslogik sammanfattas i fyra enkla led: 

Interventionslogikens bärare: Regeringen 

Intervention: Skattereduktion för läxhjälp 

Mellanhänder: Finansdepartementet 

Slutprestation: Tydligare skatteregler 

I propositionen framgår det tydligt att regeringens tänkta slutprestation är att förenkla existerande 

skatteregler.127 Vidare kan man utläsa av propositionen att detta görs bäst genom att skriva in i 

lagtexten att ”hjälp med läxor och annat skolarbete till barn och unga som är elever i grundskolan, 

gymnasieskolan och motsvarande skolformer” ska omfattas av rutavdraget för läxhjälp.128 Tar vi 

därefter i beaktande vad som sades under riksdagsdebatten som föranledde beslutet tillkommer en 

rad led. I debatten framkom följande tänkta utfall: en ökning av sysselsättningen; en ökning av 

antalet hushåll som köper läxhjälp; ett underlättande för fler familjer vilka inte har tid eller kunskap 

nog att hjälpa sina barn med dess läxor; en minskning av svartarbete till förmån för vitt arbete; en 

höjd skattemoral; förhöjda skolresultat; en ökning av antalet ideella läxhjälpsorganisationer; ett ökat 

intresse hos unga att bli lärare samt en ökad användning av outnyttjad kompetens i form av 

lärarstudenter, pensionärer och ungdomar vilka kan jobba extra med läxhjälp.129 När dessa 

ytterligare tänkta effekter tas med i beaktande kan vår rekonstruktion av interventionslogiken 

kompletteras. 

Interventionslogikens bärare: Regeringen                                         

Intervention: Skattereduktion för läxhjälp 

Mellanhänder: Finansdepartementet 
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Slutprestation: Tydligare skatteregler 

Mellanliggande slutmottagare: Skatteverket 

Utfall 1: Färre kontroll- och gränsdragningsproblem 

Slutmottagare: Svenska hushåll 

Utfall 2: Bättre förståelse för hur och när rutavdraget kan användas 

Övriga utfall:  

- Ökad sysselsättning.  

- En ökning av antalet hushåll som köper läxhjälp. 

- Underlättnad för fler familjer. 

- Svarta arbeten blir vita. 

- Förhöjda skolresultat. 

- Höjd skattemoral. 

- Ökning av antalet ideella läxhjälpsorganisationer. 

- Ökat intresse för läraryrket bland unga. 

- Ökad användning av outnyttjad kompetens. 

Sett utifrån denna kompletterade rekonstruktion, vilken utgör vår modell över regeringens 

interventionslogik, förefaller det naturligt att fråga sig i vilken utsträckning kategorin slutprestation i 

regeringens interventionslogik endast bör utgöras av tydligare skatteregler. I riksdagsdebatten 

förekommer nämligen nio tänkta effekter eller utfall som inte explicit uttalas i propositionen men 

som är vanligt förekommande i de olika anförandena, vilka inte sällan kan liknas vid en slutprestation 

eller mål. Maria Abrahamsson (M) redogör för hur ovan nämnda effekter av rutavdraget för läxhjälp 

är ”helt i linje med RUT-reformen, som syftar till att skapa nya jobb, minska svartarbetandet, öka 

arbetsutbudet och dessutom underlätta livet, i detta fall för föräldrar som i vardagen inte hinner med 

att läsa läxor med sina barn.”130. Abrahamsson framhåller att rutavdraget som helhet syftar till dessa 

tänkta effekter, som återfinns under kategorin ”Övriga utfall” i vår interventionslogikmodell. 

Förslaget (rutavdrag för läxhjälp) innebär, menar Abrahamsson, att ”fler föräldrar och fler barn får 

möjlighet till billigare läxhjälp och extra stöd utanför skolan, samtidigt som lärarstudenter och andra 

ambitiösa ungdomar stimuleras till att dryga ut kassan med att jobba extra och vitt i 

läxhjälpsbranschen till nytta för sig själva och till hjälp för andra.”131 I enlighet med vår metod finner 
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vi här anledning att med stöd av Karl Poppers rationalitetsprincip tolka de nio effekterna under 

kategorin övriga utfall som underförstådda mål, det vill säga mål vilka inte explicit uttalades i 

propositionen men som alltjämt varit en del av regeringens interventionslogik.132 

5.2 Uppfattade effekter inom Linköpings kommun 
 
Som nämnts i metoden så är det uppfattade effekter inom Linköpings kommun som vi, via intervjuer, 

har undersökt. Vi har valt att benämna dem som uppfattade då det inte går att säkerställa att dessa 

effekter faktiskt har skett. Vissa uppfattade effekter har dock starkare stöd än andra, exempelvis 

genom att flera intervjuobjekt instämmer, alternativt: ej motsätter sig, att de kan ha skett. Det kan 

också röra sig om att statistik stödjer en uppfattad effekt, men att det ändå inte går att garantera att 

effekten faktiskt har skett. 

Nedan kommer vi presentera effekterna strukturerade utefter figur 3 (se bilaga 9.2). Som nämnts i 

4.3.1 Operationalisering så definierar vi de mål och effekter som identifierats i interventionslogiken 

som ”inom målområdet” och övriga effekter som ”utanför målområdet”.    

5.2.1 Inom målområdet 

 
5.2.1.1 Huvudeffekter 

En primär huvudeffekt – alltså en effekt som avsågs i interventionslogiken – som våra intervjuobjekt 

tror har skett, eller inte avfärdar, är att ”svarta” jobb har blivit ”vita”. Detta stödjs av att detta har 

skett i andra branscher där RUT har införts.133 Inga av intervjuobjekten kan dock bekräfta att det 

skett inom just läxhjälpsbranschen. Som en sekundär effekt av att fler vita jobb kommit till nämner 

Roel att fler vita jobb inom läxhjälpsbranschen har bidragit till större skatteintäkter (vilket tas upp 

nedan) och större tryggheter för anställda i form av pensionsrätt och andra sociala tryggheter.134  

En huvudeffekt, som gränsar till andelen vita jobb, är att rutavdraget för läxhjälp enligt Roel anses ha 

gett fler anställningar och sysselsättningstimmar. Detta motsägs inte av något annat intervjuobjekt 

och kan tänkas stödjas av Roels andra uppfattade effekt: att fler läxhjälpsföretag har etablerats, 

vilket även stödjs av att de fyra största läxhjälpsföretagen ökade sin omsättning med 41 % mellan 
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2011 och 2012.135 Enligt Roel var det en förväntad effekt att rutavdraget för läxhjälp skulle bidra till 

nya anställningar och ökade antal sysselsättningstimmar.136 

I och med att att det skapats fler jobb så uppfattar Boberg och Roel det som att fler studenter, och 

andra personer, har fått vita jobb inom läxhjälpsbranschen.137 Detta anses också som en huvudeffekt 

då det nämndes i riksdagsdebatten.138 I och med att till exempel lärarstudenter kan jobba inom 

branschen så anser Boberg också att det är fler kompetenta individer som jobbar inom 

läxhjälpsbranschen nu, än när avdraget skedde inom ”barnpassningen” 139, vilket överensstämmer 

med interventionslogiken.140 

En förväntad effekt i interventionslogiken var att rutavdraget skulle underlätta för berörda föräldrar. 

Detta uppfattar Boberg som något som har skett i och med att det som traditionellt skötts privat (det 

vill säga i hemmet) till viss del har ersatts av marknaden. Överlag så uppfattar både Boberg och Roel 

att fler familjer, och därmed fler elever, nyttjar läxhjälp och att fler elever därmed erhåller extrastöd, 

vilket även det var med i regeringens interventionslogik. Björneke instämmer i att detta är troligt då 

den enligt honom är logiskt att ”om man gör en tjänst billigare så kan den ju användas utav fler”.141 

Detta tror sig Roel bero på att rutavdraget för läxhjälp har utvidgat möjligheterna för fler att kunna ta 

del av det. Christina Svensson på Skatteverket kan ej uttala sig om rutavdraget har använts mer efter 

att det särskiljdes från barnpassningen142, vi kan därför inte bekräfta att rutavdraget för läxhjälp har 

ökat och att fler familjer använder sig av det än tidigare. 

Övrigt sett så uppfattar Boberg det som att rutavdraget för läxhjälp har, i enlighet med 

interventionslogiken143, gjort att de som vill satsa på sitt barns utbildning har bättre möjlighet till 

detta efter införandet av rutavdrag för läxhjälp.144 

Varken Boberg eller Roel kan uttala sig om skattereglerna har blivit enklare, dock så anser Svensson 

på Skatteverket att regelverket har blivit lättare145 och därmed får det anses att den avsedda effekten 

att ”tillgodose behov för Skatteverket”146 har uppfyllts.  
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5.2.1.2 Nolleffekter 

Det finns flera effeker identifierade i interventionslogiken, som inte har uttryckts som att de kan ha 

skett. Vissa av dessa mål och förväntade effekter är emellertid svårmätbara (exempelvis om 

rutavdraget för läxhjälp har ”höjt skattemoralen”147, ifall det har skapat ”nya lösningar för att byta 

tjänster på enklare sätt”148 etc.), det kan vara så att våra intervjuobjekt ej kan uttala sig om dessa mål 

och effekter, samt att dessa mål och effekter enbart nämnts en enstaka gång (exempelvis i 

riksdagsdebatten) och att de därför inte är effekter som prioriteras eller tas hänsyn till. Detta medför 

att vi inte vill påstå att alla dessa mål och effekter skulle vara nolleffekter enbart på grund av att 

effekterna ej har nämnts av våra intervjuobjekt.   

En eventuell nolleffekt skulle kunna vara att resultaten ej förbättrats. Detta skulle kunna motiveras 

av att resultaten på grundskolan har sänkts enligt den senaste PISA-rapporten149, men samtidigt så 

har resultaten på gymnasiet inom Linköpings kommun ökat150 vilket inte stödjer att det skulle vara en 

nolleffekt. Björneke uttrycker även han att resultatet säkert kan ha ökat för enskilda individer som 

konsekvens av införandet av rutavdrag för läxhjälp.151 

En annan möjlig nolleffekt gäller kontroll- och gränsdragningsproblematiken. Detta var en av de mest 

uppmärksammade punkterna i regeringens interventionslogik, som gällde ifall det hade blivit färre 

gränsdragningsproblem i skattereglerna som effekt av rutavdraget för läxhjälp. Detta kunde dock inte 

Svensson på Skatteverket uttala sig om152 och därmed skulle det kunna ses som en nolleffekt ”inom 

målområdet”.  

5.2.1.3 Perversa effekter  

Utifrån den information vi erhållit från våra intervjuobjekt så har vi inte kunnat identifiera någon 

tydlig pervers effekt.  
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5.2.2 Utanför målområdet 

 
5.2.2.1 Bieffekter 

När det kommer till bieffekter – effekter som inte är ”inom målområdet” och som inte räknas till 

perversa effekter – så har våra intervjuobjekt till största del nämnt uppfattade effekter som kan 

kopplas till frågan om ojämlikhet.  

Roel anser att rutavdraget för läxhjälp inte är ”en läxhjälp för alla”153. Björneke håller med och 

uppfattar det som att, på grund av rutavdraget för läxhjälp, så har ojämlikheten ökat; vilket vi tolkar 

som en negativ bieffekt. Björneke utvecklar ytterligare med att säga att regeringen har, genom 

införandet av rutavdraget för läxhjälp, förstärkt skillnaden mellan elever som har resursstarka 

föräldrar och mellan elever som inte har resursstarka föräldrar. Han menar på att detta avdrag bidrar 

till att resurserna inte kommer fram till de elever som verkligen behöver det och han säger sig märka 

av det i den svenska skolan154, vilket vi tolkar som en negativ bieffekt.  

Roel menar på att skolan alltid har varit ojämlik och att rutavdraget för läxhjälp har minskat 

ojämlikheten i skolan eftersom fler nu kan ta del av läxhjälp.155 Denna uppfattade bieffekt är enligt 

vår mening positiv. Björneke håller dock inte med om resonemanget och håller med om att fler kan 

använda sig av det, men att det inte är ett avdrag för alla. Vidare menar han på att rutavdraget för 

läxhjälp på individnivå visserligen bidrar till att fler får hjälp, men att det ur ett större perspektiv ökar 

ojämlikheten.156  

Överlag kan det sägas att rutavdraget för läxhjälp har bidragit till att ojämlikhet i skolan har börjat 

diskuteras mer. Detta har sedan gett flera uppfattade effekter på politiken. Till att börja med så har 

det inom Linköpings kommun skett en positiv och förväntad (enligt Björneke) bieffekt i form av att 

det kommunala stödet för läxhjälp har börjat diskuteras.157 Detta har sedan lett till en sekundär 

bieffekt där motioner om att garantera läxhjälp till alla kommunala skolor har lagts fram.158 Bland 

annat har den politiska oppositionen i Linköpings kommun velat få in fler timmar i skolan med just 

läxhjälp i åtanke. Detta har bidragit till att en diskussion om skolans resursfördelning har tagit form i 

Linköpings kommun.159 På nationell nivå har det även där kommit förslag från både oppositionen och 

regeringen att införa ett förslag där alla kommuner skulle vara skyldiga till att erbjuda läxhjälp.160 
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Detta måste ses som en oförväntad bieffekt, som enligt Björneke är en direkt effekt av debatten om 

rutavdraget för läxhjälp.161 Boberg uttrycker det även som att rutavdraget för läxhjälp har bidragit till 

att Folkpartiet vill börja erbjuda ”lov-skolor”162, alltså skolhjälp som erbjuds under lov, vilket vi ser 

som en positiv bieffekt.  

I övrigt så anser även Björneke att rutavdraget för läxhjälp har inkluderats i skolfrågan inför 

riksdagsvalet 2014, då rutavdraget har blivit en symbolfråga/en princip, som föder frågan om vad 

skolan är till för och om vi är i skolan på lika villkor.163 Rutavdraget för läxhjälp har således skapat en 

bieffekt i form av att avdraget har blivit en fråga som tas upp inför riksdagsvalet.    

5.2.2.2 Nolleffekter 

Genom intervjuerna har vi enbart kommit fram till en möjlig nolleffekt som ligger ”utanför 

målområdet”. Denna uppfattade nolleffekt är diskussionen i fall läxor, överhuvudtaget, borde finnas 

till eller inte. Boberg uttrycker att denna debatt har funnits innan rutavdraget för läxhjälp infördes 

och den finns kvar idag efter det att rutavdraget för läxhjälp har införts. 

5.2.2.3 Perversa effekter  

Vi har utefter vårt material ej identifierat någon pervers effekt som ligger ”utanför målområdet”.  

5.2.3 Sammanfattning av effekter 

 
Många av huvudeffekterna som avsågs med rutavdraget för läxhjälp har uppfattats som att de har 

skett. Merparten av dessa uppfattade effekter har emellertid inte kunnat bekräftats. De nolleffekter 

vi har nämnt, både inom- och utanför målområdet, kan inte heller sägas vara sanna. 

Ojämlikhetsfrågan är närvarande i de flesta fallen inom de uppfattade bieffekterna, och våra 

intervjuobjekt verkar vara överens om är att rutavdraget för läxhjälp har bidragit till en ökad politisk 

agenda gällande kommuners ansvar och möjlighet att erbjuda läxhjälp till alla elever.    

Roel nämnde i sin intervju att rutavdraget för läxhjälp har lett till ökade skatteintäkter, vilket vi 

nämnde i 5.2.1.1 och tycker är av stort intresse. Vi har försökt att få ett svar på denna uppfattade 

effekt av Skatteverket, men har ej kunnat få fram ett svar som kan bekräfta detta. 
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6. Analys utifrån Clarkes teori 
 
För att besvara vår studies övergripande frågeställning – att undersöka om rutavdraget för läxhjälp 

kan ses som ett utslag av en neoliberal utbildningspolitik – ansåg vi det lämpligt att undersöka några 

mer specifikt utformade delfrågor av empirisk karaktär. Genom vårt resultat har vi erhållit en bild av 

vilken problembild som låg till grund för införandet av rutavdraget för läxhjälp, vilka regeringens mål 

och förväntade effekter var samt vilka uppfattade effekter detta avdrag fått inom Linköpings 

kommun. 

Utifrån den teori som Matthew Clarke driver avseende neoliberalism inom utbildningsväsendet så 

anser vi oss kunna se ett antal aspekter av rutavdraget för läxhjälp, dess tillkomst och upplevda 

effekter som stämmer överens med nämnd teori. Clarke framhåller att det kanske tydligaste 

exemplet på hur neoliberalism fungerar inom ramarna för utbildningspolitik är att politiker och 

policyskapare omformulerar frågor av politisk karaktär till frågor av rent ekonomisk, teknisk eller 

instrumentell karaktär. Något som kan sägas ha ägt rum vid införandet av rutavdraget för läxhjälp. I 

regeringens proposition från 2012 var det endast den skattetekniska aspekten som poängterades och 

huvudmålet med rutavdraget sades vara ett tydliggörande och en minskning av kontroll- och 

gränsdragningsproblemen inom rutavdraget. Detta samtidigt som Skatteverket avstyrkte förslaget 

med hänvisning till att det inte var klarlagt om de nya reglerna skulle komma att innebära mindre 

kontroll- och gränsdragningsproblem. En position som Skatteverket tycks hålla fast vid enligt vårt 

intervjuobjekt som hävdade att Skatteverket inte kunde uttala sig om några sådana förändringar. Att 

regeringen hävdar att förslaget enbart är ett skattetekniskt förtydligande, när det enligt Skatteverket 

är osäkert om det leder till minskade kontroll- och gränsdragningsproblem, får därmed sägas vara 

förbryllande. 

Detta öppnar för tolkningen att förslaget att införa rutavdraget för läxhjälp underbyggdes också av 

andra motiv än exklusivt skattetekniska, men som alltjämt inte framkom i propositionen. Även i 

riksdagsdebatten går det att urskilja detta fenomen, även om det tycks betydligt mindre närvarande.  

Rutavdragets skattekniska aspekt var den aspekt som framhölls flest gånger av regeringspartiernas 

representanter i riksdagdsdebbaten samtidigt som många argument rörde ekonomi, effektivt 

resursutnyttjande och arbetsmarknadspolitiska aspekter.  

Ytterligare något som talar för att rutavdraget för läxhjälp kan ses som en neoliberal reform utifrån 

Clarkes teori är det att regeringen tycks sätta likhetstecken mellan ett förtydligande av reglerna å ena 

sidan och en utvidgning av rutavdraget till att inbegripa även gymnasiet å andra sidan. Vi frågar oss 

varför det självklara valet var att utvidga rutavdraget, ett förtydligande hade lika gärna kunnat 
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innebära att en tydlig gräns dragits vid grundskolan. Av denna anledning anser vi det vara svårt att 

motivera själva utvidgningen mot bakgrund av endast skattetekniska skäl. 

En annan aspekt som kännetecknar neoliberalismens praktik enligt Clarkes teori är atomisering, 

vilken också den kan ses som närvarande i rutavdraget för läxhjälp. I propositionen såväl som hos 

regeringspartiernas representanter i riksdagsdebatten kan vi urskilja argument för att rutavdraget för 

läxhjälp bör ses som ett litet, enskilt element vilket inte påverkar det traditionella 

utbildningsväsendet eller den övergripande utbildningsstrukturen. 

Vi har även funnit aspekter hos rutavdraget som talar emot att det skulle vara ett utslag av neoliberal 

utbildningspolitik så som den beskrivs av Clarke. För det första talar Clarkes teori om att en aspekt av 

neoliberalismen är att den reducerar politisk antagonism till förmån för ett konsensus-betonat 

politiskt klimat. I fallet rutavdraget för läxhjälp tycks det tvärtom (sett till riksdagsdebatten och den 

debatt som förts efter införandet av avdraget) vara så att det närt en ökad politisk antagonism och 

konflikt mellan riksdagspartierna. Här finns tydliga politiska skiljelinjer.  

Om det sedermera stämmer att jämlikheten mellan elever har ökat som en effekt av rutavdraget, 

vilket hävdas av rutavdragets förespråkare, så förefaller Clarkes teori förlora i förklaringsvärde då den 

säger att marknadsanpassade reformer och policys grundade i konkurrens och atomisering går emot 

det eftersträvansvärda målet jämlikhet. Vår rekonstruktion av regeringens interventionslogik visade 

även att det hos regeringen fanns uttalade förväntade effekter vilka inte var av ekonomisk eller 

teknisk karaktär utan tvärtom, formulerade med jämlikhetsmotiv. 

Genom de tillvägagångssätt vi använt oss av för att uppnå god intern validitet så har vi även 

diskuterat den externa validiteten och möjligheten att generalisera vårt resultat till alla Sveriges 

kommuner. Med tanke på att en del av studien har använt sig av material som berör alla Sveriges 

kommuner – exempelvis regeringens proposition, riksdagsdebatten och information från 

Skatteverket – anser vi att interventionslogiken är möjlig att generalisera till hela Sverige. Då de svar 

vi erhållit gällande uppfattade effekter för rutavdraget för läxhjälp inte med säkerhet har kunnat 

sägas ha skett; ställer vi oss frågande till generaliserbarheten i detta material.  Vi tror med andra ord 

att de uppfattade effekterna kan skilja sig från kommun till kommun.   
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7. Slutsatser 

7.1 Resultat 
 
Vi kan utifrån det resultat vi erhållit i vår studie besvara de delfrågor vi har ställt. Våra slutsatser är 

att regeringens problembild vilken låg till grund för förslaget att införa rutavdraget för läxhjälp främst 

utgjordes av kontroll- och gränsdragningsproblematiken för när och hur rutavdraget kunde användas 

och att målet främst var att åtgärda denna problematik. De övriga effekter som rutavdraget 

förväntades resultera i var: en ökning av sysselsättningen; en ökning av antalet hushåll som köper 

läxhjälp; ett underlättande för fler familjer vilka inte har tid eller kunskap nog att hjälpa sina barn 

med dess läxor; en minskning av svartarbete till förmån för vitt arbete; en höjd skattemoral; att 

resultaten kommer bli bättre bland elever; en ökning av antalet ideella läxhjälpsorganisationer; ett 

ökat intresse hos unga att blir lärare samt en ökad användning av outnyttjad kompetens i form av 

lärarstudenter, pensionärer och ungdomar vilka kan jobba extra med läxhjälp. Som vår 

rekonstruktion av regeringens interventionslogik visar är gränsen emellertid svårdragen mellan vad 

som är att betrakta som mål och enbart förväntade, positiva effekter.   

Vidare drar vi slutsatserna, utifrån våra intervjuobjekts uppfattningar, att regeringens mål och 

förväntade effekter har uppnåtts respektive ägt rum i vissa avseenden och andra inte. Vad gäller 

målet om tydligare regelverk och mindre kontroll- och gränsdragningsproblem tycks det vara så att 

reglerna blivit tydligare, men att ingenting kan sägas om kontroll- och gränsdragningsproblemen 

blivit färre. Enligt våra intervjuobjekt tycks det också vara så att en del svarta jobb blivit vita, 

samtidigt som rutavdraget bidragit till nyanställningar och att fler elever och familjer får det stöd de 

behöver inom Linköpings kommun. På frågan om antalet nyttjare av rutavdraget för läxhjälp ökat 

inom Linköpings kommun, kunde intervjuobjekten inte ge ett klart svar men en rimlig slutsats torde 

vara att de ökat, med hänvisning till att företagen blivit fler och att branschen som helhet vuxit i 

Sverige. Vad gäller resterande effekter har intervjuobjekten inte haft någon uppfattning. 

7.2 Ett fall av neoliberalism? 
 
Utifrån Clarkes teori om neoliberalism och hur den gör avtryck inom utbildningsväsendet kan vi 

identifiera flera slående likheter med rutavdragets syfte, presentation och tänkta samt uppfattade 

effekter. Många av de aspekter vilka kännetecknar Clarkes beskrivning av hur neoliberalismen 

fungerar inom utbildningsväsendet tycker vi oss se i regeringens interventionslogik bakom förslaget 

att införa rutavdraget för läxhjälp och dess uppfattade effekter inom Linköpings kommun. Två av 

teorins grundpelare – avpolitisering och atomisering – kan anses få stöd i exemplet rutavdrag för 

läxhjälp. Det är emellertid svårt att dra några långtgående generella slutsatser utifrån dessa 
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observerade likheter. För samtidigt som Clarkes teori tycks inneha ett förklaringsvärde för vissa 

aspekter misslyckas den med att förklara andra.  

7.3 Förslag till vidare forskning 
 
Denna studie har tagit ett första steg i syfte att förklara rutavdraget för läxhjälp, regeringens 

interventionslogik bakom förslaget samt avdragets uppfattade effekter. Vi har därtill diskuterat om 

rutavdraget för läxhjälp skulle kunna ses som ett utslag av neoliberalism, mot bakgrund av tidigare 

internationell forskning vilken belyst frågan. Vi har emellertid bara skrapat på ytan. Vår studies 

resultat och slutsatser är en första inblick i rutavdragets betydelse och roll i det svenska samhället 

och det är vår uppfattning att det bör genomföras fler studier inom området. Vi har under studiens 

gång stött på ett antal frågetecken som behöver rätas ut. Bland annat är det få som vet någonting 

alls om rutavdraget för läxhjälp och dess effekter, det faktum att det rör verksamhet utanför det 

traditionella utbildningsväsendet gör att varken Skolinspektionen eller Skolverket är insatta i frågan 

om dess effekter. Detsamma får sägas om de tjänstemän vi varit i kontakt med inom Linköpings 

kommun, vilka flera gånger påpekat att det inte ligger inom ramen för deras uppdrag att titta på 

rutavdragets effekter på utbildning och skola. Vidare har det framkommit att rutavdraget för läxhjälp 

inte särskiljs från andra rutavdrag i skattedeklarationen och att det därmed inte går att uttala sig om i 

vilken utsträckning det faktiskt används. Därmed skulle ytterligare forskning kunna fokusera på i 

vilken utsträckning rutavdraget för läxhjälp nyttjas och vilka skatteekonomiska effekter avdraget får. 

Vi välkomnar även att annan forskning tar sig an samma diskussion om neoliberalism som vi berört i 

vår uppsats men med förhoppningen att nya vägar till säkrare resultat och slutsatser klarläggs. 

Avslutningsvis skulle vi gärna se forskning som mer djupgående utreder frågan om rutavdragets 

påverkan på jämlikheten inom skolan.  
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9. Bilagor 
 

9.1 Intervjuer 
 

Carina Boberg. 45min den 17/4 2014. 

Vi: Vi presentaerade oss kort här, men du kanske vill börja med att prata om dig själv och varför du 

intresserade dig för politik? 

Carina: Ja, jag är väl en sådan här vuxenpolitiker som inte har varit med i ungdomsförbund förut. Jag 

är till yrket gymnasielärare, bland annat i samhällsvetenskap och matte, på Vretagymnasiet. Jag ville 

som ungdom ta ställing själv så 1999/2000 gick jag med i Folkpartiet. Samtidigt med detta så gjorde 

jag lite förändringar i mitt liv och körde bara matte ett tag. 2002 kom jag in som fritidspolitiker och 

fick väl rätt så många uppdrag direkt så jag gick ner på halvtid i skolan, för att inte stöka till det med 

scheman och sådär. Vi hade fasta dagar och i åtta år så var jag fritidspolitiker och sedan 2011, 21:a 

januari, drygt tre år nu då, så har jag varit kommunalråd där jag är ordförande för bildningsnämnden, 

som har hand om gymnasieskolan, vuxenutbildningen, SFI och arbetsmarknadsfrågor. Och sen har jag 

rotelnansvar för den andra skolnämnden och kultur- och fritidsnämnden och sen jobbar jag med 

statsdelsutveckling, integration och socialekonomi dessutom. Jag har väl alltid varit intresserad av 

samhällsfrågor tror jag, det är väl därför jag har mitt jobb också, och sen så tittade jag väl runt på 

olika partier och hade väl inte tänkt att sitta här utan jag ville bara bli medlem och så fick jag 

uppdrag. Men så nu efter nyår så kommer jag kliva ned från politiken ett tag och gå tillbaka till 

lärarjobb och lite annat.  

Vi: Var det någon speciell anledning som fick dig att gå med i Folkpartiet? 

Carina: Dels så har jag nog varit borglig rätt så länge men så tycktejag att det fanns många bra saker 

med Folkpartiet. Det var inte bara skolan, som man kanske är mer känd för, utan det var även en 

liten frihetsaspekt. Det var inte så konservatitvt som modernaterna och kristdemokraterna. Jag var 

nog rätt så ensam på vretagymnasiet att vara folkpartist för annars är man nog mer center eller 

moderat. Jag är socialliberal så jag är väl lite mitten där.  

Vi: Vilken är din roll, vad gör du mer speciefikt inom dina politiska uppdrag? 

Carina: 40 % av tiden fungerar jag som ordförande för bildningsnämnden och då gäller det att rodda 

med de sakkunniga på bildningskontoret om de problem som kommer upp ihop med att man ska 

driva 5 skolor och en enhet som heter jobb- och kunskapstorget. Det kan vara mycket praktiska 

saker, kanske att man sitter och roddar och att man har de här problemen och mycket diskussioner. 

Sen så gäller det ju att följa upp då som politiker om man vill fortsätta utveckla någonting och vad 

som händer inom det området. Sen så är det ju ett antal möten som man är på och mer praktiska 

saker som att vi behöver ha en annan lokal eller någonting och så sitter vi och pratar om något 

praktiskt på ett möte, om någon elev som måste stängas av för att det har hänt någonting. Det är ju 

lite de här direktkontakterna med sakkunniga, tjänstemännen, och så blir det ju kontakter med 

skolorna direkt. Är det så att skolorna hör av sig om någonting, eller om någon lärare hör av sig om 

någonting som dem inte tycker är bra, och de tar kontakt med mig direkt, så är jag nog rätt så hård 
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och ser till att skicka iväg ärendet direkt till kontoret. För det ska ske via rektorn direkt tycker jag. Sen 

så kan det vara en del politiska frågor men är det en ren handgriplig sak som jag inte kan lösa, då 

skickas det upp till kontoret. Sen så är det ju, som nu inom kommunfullmäktige, så att  jag ska 

redovisa vad som har hänt under 2013 och då gäller det ju att ha koll på de olika frågorna. Så det har 

ju varit som att man kommer in ny på någonting där man måste ge sig in i olika områden, t.e.x. 

yrkesgymnasiet eller sfi-utbildningen där man måste gå på djupet för att se vad det handlar om. Vi 

har varit mycket på besök där och jag har satt mig in i de här uttalsstudierna, alfabetiseringen, och 

även hur de här olika programmen fungerar på skolorna. Sen så gör vi ju egna verksamhetsbesök 

också. Vidare är det ju mycket med arbetsmarknadsinsatser och då blir det ju mitt rotelansvar där vi 

måste samarbeta med kommunstyrelsen för att få lite mer pengar för arbetsinsatser, så ibland går vi 

olika vägar och samarbetar med andra nämnder eller fiskar pengar på andra håll så att vi kan få till 

det vi vill jobba med inom utbildningsnämnder, med arbetsmarknadsinsatser och så. Extra 

sommarjobb och inom kommunen med försörjningsstöd, då måste vi få till samtal med 

socialnämnden och sådär så att det rullar på, alltså med kommunstyrelsen.  

Vi: Hur länge har du varit kommunalråd? 

Carina: Sen 21 januari 2011, då jag tog över efter föregångaren som gick i pension.  

Vi: Du nämnde att du är ansvarig för gymnasieskolan, vilken är inkluderad i det nya rutavdraget. 

Skulle du kunna berätta för oss om din syn på rutavdraget för läxhjälp? 

Carina: Rutavdraget överhuvudtage är jag positiv till. Jag själv har haft de lila märkena på väskan med 

”jag älskar rut”. Det är då fämst hushållstjänster jag tänker på. Det man hade förut, vad gäller 

läxhjälp, var att man via barnpassning skulle kunna ha läxläsning, för grundskolebarnen då, och för 

att inte gör någon skillnad så har man nu inkluderat också gymnasiet och det är ju något nytt. Sen så, 

med den här ändringen, så har det kommit upp en massa nya företag. Jag gick in på lite sidor för att 

se vad som hade sagts på nätet och så och såg då att ett antal företag har bildats med läxhjälp som 

verksamhet. Man kan också se då det gäller vanliga rut att istället för att jobba svart så har det nu 

bildats vita städföretag. Sen så finns det ju en diskussion om det här me jämlikhet och att det är 

rättvist att man ska låta alla barn få hjälp. Då har vi i folkpartiet lagt fram att vi vill ha ”lov-skolor” och 

att barn ska kunna få läxhjälp i skolan. Att det ska ingå läxhjälp i skolan. Som lärare vet jag att det 

finns diskussioner om det här, om man ska ha läxor eller inte. Redan då innan rutavdraget kom, så 

fanns diskussionen om att de som kan plugga hemma får hjälp hemifrån, medan de som inte har den 

stabiliteten eller den kunskapen hos föräldrarna som krävs inte får samma hjälp och den här 

diskussionen har nu fortsatt upp till rut. Men den diskussionen har alltid funnits. Man skulle ju kunna 

ha in allt som rör skolan på skolan men samtidigt så gäller det ju att om man har läxor så ska det 

läggas på rätt nivå, för jag tycker det är bra med läxor, det vill säga, att om man har gått igenom 

massa glosor i engelskan etc. så behöver man kanske gå hemmåt och öva, men man ska inte lära sig 

något nytt. Läxor får inte vara att man ska gå hem och lära sig ett nytt stycke i engelskan eller nya 

glosor, utan man ska ju öva på det man kan eller jobba med de mattetal hemma som man inte hunnit 

med i skolan. Det där är väl någonting som man måste titta över inom skolorna. Sen så är väl jag 

personligen, vilket kanske inte är en rent folkpartistisk syn, det vet inte jag, väl lite tveksam när det 

gäller rut med avseende på läxhjälp. I Linköping har vi en interpellation, en fråga, från oppostionen 

för drygt ett år sedan med läxhjälp etc. på gymnasiet. De ville att man skulle lägga in flera timmar på 

skolan, men då visar vi på alla stödpengar som vi har till våra skolor, även då till friskolorna, där de 
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redovisar vad man gör inom skolväsendet för att kunna parera det här. Jag tyckte att vi inte behövde 

lägga ytterligare pengar för att ha läxhjälp på gymnasiet. Sen så har vi ju mattehjälp, t.ex. på 

katedralskolan, där studenter går in och hjälper till och det är ju inga pengar inom det. Så det finns ju 

olika nivåer på det, antingen så ska man jobba med det i skolan eller så ska man ha så enkla läxor att 

man kan öva på det hemma. Sen så finns det ju organisationer och föreningar. Sen så har vi ju det här 

inom rut, i och med att man öppnat upp den så används den ju, ungefär som jag, jag har ju rut vad 

gäller städning och rot vad gäller hjälp med min kolonilott. Jag handlar ju inom systemet och är det så 

att man betalat svart förut för att få extrahjälp till exempelvis sin son som måste öva matten, för att 

föräldrarna och förhoppningsvis sonen också vill upp på en ingenjörsutbildning, då tycker jag det är 

helt okej att man anlitar en hjälp. Då är det ju bättre att göra det vitt, precis som all annan rut. Jag är 

lite kluven så som det har diskuteras nu, men har man haft det förut på grundskolan så ska man väl 

kunna lyfta det till gymnasiet också. Och på gymnasiet är det kanske ännu svårare för föräldrarna att 

hjälpa till.  

Vi: Som representant för Folkpartiet, vad tror du var anledningen till att rutavdraget för läxhjälp 

föreslogs. Hur såg problembilden ut?  

Carina: Jag har tittat på papperna från Skatteverket från 2007 där man plockade in det här med 

läxhjälp ihop med barnpassning, och det var väl ett sätt att tolka det här med barnpassning på ett 

sätt så att man skulle kunna, via barnpassningen, ge barnen hjälp med läxor. Det är väl där som jag 

förstått att det var lite luddigt skrivet. För det är ju en sak, är man uppe på skol- och barnomsorg, så 

förväntas det ju också att dem kan hjälpa till med läxläsning. Någon dagmamma eller liknande som 

ser till att man kommer hem ordentligt från dagis och att det ingår i ens arbetsupgifter att man ska 

hjälpa till med läxläsning. Vad jag har förstått så var det aldrig riktigt klart från skatteverkets sida. 

Men jag är lite kluven.  

Vi: Vi kanske ska gå in på effekterna inom Linköpings kommun. Kan du se några förväntade effekter 

av rutavdragets införande av läxhjälp. Alltså, inte enbart ifall regeringens mål upfyllts, utan också ifall 

några förväntade effekter avseende exempelvis sysselsättning eller jämlikhet har uppenbarat sig? 

Carina: Alltså jag vet inte om det finns någonting som är kopplat till just rutavdraget för läxhjälp. Vi 

har ju bättre resultat på gymnasiet. Det kan vi se. Det har vi redovisat och kommer att ta upp på 

kommunfullmäktige. Där har det har ökat med jämförbara kommuner och jämfört med förra året. 

Och det är på gymnasiet då, samtidigt som resutltaten sänks i PISA-rapporten över grundskolan. Och 

det [ökningen av gymnasieresultaten] vet jag ju inte om det beror på läxhjälp, jag vet inte hur många 

av mina gymnasieelever som har läxhjälp. Och jag vet inte, där har jag inte kollat upp tyvärr, vad 

gäller effekterna på grundskolan. Men är det så att man har problem att inte kunna bli godkänd och 

man har plockat in läxhjälp några gånger så då är det bra tycker jag. För att det gäller ju att få sitt 

barn godkänt och om man känner att man inte har tid, för det är ju det det handlar om(!), att man då 

har rut för att man då inte har tid att hinna med att göra dessa saker. Vilket jag tycker är jättesynd 

och man SKA alltid hinna med barnen. Idrott hinner man med men inte att sitta med och läsa läxor. 

Sen är det ju den här rättvisefrågan att alla familjer kanske inte har samma möjligheter att utnyttja 

rutavdraget, men så är det ju alltid. Du har inte alla familjer som kan köpa städhjälp till exempel, och 

du har inte alla familjer som kan renovera huset för de bor i en lägenhet. Jämlikheten måste finnas i 

skolan och det är därför som folkpartiet tar det här med att alla kommuner måste kunna erbjuda 

sommarskola på skolan och läxhjälp på skolan, det är därför man har förslagit dessa åtgärder för att 
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öka jämlikheten i skolan. För att om jag inte städar hemma, det drabbar inte mina barns kunskaper 

på samma sätt. Det är ju någonting annat om man jämför med vanliga rut. Egentligen så skulle jag ju 

inte vilja ha haft det här med läxhjälp under rut. Egentligen inte. Men det är jag… Men nu har vi alltså 

sagt ja till rut men samtidigt har vi i folkpartiet ju sett att man behöver lyfta upp kunskaperna i 

skolan. Vi har sommarskola här i linköping, även på gymnasienivå. Det finns kommuner som inte har 

det och sen så har vi stödresurser på gymnasienivå och även då grundskolan kan jag tänka mig då att 

man försöker jobba med det. Men sen just det att lägga två timmar varje vecka sådär på gymnasiet, 

vilket oppositionen vill, det gör vi inte! Utan vi har pengar som går ut till skolorna och skolorna får 

själva avgöra var dessa ska läggas. Så får skolorna själva avgöra var man ska lägga resurserna. Det 

finns pedagogiska verkstäder där eleverna kan komma under en hel eftermiddag och få lite hjälp. Det 

är olika sätt att lösa det, men nu är det upp till skolorna att lösa detta.  

Vi: Ja, och när du säger att Folkpartiet har på förslag att alla skolor ska erbjuda läxhjälp, förstår jag dig 

rätt då att denna läxhjälp ska vara obligatorisk för alla kommuner, att skolan måste erbjuda läxhjälp? 

Carina: Ja, det är kommunerna… Det handlar ju om att staten säger vad vi i kommunen ska göra, 

oftast är det ju så, då blir det ju jag som politiker som får jobba med att skolorna då erbjuder den här 

läxhjälpen.  Sedan, hur det blir med pengar eller så där, så blir det ju lite det opposition sade, men 

samtidigt, om det är en kommun som inte lägger några extrapengar på stödinsatser då tycker jag att 

man ska ha det här kravet. Men är det en kommun som Linköping som lägger en hel del av budgeten 

på extrainsatser i skolorna, till exempel till att ordna med pedagogisk verkstad, då har vi ju uppnått 

det målet egentligen. Sen så är det ju då det här med fritidshemmen, förklaras att man ska då, med 

skolbarnomsorgen, men sen så att den lärareledda undervisningen ska utökas i skolan så att man 

hinner med att jobba. Det handlar ju om vad man gör på lektioner också, ju. Jag hade elever som 

sade det att jag orkar inte göra det här på lektionen, jag gör det här hemma istället. Men varför det 

sade jag då, där är ju inte jag. Jag är ju inte hemma med dig sen ikväll så jag kan ju inte hjälpa dig då 

när du kör fast. Så jag vill ju att du gör det hör på lektionen istället. ”Ah men det är så stirrigt här”, 

”Ja, men då går du och sätter dig där istället, där det inte är så rörigt”.  

Vi: Tänkte nu fråga om rutavdraget, är det något efter rutavdragets införande som du har sett 

förändrats, det vill säga har du sett några effekter? 

Vi: Inget du blev fövånad över? 

C: Va? 

Vi: Inte bara inom skolan utan vi tänker oss även i andra avseenden, vad gäller arbetstillfällen 

exempelvis, både förväntade och oförväntade effekter. 

Carina: Det finns en artikel om mattecentrum här i Linköping där TV också gjorde ett inslag. Om 

föreningen mattecentrum och dess roll. Det jag har hört och sett är att läxhjälpen diskuteras men 

inte vad den lett till. Där man visar på det orättvisa för eleverna och då är det här ju att man försöker 

se till att allt är inom skolans verksamhet. Man flyttar in allting inom väggarna där. Och vi har ju 

samlad skoldag på en skola i ett område där man behöver lite mer stöd. Där finns möjligheten för 

elever att stanna kvar efter skolan om man har lite läxor eller behöver göra någonting annat. Någon 

förening kommer in och hjälper till. Men jag kan inte säga rakt på att tack vare mattecentrum eller 

tack vare dessa läxhjälpsföretag så har vi fått dessa elever att lyckas. Men man vet ju inte, kanske har 
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läxhjälpen bidragit till de fina resultat vi har på gymnasienivå men som sagt, det vet vi ju inte. Jag har 

inte hört talas om någon. Jag har ingen i min närvaro som nyttjar läxhjälp. Vad jag vet. Jag hörde ett 

tag om en vuxenelev som behövde extra hjälp och då hade man vänt sig till ett företag. Men då 

gällde det inte rut. Det var ett företag i Norrköping. 

Vi: Överlag så är det alltså inte så mycket diskussion kring vad rutavdraget har fått för effekter? 

Carina: Nej, det är väl om du skulle prata med tjänstemännen på utbildningsförvaltningen. Då är det 

ju två ansvariga där, Lars Rejdnell och Tommy Johansson, och om dom ser några effekter av det. För 

Lars kanske har lite mer också vad gäller grundskolebiten. 

Vi: Har vi fått fler läxhjälpsföretag i Linköpings kommun? 

Carina: Ja, jag har läst vad som har sagts efter betänkandet i debatten som var och där så var det ju 

en del hårda ord. Jag drog ut en utskrift över företag i Linköping som sysslar med läxhjälp och där har 

vi ju även ideella föreningar så som röda korset. För det är ju en förening som då samlar många andra 

grupperingar inom arbetsmarknadsfrågor, språkträning för somalisk kvinnor eller sådär, och där har 

de ju läxläsning men det har de ju haft innan också. Men dom, när man sökte på nätet så kom de här 

upp! Och de här företagen. Om det är folk som kan matte, som är mitt ämne, så tycker jag det är helt 

okej men är det så att personen i fråga inte har den kompetensen så hoppas jag verkligen inte att 

den personen ska vara ute och hjälpa gymnasieelever med matte. Om jag ska vara krass. Och det är 

ju det som var bra också så som jag har förstått det att förut var ju läxhjälpen inte separerad från 

barnpassningen och då kunde man ju få en fjortonåring som kanske sitter med läxhjälpen, nej de får 

ju inte jobba, men en som kanske inte har kompetensen. Och så får man rut för det. I den meningen 

är ju seperationen bra, den höjer upp nivån på de som ger läxhjälp. Men det är väl många andra 

länder, som Japan vad jag förstår, som har folk som går hemma och hjälper till med läxor och så.  

Vi: Jag vet att till exempel i Hong Kong är privat undervisning ett stort fenomen och det finns några 

andra länder som det gjorts forskning på i ämnet som vi har sett. 

Carina: Ja, det som jag tycker är väldigt bra, vilket också är en väldigt folkpartistisk syn egentligen, det 

är att dom som behöver få flera utmaningar, vilka inte alltid får det inom skolväsendet. En elev som 

till exempel, som min yngsta dotter, hon började läsa gymnasiematte redan i grundskolan, nu hade 

hon ju mig som kunde hjälpa henne, men har du en elev som sticker ut lite så är det ju inte alltid 

grundskolan hänger med och när du är uppe på gymnasiet kanske du läser universitetsmatte, nu vet 

jag att gymnasiet här är ganska duktiga på att kunna komplettera med det och jag hoppas även 

grundskolan är det. Vi har ju spetsutbildningen nu på grundskolan i Barsan med matte för att man 

sen ska kunna gå vidare till natur och få kontakt med universitetet lite tidigare. Och det där 

ifrågasätter ju sossarna. Jag fick en interpellation som var så bedrövlig när vi skulle starta 

spetsubtbildningen för sjuor, åttor och nior där det handlade om att det var synd om alla barn som 

skulle behöva pendla hit och bo här men jag sade att vi har ju valt Barsan för att det är nära station 

och jag tror inte det har behövt vara någon som pendlat in och bott här. Och här är vi ifrån folkpartiet 

varit tydliga: vill vi ha duktiga civilingenjörer och vill vi ha duktiga matematiker, och det behöver vi 

ha, så måste vi också lyfta nivån och då är ju läxhjälpen perfekt i det läget. Och jag har själv hjälpt 

mina före detta elever och jag vet själv en folkpartist som pluggar statistik som jag hoppade in och 

hjälpte med repetition av bråkräkning med mera. Så man kan ju göra det ideellt också men är det så 
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att jag har en dotter här och hon behöver extrahjälp som jag inte kan hjälpa henne med så är det 

inget problem tycker jag att man ska få anlita hjälp, egentligen. Men ni ser att jag är kluven.  

Vi: Regeringen hade olika mål och förväntade sig vissa effekter med rut-avdraget för läxhjälp, så som 

vi tolkat det, och vi tänkte att vi skulle fråga dig om dessa med fokus på Linköping. En förväntad 

effekt var ökad sysselsättning , hur ser du att den förändrats? 

Carina: Nej, jag kan inte säga det. Jag kan inte svara på den frågan. Däremot kanske antalet studenter 

som fått jobb har ökat. 

Vi: Ett annat mål var att skattereglerna och gränsdragningsproblematiken skulle bli enklare, har du 

sett någon förändring där? 

Carina: Nej, det enda jag vet är det jag har läst från skatteverket. Det enda jag vet är att det är 

mycket som har ändrats på vägen. Hela rut hade ju en del barnfel som har behövts åtgärdas. Och där 

måste ju riksdagen vara tydliga om skatteverket har några synpunkter. Men sen så har det ju 

framförts kritik från bland annat skolverket och de båda lärarfacken men det är ju just om 

jämlikheten och rättvisefrågan och det där.  

Vi: Har du fått någon uppfattning om att rutavdraget lett till att fler i Linköpings kommun nyttjar 

läxhjälp idag? Att fler familjer idag kan nyttja rut-avdraget för läxhjälp? 

Carina: Det tror jag nog. Alltså då skulle man ju kunna dra paralleler till vanliga rut. Det är nog fler 

som idag kan ta hjälp av städfirmor. Jag själv har nyttjat rut under en tid då min man var sjuk, något 

som var nödvändigt för att överhuvudtaget överleva. Och det här är väl ett sätt att lösa 

vardagsproblematiken. Men fortfarande är det väl min åsikt som lärare att kan man som förälder 

lägga tid på idrott så kan man lägga tid på läxläsning. Men alltså det är upp till varje familj att lösa 

sina egna problem. Och jag tror nog att det finns en hel del som tar till rut här. Jag såg ju ett 

läxhjälpsföretag i Norrköping till exempel, så det tycks ju finnas ett behov. Tydligen. Och det står 

någonstans i något oppositionen tagit upp att det är först nu som läxhjälpsföretagen börjat komma 

upp. Och ja, det är ju först nu som man kan se pengar i det. Precis som du har städbolag och alla 

andra som blivit vita. Jag tror ju till exempel att det funnits en hel del läxhjälp innan då, fast den har 

varit svart. Och då är det väl fler som kan nyttja läxhjälpen nu, när den är billigare.    

Vi: Hur ser du på att Skolverket i sitt betänkande förhöll sig kritiska till rut-avdraget för läxhjälp, 

tillsammans med Skatteverket och ekonomistyrningsverket, bland annat med hänvisning till att 

ojämlikheten mellan elever riskerar att öka, där hushållens inkomster blir avgörande för vem som får 

läxhjälp och inte? Har ojämlikheten ökat bland svenska elever? 

Carina: Ja, och det är där jag blir kluven. För det är en sak att be om städhjälp och en annan att be om 

hjälp för en sak som man ska hinna med i skolan. Men samtidigt, om det är så att man måste plocka 

in läxhjälp för att klara grunderna och bli godkänd, då är det någonting som är fel på skolan.  Är det 

så att man vill ha den extra spetsen och komma upp lite bättre i betygen då tycker jag det är helt 

okej.  Så det är nog där kluvenheten kommer in. Att du måste få grunderna och att du måste kunna 

ha möjligheten att via skolbarnomsorgen eller då om man har som ”samma skoldagen”-upplägget att 

backa upp de elever som behöver stöd. Där vill jag nog att skolorna måste kunna klara av detta på 

egen hand. Eller att inte ge läxor då som lyfter in nya kunskaper. Du ska kunna gå hem och traggla 

ett, två, tre, fyra, fem på engelska eller så utan att du behöver någon som sitter bredvid och hjälper 
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dig. Man får lägga nivån på läxorna så att alla kan klara dem. Jag hade själv svårt att ge mina elever 

läxor på Vretagymnasiet  för de skulle ut och köra traktor på eftermiddagarna och kvällarna och då 

gäller det ju att man lägger nivån på läxorna så att elverna ändå hinner med/kan klara av läxorna. Jag 

hade svårt med detta eftersom jag visste att de behövde arbeta när de kom hem.  

Vi: Vi pratade snabbt om regeringens mål och förväntade effekter.  Om vi återgår till dem, tror du att 

fler elever får det extra stöd de behöver med läxrut, vilket var en förväntad effekt? 

Carina: Om en familj har två barn så är det väl två barn till som får stöd. Det kan ju vara så att en viss 

familj tycker att en viss skolan är bra på många sätt och att dess barn får grunden men vill liten till, 

och barnet också förhoppningsvis, då tycker jag det är okej. Med läxhjälp måste det ju bli fler som får 

hjälp, men man får inte plocka bort de grundläggande kraven på den traditionella skolan, det 

skolorna ska kunna klara av själva.  

Vi: Från forskarhåll har det riktats kritik mot att det traditionella utbildningssystemet riskerar 

undermineras när delar av undervisningen får ske vid sidan om, det vill säga utanför skolan, i 

hemmet och av andra än lärare. Har du sett några tendenser till detta i Linköpings kommun? 

1. Ser du detta som en eventuell fara på sikt i kommunen?   

2. Studier visar även på att lärare anstränger sig mindre om de 

vet att eleverna fångas upp av andra utanför skolsystemet. 

Ser du det som en risk? 

3. Hur ser du på möjligheten att lärare, vilka jobbar extra med 

läxhjälp, senare på kvällen ger läxhjälp till vissa av sina egna 

elever? Är detta en risk? 

Carina: Om man tittar tillbaka historiskt så har vi alltid haft läxor, förr hade man ännu fler. Men alltså, 

exempelvis multiplikationstabellen är ju en perfekt sak för en familj att traggla för att få in 

matematiken så läxor har ju alltid funnits och är du som gymnasieelev lika duktig som ett barns 

pappa så varför ska inte du kunna hjälpa barnet med detta istället för pappan? Egentligen. För det 

som man är kritisk mot det är ju att man kritiserar någonting som har varit en historisk del av 

undervisningen. För man får inte ta ansvar från skolan, för dem måste fortsätta att utbilda det. 

Samtidigt kan man ju vända på det, för skolan har ju sin värld, och ju mer vi plockar in utifrån (vi har 

internet, vi är ute och reser, vi får så mycket utifrån som vi inte fick förr) … det är ju därför lärare har 

tappat sin auktoritet i mycket, för de är inte längre de självklara kunskapskällorna längre. Man får så 

mycket information från andra håll idag. Vilket leder till att du skulle kunna säga att vi (skolan) har 

vår grund men att vi tar in så mycket utifrån så då kan vi kanske också säga att är det så att du kanske 

behöver läsa en bok och det inte är någon kunskap som jag släpper från mig så gör det. Till exempel 

den här kvarten hemma som vi brukar säga till småbarn. Men skolan måste, det är ju skollagen som 

styr, bestämma vad det är som ska läras och inkluderas i den grundläggande undervisningen. Så är 

det ju och det är ju lite en medveten skrämselstrategi från kritiker att hävda att allting kommer att 

läggas utanför skolsystemet. För det är ju så pass mycket lagar och förordningar runtomkring skolan, 

även på gymnasiet nu där kraven skärpts i och med G11, angående vad kommunerna får göra och 

kontoret jämfört med rektorn. Skolorna får aldrig släppa sitt ansvar på så sätt. Och man måste alltid 

plocka ifrån lite från skolan men samtidigt är det mycket som kommer in. 
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Vi: Det finns även forskning från andra länder, Frankrike bland annat, som visar att lärare tenderar 

att anstränga sig mindre om de vet att eleverna fångas upp efter skoltid. Hur ser du på det? 

Carina: Ja, det får vi ju hoppas att de inte gör. Men då är det ju fråga om privatlärare. Läxhjälp är en 

sak och jag som lärare skulle ju kunna undervisa vid sidan om, det får jag ju inte göra enligt lag, men 

det måste vara andra kulturer i dem länderna.  Det skulle inte ske i Sverige att lärarna resonerande i 

stil med att ”Jag vet att ni får hjälp senare av privatlärare så jag anstränger mig inte nu”.  

Guvernanter och allt vad det är för någonting utan där måste vi ha så hård styrning på skolan så att 

den diskussionen inte ska kunna finnas överhuvudtaget. Utan den kritiken är bara ett sätt att 

skrämmas tror jag. Men det är ju upp till politikerna och upp till utbildningsdepartementet att skriva 

de här reglerna och förordningarna på ett sådant sätt att det inte finns något utrymme för detta.  

Vi: Du ser inte någon risk i att lärare kommer att överväga att tjäna extra pengar genom att erbjuda 

läxhjälp på em/kvällen, ibland kanske åt sina egna elever? 

Carina: Nej, alltså det är inte tillåtet enligt skollagen. Du får inte deklarera att du ägnat dig åt 

konkurrerande verksamhet. En lärare får arbeta extra som städhjälp, för det krockar inte med yrket, 

men den får inte sälja läxhjälp. Det är inte bara lärare som lyder under sådana regler utan egentligen 

alla offentliga tjänstemän. Sen vet jag inte hur det är i den privata sektorn.  

Vi: Så du ser inte möjligheten till en situation där en lärare först undervisar sina elever på dagen och 

sedan efter dagens slut ger vissa av sina elever läxhjälp? 

Carina: Nej, det gör jag inte. Då får det vara ideellt i sådana fall. I en frivillig organisition till exempel, 

genom mattecentrum eller röda korset.  

Vi: Det känns som om du på vissa sätt varit positiv och andra negativt inställd till rutavdraget för 

läxhjälp, men ur ett stort perspektiv, skulle du säga att det är överhängande positivt eller negativt? 

Carina: Problemet när man sitter och diskuterar såhär så kommer man ju på vissa saker, men om vi 

säger såhär: läxhjälpen får inte ta ifrån läraren arbetsuppgifter utan det ska finnas kvar inom skolan 

vad som krävs av skollagen. Men är det så att det finns en familj som vill satsa ytterligare på sitt barn 

så tycker jag inte att man kan neka dem detta. Men skolan har en skyldighet att göra så mycket den 

kan. Man ska aldrig behöva riskera att inte klara grundnivån. Och du ska även kunna gå upp på högre 

nivå. Alltså skolan måste vara väldigt lyhörd för du ska kunna gå upp på en högre nivå. Är du på 

lågstadiet och har kommit upp i mellanstadienivå så ska skolan kunna uppfatta detta och ge 

stimulans och läxhjälp ska inte fylla den funktionen här. Men är det så att man fortfarande vill det 

och av olika skäl så tycker jag inte man ska kunna stoppa föräldrar från att utnyttja det.  

Vi: Tänkte bara låta dig kommentera det du sade förut om att det uppstått en vit marknad inom 

läxhjälpsbranschen och att den svarta läxhjälpen försvunnit, är det fakta du har fått tag på eller är det 

en uppfattning du har? 

Carina: Det är väl rut över hela taget. Jag gör en jämförelse med rut i sin helhet och där vet vi att 

mycket svart har blivit vitt. Men sen vet jag inte exakt hur det förhåller sig med just läxrut. Men de 

läxhjälpsföretag och föreningar jag har tittat på tar ju till sig personer som har lärarerfarenhet, ska bli 

lärare eller är pensionär så som röda korset eller mattecentrum och i den bemärkelsen plockar man 
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ju upp mycket kunskap. Och jag är ju jättepositiv till att lärarstudenter till exempel får erfarenheter 

genom att ge läxhjälp.    
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Telefonintervju: Christina Svensson, 10 min den 28/4 2014 

A: Hur fungerar rut-avdraget för läxhjälp idag, jämfört med innan den 1a januari 2013? 

C: Ja om man säger före den 1a januari 2013 så kunde man i samband med barnpassning, där 

barnvakten häjlper barnet med läxläsning, då kunde man ju få ett skattereduktion för det. Sen 

infördes ju då från 1a januari sen 2013 en ren läxhjälp då, där man särskiljer det här med läxhjälp från 

just barnpassning. Det blev ju lite annorlunda då, då man vänder sig till andra som går i grundskolan 

och gymnasieskolan. Vad vi kan säga om det är egentligen är att, vi såg ju det inte riktigt att när det 

var tillsammans med barnpassningen då, så kan man ju inte se vad som är läxhjälp eller så. Det är 

tydligare nu när man vet vad som är läxhälp och vad som är barnpassning. Sen kan vi ju inte yttra oss 

så mycket i övrigt i frågan. Och då när det var i samband med barnpassning så vände det sig till barn i 

grundskolan och det fick ju inte utföras då av en privatlärare, det skulle ju vara mer ja, lite ”enklare” 

då. Det är alltså att man tidigare kunde få i samband med barnpassning då och som i ett led i 

barnpassningen. Man ansåg väl då när det här trädde i kraft, den här skattereduktionen för 

hushållsarbete, att där man bestämde att när man skulle kunna få för ren barnpassning så ansåg man 

väl att det låg ganska nära i detta att barnvakten även hjälpte barnet med läxorna då, i samband med 

barnpassningen då.  

A: I en remiss till propositionen så skrev ni från skatteverkets sida att man ansåg att det inte var 

säkert att gränsdragningsproblematiken skulle bli tydligare. Hur ställer ni er till det idag och kan ni 

uttala er om detta? 

C: Nej vi kan faktiskt inte göra det och vi har diskuterade det lite grann här i förra veckan och 

möjligtvis om våran rättsavdelning kan göra något uttalande. Vi har varit i kontakt med dem men inte 

fått något svar om vi överhuvudettaget kan göra något uttalande om detta. Så vi har faktiskt gjort 

såhär att om vi får något svar från dem så kan vi maila det till er. Men det är osäkert om vi ens kan 

uttala oss om detta. Och är det någon som kan uttala sig så är det någon från vår rättsavdelning. Mer 

kan vi inte säga idag om detta.  

A: Jag tänkte på, du menar ändå att själva regelverket har blivit tydligare, att man skilt av läxhjälpen 

från barnpassningen? 

C: Ja det kan det ju vara, för att tidigare så var det ju ett led i barnpassning och då fick det ju inte 

heller ske av någon privatlärare, utan det skulle vara ren barnpassning utan ren spetskompetens. Nu 

har man ju särskilt det här med läxhjälp som egen punkt i det här inom hushållsarbete. Och då får 

man ju, då kan man ju anlita någon bara för läxhjälp och då sträcker det ju sig för de inom 

grundskolan och gymnasieskolan.  

A: Hur många hushåll nyttjade rut-avdraget för läxhjälp i Linköpings kommun år 2012 och år 2013? 

C: Nu är det ju så att det är inte särskilt. De som utför, de skickar in en blankett för rut-arbete och en 

blankett för rot-arbete. Det innebär att utför du rut-arbete så behöver du än så länge inte specifiera 

om du utfört läxor eller städning eller om du klippt gräs, så vi ser inte det utan vi kan bara få fram en 

sammanfattning av hur många som utnyttjat rut-avdrag då i Linköpings kommun. Men det säger ju 

inte er så mycket för det kan ju innefatta så mycket annat då. Så som det ser ut idag så särskiljs inte 

de olika arbetsmomenten, utan det är en total för rut då.  
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A: Om man ser generellt då, användningen av rut-avdrag i sig, har den ökat? 

C: Det har jag faktiskt inte tagit fram några siffror på. Men vi kan ta fram om ni vill ett total rutavdrag 

för 2012 och 2013 om ni vill ha, för Linköping. Så tror jag även att vi ska kunna få fram för 2012. Så 

kan jag i så fall ta och maila det till er. Då får ni ju en total men vi vet ju inte hur mycket i det som 

avser läxhjälp till exempel.  

A: Precis, men det kan ju ändå vara av intresse. 

C: Ja men då ska jag göra det. 

A: Och då antar jag att ni inte heller kan svara på frågan om ifall ni kan utkristallisera vilka som 

använder sig av rut-avdrag, med tanke på t.ex. demografi, etnicitet eller inkomst? 

C: Nej det kan ju inte vi göra härifrån, utan det skulle möjligtvis, överhuvudtaget om dem har mer 

rapporter och analyser, på just finansdepartementet. Som har legat till grund för deras beslut här. 

Men så länge så ska jag se vad jag kan få fram i totala rut där och sen avvaktar vi här och ser om vi får 

någor svar från våran rättsavdelning, om de kan göra några uttalanden eller ej då.  

A: Det låter jättebra tack. Men om du inte har några övriga kommentarer eller så? 

C: Nej, det är väl ganska kortfattat vad vi kan uttala oss om egentligen. 

A: Okej, men vi får tacka så jättemycket! 

C: Tack så mycket, hej då! 

A: Hej då! 
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Felicia Roel, politisk sekreterare (M), 28/4, 30 min 

Felicia: … också blivit en satsning på, ja att man utvidgat det här så att fler kan ta del av det. Men om 

man tittar på det från början så var ju debatten en ren skatteteknisk fråga så att man skulle kunna 

förenkla det hela, eftersom det var komplikationer gällande barnpassningen och läxhjälp och så 

vidare. Så rent generellt kan man väl säga att det här har vidgat att fler har möjighet till det, men 

såklart så är det här en satsning som ger möjlighet till fler. Sen så gör ju Alliansen och regeringen 

satsningar, rent generella utbildningssatsningar, och sådana här läxhjälpsatsningar och så vidare, som 

kommer nu som förslag. Så att, det är lite olika som utbildningssatsningar, eller en skattefråga är det 

ju. Och sen om man bara ser till själva rutavdraget så är det ju mycket det här från ”svart” till ”vitt”; 

som har varit en politisk fråga också. I och med att man då får i större utsträckning ”vita jobb”, så får 

man ju in större skatteintäkter, dem som får de här vita jobben de får större tryggheter i form av 

pensionsrätter och andra sociala rättigheter.  

Vi: Det kom upp vid en annan intervju, gällande vita jobb, är det något som det finns belägg för. Finns 

det ren fakta runt detta? 

F: Det har ju främst varit inom andra hushållsarbete, städning osv., och sådant som gäller rotavdraget 

också. Vad jag har förstått så har det här varit en ren utökning av rutavdraget, så om det just varit 

svartarbete inom den här sektorn, det vet jag inte, men man kan ju ändå säga att det här har ökat 

möjligheterna för både studenter och övriga att få vita jobb inom den här sektorn: läxhjälpssektorn. 

Så det har ju gett fler arbetade timmar där och sen så också för studenter, sen så finns det ju också 

fler möjligheter för studenter att jobba vid sidan av sina studier och så vidare.  

Vi: Vi tänkte återkomma snart till läxhjälpen men först tänkte vi att du lite kort kunde berätta om din 

funktion på Linköpings kommun och vad du jobbar med? 

F: Jag jobbar som politisk sekreterare för Moderaterna i Linköpings kommunfullmäktige. Tidigare så 

har jag kommit från en liknande tjänst fast i riksdagen. Där jobbade jag i fyra år som politisk 

sekreterare. Där jobbade jag väldigt mycket med pensionsfrågor och sjukförsäkringsfrågor, sådana 

politiska frågor. Här så är det väldigt generellt väldigt mycket alla frågor, men just den här frågan 

[rutavdraget för läxhjälp] har jag inte jobbat med, men jag har försökt att läsa in mig på det.  

Vi: Som politisk sekreterare, vad är dina främsta arbetsuppgifter? 

F: Jag är ju då en tjänsteman och inte en politiker. Jag jobbar åt Moderaterna här och visst är jag 

medlem i partiet och jag delar värderingar osv, men jag uttalar mig inte utan jag hjälper andra att 

uttala sig.  

Vi: Du pratade lite om de positiva sakerna som kom med rutavdraget, finns det några mer negativa 

aspekter du har kunnat se? 

F: Ja det kan man ju läsa sig till, absolut, vad andra partier tycker och tänker men jag kommer inte 

recensera vad andra partier säger och så vidare. Men självklart, generellt kan man väl säga såhär att 

det här var en utökning av rutavdraget och det var inte en läxhjälp för alla, som kanske kritiken har 

varit. Men den fylls ju upp av andra satsningar i utbildningsområdet, för det här var ju en 

skatteteknisk fråga. Så det skulle väl kunna vara en sådan sak [negativ konsekvens], men det har ju 

gett många nya arbeten och fler sysselsättningstimmar och så vidare.  
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Vi: Är det något som det har gjorts en utredning på, konsekvenser som ökad sysselsättningstimmar 

exempelvis? 

F: Inte, jag har sett några siffror från fackförbund som Almega och så vidare. Sen är ju frågan om det 

har uppfyllt sitt syfte att det är enklare att tillämpa det här. Och skatteverket var ju kritiska till början 

i sin remiss, så frågan är ju om det har blivit enklare eller inte. Men som jag ser det som så är det ju 

en positiv sak att fler nu har möjlighet, det är såklart nu en kostnadsfråga för familjer, men nu har ju 

ännu fler möjligheten i och med att det här ingår i rutavdraget och sen så kommer vi ju komma med 

fler förslag på utbildningssidan med läxhjälp till alla och så vidare.  

Vi: Och dessa förslag är för att ännu fler ska få möjlighet? 

F: Ja precis!  

Vi: Och när du säger läxhjälp för alla, vill du då att det ska vara obligatoriskt för kommuner att 

genomföra detta? 

F: Ja precis, och det är ju ett förslag som kommer nu precis. Och det kommer då vara genom 

kommunerna där man kommer sätta som ett obligatorium för att det ska vara läxhjälp för alla, via 

skolorna. Så det är väl det som är skillnaden just, en fråga för skatteutskottet och en fråga för 

utbildningsutskottet, det är ju lite olika sådär, bara att den här skattefrågan slår ju då på utbildningen 

också. Får effekt på det här området. 

Vi:Tycker du då att dessa effekter är förväntade, det vill säga att de var väntade i och med införandet 

av rutavdraget för läxhjälp. Eller var det något som du ansåg var förvånande att t.ex. just 

sysselsättningen har ökat eller något annat av det vi just pratat om? 

F: Nej, jag har bara blivit positivt överaskad över att det är så många som har använt det här. Och det 

var ju likadant med städ också, att det var fler som började använda det, också en politisk fråga. Man 

kan ju säga att generellt är det ju, av vad jag har förstått, så är det ju inte en fråga om den här delen 

av rutavdraget utan det är ju en generell fråga: är du för eller emot hela rutavdraget. Sen så utgör ju 

de olika delarna, de utgör ju bara åsikten av hela avdraget. Annars så var det väl förväntat, 

åtminstone av mig, att sysselsättningen skulle öka där, i och med att det är fler som kommer utnyttja 

det här.  

Vi: De här effekterna på utbildningsväsendet, är det förväntade effekter också anser du? Du nämnde 

att det slog på utbildningsväsendet, trots att målet var av skattetekniska skäl.  

F: Det får ju effekter i och med att barn får möjlighet till mer hjälp, mer läxhjälp. I de familjer där man 

inte har den möjligheten och inte har den tiden eller möjligheten att hjälpa sina barn, och du kan 

köpa in den här tjänsten, så hjälper ju det såklart. Och det är ju också en sådan här politisk fråga om 

det är rätt, går hjälpen till rätt personer och så vidare. Men som sagt, det här har ju utökat 

möjligheten att fler har kunnat ta hjälp av den och förslag är ju då på läxhjälp för alla. Men det har ju 

ökat på kunskapen i alla fall för en del som utnyttjat det här, det har det ju såklart gjort.  

Vi: Och just det här förslaget[obligatorisk läxhjälp för alla] är det kanske en konsekvens som kom från 

införandet av rutavdrag för läxhjälp? För det känns ju som en konsekvens som har kommit nu efter 

införandet, skulle du hålla med om det? 
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F: Det här tror jag är en del av ”mer kunskap i skolan”, som man brukar säga inom Allianssatsningen. 

Så det är ju en massa olika satsningar man kommer göra och det här är ju ett utav de förslagen. Man 

har ju gjort mycket för lärare, utvecklingsmöjligheter och tidigare betyg, tidigare utvärderingar och så 

vidare och det här är ju en del utav den satsningen helt enkelt.  

Vi J: Tror du dock att det här förslaget om obligatorisk läxhjälp utformades nyligen eller har det varit 

under en längre period? 

F: Det här förslaget har precis kommit. Och jag vet faktiskt inte mer än så alltså, hur länge det har 

berarbetats och så vidare, tyvärr. Det kan jag dock kolla upp om ni vill.  

Vi: Vi har ju varit inne lite på sysselsättning och så vidare, som även nämndes som regeringens 

förväntade effekter med införandet av rutavdrag för läxhjälp, har ni sett med avseende på Linköpings 

kommun gällande t.ex. sysselsättning att fler familjer har valt att nyttja läxhjälp.  

F: Det kan jag tyvärr inte vara på, för den siffran har inte jag. Och jag vet faktiskt heller inte om den 

finns. För det måste ju vara någon utvärdering som gjorts, men det har jag inte läst om. Det kan ju 

vara något fackförbund som har gjort en sådan, sen vet jag ju inte heller om det är på kommunalnivå 

eller länsnivå, men jag kan kolla upp det. Tyvärr så har jag dock ingen sådan siffra, men generellt över 

landet så har det ju utökat men så vet man ju inte i vilka kommuner det har slagit.  

Vi: Enklare skatteregler var ju också ett mål och vet du om det har blivit det? Vi pratade med 

skatteverket om detta och de inte visste riktigt om det tyckte att det hade blivit det, är det något du 

kan uttala dig om? 

F:  Det vet inte riktigt jag heller men det var ju ett syfte och jag hoppas verkligen att det har blivit det. 

I och med att det också har ökat och att man kan läsa de undersökningar som har gjorts så ser man ju 

att fler har använt det här, och då har det ju kanske uppfyllt sitt syfte, men mer än så kan jag nog inte 

säga, tyvärr. 

Vi: Det har du kanske redan svarat på, men en tredje förväntad effekt var möjligheten för fler att 

köpa läxhjälp. 

F: Ja precis, jo men det har ju utökats. Men jag kan inte säga att det finns någon undersökning som 

jag bygger det här på men det är ju det som jag har läst mig till att fler, alltså det har ju byggts upp 

nya företag med det här, så fler har ju fått den här möjligheten. 

Vi: Vi var inne på några negativa aspekter att inte alla familjer kanske kan nyttja rutavdraget och 

Skolverket var i sitt betänkande kritiska till rut-avdraget för läxhjälp, tillsammans med Skatteverket 

och ekonomistyrningsverket, bland annat med hänvisning till att ojämlikheten mellan elever riskerar 

att öka, där hushållens inkomster blir avgörande för vem som får läxhjälp och inte. Har ojämlikheten 

ökat i bland svenska elever? 

F: Jag tycker såklart att man ska få den kunskapen man behöver i skolan, och där kommer ju då våra 

kunskaper på skolområdet med ökad lärarkompetens och så vidare. Men sen, för att återgå, det här 

har utökat att ännu fler kan utnyttja den här möjligheten. Men såklart är det ju kanske brist på 

kunskap och säkerligen en ekonomisk fråga som gör att inte alla kan göra det, men då hoppas man ju 

att de åtminstone får den hjälp de behöver i skolan, i och med de nya satsningarna med ännu större 
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satsningar på just kunskap i skolan. Sen så är ju en rent politisk fråga att om du satsar på ”det här” att 

det inte gäller för alla, eller det gäller ju för alla men att det inte slår ut på alla, är det bättre att inte 

satsa på det överhuvudtaget? Jag tycker att det var en bra satsning och att det har utökat 

möjligheterna, men sen så vet man ju inte varför fler inte har utnyttjat det.  

Vi: Från forskarhåll har det riktats kritik mot att det traditionella utbildningssystemet riskerar 

undermineras när delar av undervisningen får ske vid sidan om, det vill säga utanför skolan, i 

hemmet och av andra än lärare. Har du sett några tendenser till detta och kan det i så fall vara en 

effekt av införandet av rutavdraget för läxhjälp? 

F: Det har jag faktiskt inte tänkt så mycket på. Såklart, men samtiigt så är det ju så att annars, om du 

läser läxor hemma så är det ju med hjälp av föräldrar eller själv. Och det är ju inte alla dem som har 

föräldrar som är utbildade till lärare. Så ja den traditionella hjälpen som finns inom läxhjälpen, de 

kanske inte är jätteutbildade, men med företagen som nu ploppar upp så är det ju utbildade 

människor som lär ut eller studenter som har studerat och är på en mycket högre nivå. I skolan så är 

det ju just satsningar på lärarkompetens och där ska ju den kompetetesen finnas, sen så vet jag inte 

hur diskussionen har förts gällande gränskompetens för just läxhjälp, vet jag tyvärr inte så mycket 

om. 

Vi: Ser du det som en eventuell fara, på sikt. Om det nu skulle vara så att kompetensen inte 

säkerställs hos läxhjälpsutövarna.  

F: Jag tror att om det finns brister i viss kompetens som man köper in, så ser man väl den effekten på 

barnens utveckling. Så de brukar ju sållas ut på det sättet, men nej jag tänker väl att att all hjälp som 

barnen får för läxor är en positiv hjälp och det kan man väl få på olika nivåer, men ja det är väl det jag 

kan säga.  

Vi: Om vi tar läxhjälp i det stora hela och väger in alla aspekter, positiva som negativa, anser du då att 

det har påverkats positivt eller negativt; skulle du säga att det är en lyckad reform? 

F: Ja det tror jag. Syftet var ju att det skulle bli enklare att nyttja det här och jag hoppas att det har 

blivit det. Sen så finns det ju, vad det gäller utbildningssatsningar, mycket annat. Det här var ju en 

skatteteknisk fråga från början. Sen så har det ju slagit tillbaka såklart, det får ju effekter på 

utbildning också. Men rent generellt i och med att det har kommit upp fler företag och så vidare, så 

utnyttjas ju tjänsten i större omfattning. Så på det sättet kan jag väl säga att: ja, det var en lyckad 

satsning. Fler har kunnat starta företag och fler har fått jobb i den här branschen och det är ju också 

skatteintäkter, dem har fått jobb och tryggare arbetsförhållanden om det nu har gått från svart till 

vitt och sen så är det ju fler barn som får hjälp.  

Vi: Vi kollade regelverket för vad läxhjälp gäller och då gäller det ju då att folk som kommer in från 

företag får hjälpa en med läxorna, men också får de hjälpa till med annat skolarbete som ingår i kurs- 

och läroplanen. Ser du någon problematik med exempelvis vissa elever kan få hjälp att skriva en 

uppsats, t.ex. på gymnasiet kan man ju få hjälp att skriva sitt projektarbete, medan andra inte får den 

möjligheten. Ser du någon problematik med detta? 

F: Nej det gör jag väl inte i och med att man har utökat den möjigheten att fler ska få tal del av den. 

Sen så är det väl så att såklart det blir skillnader för den som får den möjligheten hemifrån och den 

som inte får det, men så har det ju också varit innan att det finns dem som får hjälp hemifrån och det 



 

60 
 

finns de som klarar sig i större utsträckning själva. Förhoppningsvis så får fler hjälp just nu i och med 

satsningarna.  

Vi: Du har tidigare sagt att många svarta jobb har blivit vita tack vare rutavdraget och man kanske 

kan vänta sig att detsamma gäller för läxhjälp då? 

F: Ja precis.  

Vi: I Norge har det gjorts en studie, där man genomfört just obligatorisk läxhjälp, och anledning till att 

man gjorde det där är för att kompensera för effekter på ojämlikheten, men att snarare var det så att 

den obligatoriska läxhjälpen ledde till att de som presterade bra i skolan presterade ännu bättre, 

medan de som inte hade så höga resultat kanske inte utnyttjade den här läxhjälpen i samma 

utsträckning. Och den var obligatorisk i den utsträckningen att skolorna var tvungna att erbjuda den, 

men inte obligatorisk för eleverna att delta i. Man var inte tvingad att ta emot hjälpen. 

F: Ja det är väl en fråga om att tvinga barn och inte tvinga barn. Finns den möjligheten med läxhjälp 

till alla så är det ju jättebra, självklart. Sen så är det ju frågan om man ska göra det eller inte. 

Skolplikten finns ju men sen så är det ju hurvida läxhjälpen också, så det vet jag inte riktigt vad jag ska 

säga om. Ska man kunna neka hjälp, ja det ska man väl få kunna göra om man inte vill ha den hjälpen. 

Men den har slagit fel då eller har den? 

Vi: Ja i det fallet så blev det snarare att ojämlikheten ökade fastän målet var tvärtom. Ja tänkte om 

det var något som du ser som ett problem eller om du vet ifall det har tagits i beaktande för det 

förslaget som regeringen nu har gett fram? 

F: Nej det vet jag faktiskt inte, men det är väl det jag tänker att det ska vara, för just alla att kunna ta 

del av det. Sen är det väl lite så att de elever som man ser att de kanske halkar lite efter att man ska 

snappa upp de redan i skolan, alltså under lektionstid på dagtiden och inte just efter skolan. Så det är 

väl i så fall en brist där skulle jag säga.  

Vi: Du nämnde även förut om ökade skatteintäkter och någonting om pensioner, vad var det? 

F: Pensionsrätt. I och med att om du går från ett svart jobb till ett vitt jobb, så visst du får börja betala 

skatt, men du får ju andra rättigheter också och du får en helt annan form utav trygghet. Och det har 

man ju sett inom städyrket att det är just är kvinnor, många från utlandet, som har svårt att få ett 

arbete. Att den gruppen gynnas av den här sortens satsningar när de har fått vita jobb. För tidigare så 

har de kanske inte haft ett jobb eller så har de haft ett svart jobb och nu har de fått ett vitt jobb och 

de får en trygghet i och med pensionsrätt och de får andra sociala tryggheter. Som också gynnar 

samhället på sikt, gör det ju också.  

Vi: Är det något annat du skulle vilja fråga eller tillägga? 

F: Vi [Alliansen]har många satsningar på utbildningsfrågor och det här med rutavdraget var ju en rent 

skatteteknisk fråga för att göra det enklare. Sen är ju frågan om det har blivit enklare att använda 

det.  
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Jakob Björneke, oppositionsråd (S), 6/5, 30 min 

Björneke: Jag är S-kommunalråd, vice-ordförande i barn- och ungdomsnämnden. Som har hand om 

grundskolan och har ett övergripande ansvar för skolfrågor hos oss, generellt sett också så jag har väl 

lite överblick över gymnasiet också. Som lokalpolitiker kommer man ju inte i direkt kontakt med 

läxrut, men det har ni väl kanske koll på, men kör så får vi väl resonera.  

Vi: Du berättade då lite snabbt om dig själv här, men kan du berätta lite mer om din roll på 

Linköpings kommun och vad det är du gör för något. 

B: Är oppositionsråd i och med att vi befinner oss i opposition här för tillfället, vi i 

socialdemokraterna i Linköping. Jag ansvarar för skolfrågor och kultufrågor, det är väl ungefär 

uppdelningen hos oss. Tillika då vice-ordförande i barn- och ungdomsnämnden och det är ju 

nämnden då som är ansvariga för barn och ungdomar i åldrarna noll till 16 år och det som händer allt 

där emellan ungefär, för att förenkla lite vad jag är ansvarig för. Det är kommunens största nämnd 

med en budgetomslutning på drygt två miljarder kronor eller så. Det är min huvudsysselsättning.  

Vi: Inom de här uppdragen vad är då dina främsta arbetsuppgifter? 

B: Praktiskt, mitt främsta uppdrag är att vinna valet i höst, men det är ju liksom mitt uppdrag från 

mina medlemmar som röstade på mig förra gången. Utöver det, jag är ju som sagt vice-ordförande i 

barn- och ungdomsnämnden och vi tillsammans med ordföranden då, Catharina Rosencrantz som är 

moderat, så är vi i styrelsen för Linköpings grundskolor och förskolor. Så vi implementerar nationell 

lagstiftning, ser till att det byggs skolor och förskolor i den utsträckning det krävs, försöker fördela de 

resurser som vi fått från fullmäktige. Utöver det så sitter jag ju i kommunstyrelsen och bevakar dem 

frågorna där, jag vet inte hur bekanta ni är med Linköpings kommuns organisation, men vi har ju 

många kommunala bolag och sitter i den koncernstyrelsen för dem bolagen som så att säga, 

övergripande syn och Stadshus AB som det heter här hos oss och som jag är aktiv i, och just nu är det 

väldigt mycket som är kopplat till valrörelsen som upptar min vardag. Ska på debatt i kulturpolitik 

imorgon och dörrknackning på torsdag och lördag. Annars på vardagen så träffar jag lärarförbundet 

och diskuterar hur de ser på olika skolfrågor och så.  

Vi: Om vi då går in lite på rutavdraget för läxhjälp, skulle du vilja berätta för oss om din personliga syn 

på rutavdraget för läxhjälp? 

B: Jag tycker det är förkastligt.  

Vi: Vill du utveckla? 

B: Jag tycker skolans uppgift är att ge alla lika möjligheter till ett gott liv, och det har andra uppgifter 

också, men huvuduppgiften är den. Och då vet vi liksom att barn till högutbildade, resursstarka, har 

bättre förutsättningar att lyckas bättre i skolan. Och då förstärker aktivt regeringen dem skillnaderna 

genom att införa ett skatteavdrag vilket gör det billigare att vid sidan om ge eleverna stöttning. De 

här pengarna har ju självklart en alternativ användning, skulle kunna användas istället då för att se till 

att det organiseras läxhjälp inom ramen för de skolorna som finns inom någon form av förlängd 

skoldag så du kunde alla elever ha det tillgängligt. Istället riktar man då resurser till de som har de 

största resurserna.  
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Vi: Vad tror du bidrog till att rutavdraget för läxhjälp föreslogs? 

B: Det får du nästan fråga någon Alliansföreträdare om, jag vet inte mer än er, jag läste ju liksom 

tidningen när det kom, jag har inte någon inside-information på det sättet. Så det blir ju ren 

spekulation, och jag tycker det är en väldigt märklig reform, bortsett från att det strider mot mina 

värderingar så tycker jag på många sätt att det är en märklig reform, jag vet inte vad man vill uppnå 

med den. Kanske vill man anställa fler inom service, jag vet inte.  

Vi: Tycker du något har varit positivt med rutavdraget, kan du se några positiva aspekter av det? 

B: Det har säkert hjälpt, jag vet inte jag har inte sett någon utvärdering och jag vet inte hur mycket 

det används i Linköping, det får man väl nästan fråga skatteverket om; men jag gissar att det kan väl 

ha hjälpt enskilda individer då det är läxhjälp så naturligtvis det kan väl teoretiskt ha gjort det.  

Vi: Hur har rutavdraget påverkat Linköpings kommun sedan rutavdraget för läxhjälp infördes, kan du 

se några direkta eller indirekta effekter? 

B: Angående direkta effekter så möter man ju inte det som politiker, jag vet ju inte själv hur många i 

Linköping som använder sig av läxrut, lika lite som jag vet hur många som använder sig av vanliga rut. 

Det går ju via skatteverket, när man fyller i blanketten och anmäler det här, så jag ser ju inte det här. 

Däremot så indirekt, då jag tycker att det är en så absurd reform, så kan man ju ställa frågor: Hur ser 

det ut med det kommunala stödet kring läxhjälp? Varför erbjuds inte det här till alla elever? Det blir 

en politisk debatt som i och för sig är positiv i kölvattnet av den här reformen, så är det ju, jag menar 

vi är ju kanske inte lika tydligt diskuterat det här i kommunfullmäktige annars, vilket vi ju faktiskt har 

gjort. Eller kanske lagt motioner om, eller det har vi kanske gjort ändå vi har ju lagt motioner om att 

man ska garantera läxhjälp på alla kommunens skolor exempelvis. Så det har ju indirekt påverkat det 

politiska debattklimatet har det ju gjort. 

Vi: Såg du det här med att diskussionerna som har kommit upp med kommunal läxhjälp, förväntade 

man sig detta när rutavdraget genomfördes eller har det förvånat dig lite att det kommit upp på tal? 

B: Det kom väl som ett brev på posten. Det sker ju i ett sammanhang i en kontext av den svenska 

skolan har väldigt stora likvärdighetsproblem, man glider isär och resultaten sjunker. De som har 

besvärligt i skolan är ju ofta de som kommer från resurssvaga hem, så är det ju inte alltid men ofta. 

Det är ju klart som lök på laxen då att om man inför ett avdrag så att de som kan betala för sig kan få 

extrahjälp, det blir ju en sådan symbolfråga. Svensk skolas utmaning handlar ju inte om läxhjälp eller 

läxrut, men det blir ju en symbolfråga såklart.  

Vi: Om man ser till riksdagsdebatten som föranledde till rutavdraget för läxhjälp så var deras 

förhoppningar att det skulle leda till ökad sysselsättning, enklare skatteregler och möjlighet för fler 

familjer att köpa läxhjälp och ge elever det extrastöd de behöver. Och vi kanske kan gå igenom varje 

del för sig och se vad du tycker om dem? Så till att börja med, har du sett i Linköping att det har 

etablerats nya läxhjälpsföretag eller annat som kan ha ökat sysselsättningen? 

B: Jag vet att det finns sån marknad men jag följer ju inte det själv så jag kan ju inte se i vilken 

utsträckning som det här expanderat eller så. Det är ju inte min roll riktigt så jag har ju inte riktigt 

följt det, det kan ju inte jämföras med städbranschen såklart för där är det  ju väldigt tydligt, så jag 

kan inte riktigt svara jag vet att det finns men...  
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Vi: Och enklare skatteregler, är det något du har en uppfattning om? 

B: Ja det stämmer väl säkert. Jag menar jag har ju själv bara använt mig utav ROT-avdraget och det är 

ju administrativt väldigt enkelt och det är väl likadana regler här[gällande rut], så det stämmer säkert 

att det är enklare.  

Och gällande sista frågan om det har blivit fler som använder rutavdraget så stämmer det säkert 

också, för att om man gör en tjänst billigare så kan den ju användas utav fler, utbud-efterfrågan, men 

det är ju inte de det handlar om, utan problemet är ju liksom att skattepengar, för det är ju det de 

handlar om i slutändan, ska användas efter behov. Det här stödet kommer inte fram till de som har 

de största behoven, tvärtom riktas dem mot de som normalt sett inte har särskilt stora behov, och 

jag tycker man märker det i den svenska skolan och det är de som är problemet. Så argumentationen 

från regeringen är ju irrelevant, så som jag ser det.  

Vi: Och ja vi kommer ju in på det, för Skolverket sa i sitt betänkande förhöll sig kritiska till rut-

avdraget för läxhjälp, tillsammans med Skatteverket och ekonomistyrningsverket, bland annat med 

hänvisning till att ojämlikheten mellan elever riskerar att öka, där hushållens inkomster blir 

avgörande för vem som får läxhjälp och inte? Håller du med, har ojämlikheten ökat i bland svenska 

elever på grund av rutavdraget för läxhjälp? 

B: Det är ju väldigt svårt att isolera rutavdraget, men jag tror inte att någon kan säga att det inte 

skulle göra det. Såklart att om ingen använder sig av det, då har det inte ökat, men jag menar att om 

de som har resurser köper extrastöd och det stödet har någon form av effekt, vilket man väl får 

förutsätta, du ökar ju skillnanden i skolan mot de som inte har de resurserna att köpa. Det är ju 

självklart tycker jag. Det är väldigt svårt att argumentera emot.  

Vi: Ett vanligt argument för läxrut är att: nu har vi öppnat upp så att fler kan använda det, 

förhoppningsvis så att det bidrar till jämlikheten snarare än att det skulle bidra till en ojämlikhet.  

B: Nä men alltså då får man sortera tycker jag, såklart kan ju fler använda det om det blir billigare, 

men det är ju inte en reform för alla. Det ligger ju liksom i grunden att det ska vara föräldrarna med 

betalningsförmåga och vilja att betala för den här tjänsten, det är ju principiellt förkastligt att 

skolresultat ska vara beroende av föräldrarnas vilja eller förmåga att kunna betala för sig. Det är ju 

bland annat därför vi inte har skolavgifter i skolan. Och det har jag inte uppfattat det som att speciellt 

många partier tycker att man ska återinföra.  

Vi: Andra kommunalråd vi intervjuat har uttryckt sig att ”rutavdraget för läxhjälp har medfört att än 

fler kan utnyttja den här möjligheten”. De håller med om att det är ojämlikt men att på grund av 

rutavdraget för läxhjälp så är det mindre ojämlikt nu än vad det har varit tidigare, eftersom fler nu 

har möjligheten att utnyttja den här tjänsten.  

B: Jag begriper inte den argumentationen, den verkar tunn. Jag har det på datorn någonstans, det går 

att ta fram hur många grafer som helst som visar att elevers skolresultat i grundskolan och gymnasiet 

styrs i högre utsträckning av deras föräldrars utbildningsnivå och inkomster. På individnivå stämmer 

inte det, men på aggregerad nivå, och om man då inför en reform som gör att de som är välbeställda 

eller åtminstone medeklass och uppåt, får råd att köpa ett extrastöd som de andra inte har råd med, 

då är det klart att skillnanden i skolan ökar. Om man istället jämför med alternativet att man 

använder de här pengarna på ett annat sätt, för de här pengarna har ju en alternativ användning, de 
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skulle ju kunna gå åt att bygga upp ett motsvarande system inom ramen för den kommunala skolan 

som kommer alla till del. Om man jämför de två alternativen, då är det klart att skillanden ökar med 

läxrut. 

Vi: Från forskarhåll har det riktats kritik mot att det traditionella utbildningssystemet riskerar 

undermineras när delar av undervisningen får ske vid sidan om, det vill säga utanför skolan, i 

hemmet och av andra än lärare. Ser du det här som en eventuell fara på sikt i kommunen? 

B: Jag vet inte. Jag känner det som om att det är en del i en bredare diskussion om läxors funktion i 

en modern skola. Och jag vet inte om det är politikens roll att reglera hur läxor ska ges och fungera, 

det tror jag inte. Men frågan är ju hur man använder det här så att det stärker en lärandeprocess. Till 

exempel, om jag har förstått forskningen rätt, så kan läxor fylla en viktig funktion vad gäller det 

repetetiva, där man tar upp saker som man redan har lärt sig. Och det kan alla elever göra oberoende 

av ett stöd från hemmet. Men så fort det handlar om att gå vidare längre i en lärprocess så blir svårt 

att göra det i form av läxor. Så har jag uppfattat det. Och används läxor på det senare sättet, det vill 

säga så att en parallel skolverksamhet växer fram vid sidan om så blir det ju knepigt. 

Vi: Ja, för det har också varit en del av kritiken. Det finns studier gjorda i andra länder på vad vi kan 

kalla sidoverksamhet, undervisning som sker utanför den traditionella skolan, som tar upp att lärare i 

den traditionella skolan anstränger sig mindre när de vet att eleverna har andra att falla tillbaka på, 

utanför skolan. Det har gjorts en studie på Frankrike bland annat som pekar på det. 

B: Så kan det nog säkert vara. Jag menar på universitetsnivå så är det ju inte ovanligt i andra länder 

att det ligger underförstått i systemet att eleverna förutsetts ta hjälp utifrån. Till exempel inom 

juridiken där det många gånger förutsetts att man köper in extrahjälp från pensionerade jurister eller 

advokater för att kunna klara en examen. Rätt många tiotusentals kronor då som man förutsetts 

betala och det är ju en annan typ av system som jag inte tycker är okej. Jag vill ju mena att det är 

talangen och inte betalningsförmågan inom det högre skolväsendet som ska ge avtryck.   

Vi: Det var en person som vi intervjuat tidigare som menade att det här aldrig skulle kunna ske i 

Sverige för att vi har en annan kultur här, att ett sådant scenario inte är att förvänta sig i Sverige. Hur 

ser du på det? 

B: Ja, jag vet inte. Jag tror vi ska vara försiktigt med att säga att vi har en så annorlunda kultur här. Vi 

har ju fram till idag haft ett antal internatskolor som inte är fullt moderna, där man, appropå det vi 

diskuterade tidigare angående avgifter, faktiskt har haft ett avgiftssystem. På så sätt har det ju passa 

skolor funnits en rätt udda kultur som vi låtit fortgå och verka i Sverige under decennier så vi har väl 

vårt också. Man ska inte vara naiv och tro att vi är skyddade. Det kan säkert bli resultatet. Även om vi 

inte ska överdriva. Men man skulle ju kunna vända på det och säga att vi betonar ju lärarnas status, 

vikt och vad som händer i klassrummet och då gäller det ju att bygga på det. Man pratar ju mycket 

om att vi måste vända på svensk skolas utveckling och då kanske vi ytterligare borde betona och 

kanske satsa på att ge lärare stöd istället för att bygga upp parallella system, det verkar ju lite 

märkligt. 

Vi: Samma intervjuobjekt argumentarade också att det alltid varit ojämlikt vad gäller läxor, då vissa 

har högutbildade föräldrar medan andra inte har det, och att det redan innan rutavdraget funnits de 
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som får mer hjälp än andra och att rutavdraget för läxhjälp därför inte skapar någon ojämlikhet utan 

att denna ojämlikhet alltid funnits. Hur ser du på det? 

B: Det var också ett svårförståeligt argument. Det handlar ju inte om att det tidigare inte fanns någon 

ojämlikhet. Hela diskussionen handlar ju om att det här förstärker och ökar ojämlikheten så jag 

förstod överhuvudtaget inte argumentationen. Och jag menar bara för att det var orättvist tidigare 

betyder det ju inte att det bör fortsätta vara så. Det var ett tunt argument.  

Vi: Regeringen har nu föreslagit obligatorisk läxhjälp för alla. Vad tror du det här förslaget kommer 

sig av och hur ser du på det? 

B: Det kommer sig av att vi lagt fram det tidigare och att de har kopierat det. De lade det i kopiatorn. 

De hade ju en vecka där de kopierade halva vår skolpolitik för några månader sedan.  

Vi: Är det nyligen som ert förslag kom? 

B: Ja, för något år sedan. De hade ju någon vecka där de skulle minska klasserna och liknande och det 

var ju våra förslag. Och varför de gör så det beror ju på att de ligger pyrt till i opinionen. Skolan är ju 

en av väljarnas viktigaste frågor och tilltron till Alliansen i skolfrågor har blivit låg. Det är ju taktik. Jag 

menar hade man på riktigt tyckt att det här var viktiga saker så hade man ju prioriterat det tidigare. 

Att göra det fyra månader innan valet är uppseendeväckande.  

Vi: Skulle man kunna säga att ert förslag kom som en slags konsekvens av rutavdraget för läxhjälp? 

B: Ja, så är det ju. Det blev en direkt effekt av debatten. Jag har ju varit med att ta fram en motion 

som ska lämnas in i juni där vi på kommunal nivå vill kunna erbjuda det här, det vill säga att vi bygger 

ett system som erbjuder alla hjälp. Och handlar ju vårt förslag på nationell nivå om också. Och det är 

ju kopplat till det här med elevers olika möjligheter. Det vill säga att om du behöver hjälp så ska det 

inte vara betalningsviljan som avgör om du får hjälp eller inte.  

Vi: I Norge finns det en forskningstudie gjord på ett förslag som trädde i kraft 2010 gällande 

obligatorisk läxhjälp upp till årskus fyra, där syftet var just att utjämna sociala skillnader. Problemet 

som denna studie uppvisade var att inga sådana effekter kunde fastslås. Tvärtom visade studien att 

de som klarade sig bra blev ännu bättre medan de som verkligen behövde hjälpen inte utnyttjade 

den. Hur ser du på det? 

B: Ja, och det är väl kopplat till det jag tog upp tidigare om hur man använder läxor. Läxor kan ju 

förstärka ojämlikheten om de används på fel sätt och jag kommer ihåg när den där rapporten kom. 

Jag har inte läst den själv men jag har läst om den. Och det fanns väl sådana kommentarar också att 

det fanns en koppling där. För det är ju precis som du säger att det är ju inte stödet som betyder 

något utan vilka som nyttjar det. Det vill säga vad det är för sammanhang som läxorna används i och 

hur de är konstruerade. Jag har ju ingen illusion om att obligatoriskt läxhjälpsstöd på kommunal nivå 

kommer att lösa ojämlikheten i skolresultaten. Men det är ändå en riktigt politik, det tycker jag.  

VI: Vad är poängen med förslaget i sånt fall? 

B: Det är en pusselbit. Den norska studien är ju viktig såklart men man kan ju inte enbart se den 

åtgärden som hela lösningen. Det är kanske därför ni valt att studera detta, vad vet jag, men det är ju 

inte omfattningen på läxrut som är intressant, för den är ju inte särskilt stor så som jag uppfattat det, 
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det är åtminstone inte min bild, utan det är ju principen! Den triggar ju i gång någonting. Läxrut  

föder ju en diskussion om frågan vad skolan är till för och om vi är i skolan på lika villkor. Det finns ju 

väldigt mycket symbolik i frågan. Det är väl där det intressanta ligger kan jag tycka. 

Vi: Är rutavdraget för läxhjälp, eller rutavdraget som helhet, någonting ni tar upp i er valkampanj? 

B: Ja, vi har med det i vårt lokala valmanifest. Om avskaffning av läxrut även om det är en nationell 

fråga.  

Vi: Det är en viktig fråga med andra ord? 

B: Ja, och som vi sade förut så är den det främst av principiella skäl. 

Vi: Det finns många som menar att vi tack vare rutavdraget får in större skatteintäkter då svarta jobb 

blir vita bland annat, hur ser du på det?  

B: Ja, men det borde ju vara enkelt att ta reda på via skatteverket. Och jag har aldrig hört någon från 

officiellt håll hävda det och hade det kommit fram så hade man väl använt sig av den informationen. 

För min egen del så framstår det ju inte som särskilt märkligt, det klart att riktar man en subvention 

mot en specifik bransch så expanderar ju den. Den blir ju relativt billig jämfört med andra branscher. 

Det är ju ingenting konstigt med det. Samma sak gäller ju för till exempel restaurangmomsen. Men 

pengar har ju alltid en alternativ användning och det är ju frågan, utifrån de målsättningar man har, 

om detta är den mest effektiva användningen av pengarna. Och ser man det som en 

utbildningspolitisk åtgärd, alltså för att stärka måluppfyllelsen i skolan så tycker jag det verkar 

synnerligen ineffektivt och principielllt förkastligt. Då finns det bättre sätt att använda pengarna. Sen 

att någon ytterligare har blivit anställd, eller att något svartjobb har blivit jobb, visst kan det säkert 

stämma. 

Vi: Om du inte har några frågor eller kommentarer att tillägga så är vi nöjda. 

B: Nej det är bra, bra frågor.  
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9.2 Figurer 

Figur 1 Flerskiktsmodellen  
 
Källa: Vedung, Evert. Utvärdering i politik och förvaltning. 3:e upplagan. Lund: Studentlitteratur, 
2009. S. 38 
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Figur 2 Interventionslogikmodellen  

Källa: Vedung, Evert. Utvärdering i politik och förvaltning. 3:e upplagan. Lund: Studentlitteratur, 
2009. S. 49    
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Figur 3 Huvudeffekter, nolleffekter, perversa effekter och bieffekter. 

Källa: Vedung, Evert. Utvärdering i politik och förvaltning. 3:e upplagan. Lund: Studentlitteratur, 
2009. S. 108    

 

 


