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Lärarkrav och ekonomisk styrning
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välfärdsstatens förvandling

Johanna Ringarp
Kommunaliseringen av skolan i början av 1990-talet tas i den politiska debatten oftast upp som en av de största reformerna i modern tid, ja nästan som en
revolution, mot likvärdighetstanken inom svensk skola. Men var kommunaliseringen verkligen en revolution? Eller var det tvärtom något som hade varit
på gång under lång tid och som låg inneboende i såväl konstruktionen med
kommunalt anställda lärare med statligt reglerade löner som den svenska välfärdsstatens orimliga tillväxt och byråkratisering under perioden mellan 1960
och 1980? Det är vad detta kapitel ska diskutera genom en historisk tillbakablick på skolans organisering under 1900-talet.
På ett julkort som skickades i december 1989 till dåvarande skolministern
Göran Persson (S) stod det: ”Till kommunalrådet Göran Persson. God jul tillönskas brevbäraren. PS! Du har tagit på dig en för stor kostym, Göran lelle! Avgå
för skolans skull!”.1 Detta brev var bara en i raden av vykort med bilder och
egenhändiga skrifter som skickades under 1989 till utbildningsdepartementet. I
breven görs oftast jämförelser mellan skolministern och Jöran Persson, kunglig
sekreterare och prokurator hos Erik XIV.2 Andra motståndare till reformen önskar skolministern en enkel biljett hem till Katrineholm3 eller skickar bara en
hälsning till ”Svikar Persson”4.

1

Dnr 1902/89 nr 502, Grundskoleenheten, Utbildningsdepartement Departementsakter ad acta,
Dnr 4216/89, Handlingar i utbildningsdepartementet arkiv 1975–96, E2B:70, Utbildningsdepartementet, Regeringskansliet, Riksarkivet (RA).
2
”Jöran Persson”, Svenskt biografiskt lexikon, <sok.riksarkivet.se/sbl> (Hämtad 2016-11-28).
3
Dnr 1902/89 nr 179, Grundskoleenheten, Utbildningsdepartement Departementsakter ad acta,
Dnr 4216/89, Handlingar i utbildningsdepartementet arkiv 1975–96, E2B:70, Utbildningsdepartementet, Regeringskansliet, (RA).
4
Dnr 1902/89 nr 525, Grundskoleenheten, Utbildningsdepartement Departementsakter ad acta,
Dnr 4216/89, Handlingar i utbildningsdepartementet arkiv 1975–96, E2B:70, Utbildningsdepartementet, Regeringskansliet, (RA).
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Bild 1. Göran Persson (f. 1949) var skolminister 1989–1991 och blev sedermera socialdemokratisk partiordförande (1996–2007) och statsminister (1996–2006). Bilden är tagen i samband med presskonferensen då Persson presenterades som ny skolminister.
Foto: Lars Pehrson/SCANPIX.

Men det fanns även de som ville visa sin uppskattning för skolministerns reformiver: ”God jul och Gott nytt år tillönskas av betongarb. Allan Westerberg
(…) Ge inte vika för lärarkraven. De är redan previligerade (sic!)”5 och FSK
Sonja Westman skriver ”Hurra för att du orkar och vågar ta tag i kommunaliseringsreformen”.6 Reformen, som har kallats för ”kommunaliseringen av skolan”, har i efterhand använts som ett slagträ i debatten om omläggningen av
svensk utbildningspolitik. Men frågan är om man, som en del av debattörerna
i samtiden gjorde, kan se kommunaliseringsreformen som en revolution? I följande kapitel driver jag tesen att så inte var fallet. Istället bör förändringarna
som skedde i början av 1990-talet ses som kulmen på en förändringsprocess
som hade varit på gång under lång tid inom hela den offentliga sektorn till följd
5

Dnr 1902/89 nr 502, Grundskoleenheten, Utbildningsdepartement Departementsakter ad acta,
Dnr 4216/89, Handlingar i utbildningsdepartementet arkiv 1975–96, E2B:70, Utbildningsdepartementet, Regeringskansliet, (RA).
6
Dnr 1902/89 nr 502, Grundskoleenheten, Utbildningsdepartement Departementsakter ad acta,
Dnr 4216/89, Handlingar i utbildningsdepartementet arkiv 1975–96, E2B:70, Utbildningsdepartementet, Regeringskansliet, (RA).
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av kritiken mot den ständigt växande välfärdssektorn och den ökade byråkratiseringen under 1960- och 1970-talen. Att det sedan kom att uppfattades som
en revolution i samtiden hade att göra med att när slaget stod om lärarnas tjänstetillsättning och mål- och resultatstyrning, blev förändringarna synliga för gemene man.
Med utgångspunkt i de tankar och idéer som fanns inom den svenska välfärdssektorn när grundskolan byggdes upp diskuteras i följande kapitel vilka
tidigare samhälleliga fenomen och maktrelationer inom välfärdssektorn som
utmanades under perioden och vilken utveckling förändringen förde med sig.
Det empiriska källmaterialet består främst av offentligt material från riksdag,
regering och Skolverket samt av protokoll och årsberättelser från lärarförbunden och kommunförbundet.

Kommunaliseringen av lärarkåren
Det var den 8 december 1989 som riksdagen beslutade med röstsiffrorna 162 för
och 157 emot, att kommunalisera lärartjänsterna.7 Motiven från regeringens sida,
så som det beskrevs i propositionen, var att det dubbla huvudmannaskapet, det
vill säga, att lärarna hade varit kommunalt anställda men med statligt reglerade
löner, hade medfört två problem: Dels hade lärarna hamnat mellan stolarna, då
varken kommunen eller staten hade tagit sitt ansvar för professionen. Dels hade
kommunerna behövt bygga upp en stor administration enbart för skolfrågor vid
sidan om den övriga kommunala verksamheten. Genom att föra ner ansvaret på
den lokala nivån hoppades staten att ansvarsfördelningen skulle bli tydligare. 8
Därtill har tidigare forskning visat att det också fanns, inte minst från Finansdepartementet, ekonomiska motiv till reformen. Departementet hade i samråd
med Svenska Kommunförbundet kommit fram till att decentraliseringen var en
möjlig lösning för att effektivisera och spara i de offentliga finanserna, samtidigt
som världsstatens funktioner kunde finnas kvar.9 Riksdagens beslut i december
1989 innebar således att de konflikter och de många infekterade debatter både
mellan lärarförbunden och inom riksdagspartierna som hade förts både i riksdagen och i media, under 1989 fick ett slut. Konflikterna hade handlat dels om rent

7

Riksdagens protokoll 1989/90:42, ”Kommunalt huvudmannaskap för lärare m.fl. på skolområdet”,
Riksdagen 1989/90 protokoll 41–46, 7/12–14/12 1989, Band A5, (Stockholm 1989) s 84.
8
Regeringens proposition 1989/90:41 Om kommunalt huvudmannaskap för lärare, skolledare, biträdande skolledare och syofunktionärer (Stockholm 1989).
9
Johanna Ringarp, Professionens problematik: Lärarkårens kommunalisering och välfärdsstatens förvandling (Stockholm 2011) s. 175–183.
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sakpolitiska frågor, dels om mer politiskt-ideologiska skiljelinjer. Bland motståndarna till förslaget fanns både lärare, politiker och en stor del av allmänheten.10
Arbetarbladet sammanfattade läget efter riksdagsbeslutet med följande ord:
Riksdagen har nu beslutat att kommunerna skall ha hela ansvaret för personalen
i skolan. Ett beslut som ligger väl i linje med önskemålen om odelat ansvar för
samhällets verksamheter. Tyvärr kom frågan att bli partipolitiskt brännbar
(sic!). Borgerliga partier som i andra sammanhang talar om decentralisering har
sökt slå mynt av det missnöje som SACO-lärarna gett till känna. Skolledarna
som också är organiserade i SACO tycker däremot att det var bra att en riksdagsmajoritet ställde upp för kommunaliseringen. För kommunerna gäller det
nu att visa att de är vuxna att axla hela ansvaret för skolans verksamhet. För oss
som medborgare innebär beslutet rimligen att vi får lättare att påverka skolan.
Det är en viktigt demokratisk vinst. 11

Kommunerna behövde visa att de kunde ta sitt ansvar menade Arbetarbladet.
Detta eftersom det bland kommunerna fanns många som hade argumenterat
för att det dubbla huvudmannaskapet skulle bort. Skälet till det var att de menade att den konstruktionen hade medfört att kommunerna inte hade haft
möjlighet att vara arbetsgivare ordentligt åt en stor del av den personal som
arbetade inom utbildningssektorn. Kommunförbundet sammanfattade kommunernas syn på saken med följande ord:
När vi som är kommunalt verksamma diskuterar skolan, så gör vi det av omtanke om och av ärligt intresse för verksamheten. Vi vill att det skall fungera så
bra som möjligt i skolan. Vi vill få ut så mycket och så bra verksamhet som
möjligt för varje krona som vi satsar på skolan.12

Visst fanns det ett stort intresse i kommunerna för skolfrågor, men citatet ovan
förmedlar att det samtidigt också fanns en förhoppning om att kommunaliseringen skulle kunna effektivera utbildningssektorn, det vill säga både förskolan och skolan i kommunerna. En förändring som lärargrupperna var stark
skeptiska mot. Framförallt vände de sig mot att det nya arbetsavtalet skulle
binda dem mer vid skolan även när de inte undervisade. Två lärarröster får
exemplifiera detta. I det första möter vi en civilekonom som under 20 års tid
arbetat som lärare i företagsekonomi. Han skriver:

10

Se exempelvis ”Lärarfack mot varandra”, Gotlands tidningar, 7/10 1989 & ”SACO-S trappar
upp”, Göteborgs-Posten, volym G, konflikten 1989, pressklipp, LR:s arkiv, Tjänstemanna- & Akademikerorganisationers centrum för dokumenthantering & forskning (TAM); ”Skolkonflikt”, Helsingborgs Dagblad, 24/11 1989, volym H, konflikten, 1989, pressklipp, LR:s arkiv (TAM).
11
”Kommunalisering”, Arbetarbladet, 9/12 1989, volym A, konflikten, 1989, pressklipp, LR:s
arkiv, TAM.
12
Kommunförbundets förbundsordförande Lars Eric Ericsson anförande, Kommunal skolriksdag,
12/10 1989, s. 4, bilaga 1 till cirkulär 1989:125, Svenska Kommunförbundet, Volym 93, Cirkulär
100–154, Svenska Kommunförbundet, Centrum för Näringslivshistoria (CFN).
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Jag trivs bra med mitt jobb och med mina elever. Om jag jämför min lön med
vad mina gamla kurskamrater från Handels i dag tjänster i det privata näringslivet så torde jag hamna på 50-60%. Detta tar jag dock med jämnmod framförallt med tanke på en sak – arbetstiderna. Jag uppskattar enormt den frihet som
det innebär att jag kan förelägga en icke obetydlig del av min arbetstid till plats
och tid som jag bestämmer själv. För mig är detta livskvalitet! Jag har exempelvis ett par lektionsfria eftermiddagar i veckan. Är det vackert väder kanske
jag tar mig en tur i skogen eller vad som nu faller mig in. I gengäld arbetar jag
gärna in detta på kvällen eller under veckoändan. Att tvinga in mig i skolans
ganska tråkiga och trista lokaler varje dag 8-16 skulle påverka min trivsel
mycket negativt och absolut inte vara någon glädje för mina elever. Det enda
som skulle gnugga händerna vid en sådan reform är förmodligen landets kaffeproducenter! (…) Sveriges elever behöver lärare med arbetsglädje!13

En annan lärare som skrivit in till Utbildningsdepartementet ställer förändringen i ett större perspektiv och menar att skolministern bara ser ministerposten som en språngbräda i sin karriär:
Persson kan omöjligen begära en positiv inställning till förändringar i skolans
verksamhet av en personal som i åratal trakasserats av arbetsgivarverk och departement, med underliga dagsländepåhitt av modekaraktär som ideligen
påtingats uppifrån (…) Detta är alltså Perssona (sic!) metoder att ”vrida” skolan
rätt ingen. Det visar att vi ännu en gång har fått en dilettant som skolminister,
utan andra ambitioner än att använda den lågstatusplacerade skolorganisationen
som en språngbräda för vidare klättring mot den politiska toppen.14

Dessa båda lärare var inte ensamma om sin kritik och oro inför vad reformen skulle innebära. Till saken hör att de tre lärarförbunden från början
enhälligt hade varit emot kommunaliseringsförslaget, eftersom de såg en
risk för att kommunpolitikerna som arbetsgivare vara mer klåfingriga än
sina gelikar på den statliga nivån, när det gällde styrning av skolverksamheten. De var däremot positiva till en decentralisering av beslut och ansvar
för undervisning, om den tillkom lärarprofessionen själv. Under hösten
1989 beslutade sig TCO:s två lärarförbund Sveriges Lärarförbund (SL) och
Svenska Facklärarförbundet (SFL) för att det var bättre att förhandla än att
sätta sig på tvären. Framförallt var de måna om att se till att förbundens
medlemmar fick till ett så bra avtal som möjligt då deras löner låg under
SACO-lärarnas. SACO:s lärarförbund Lärarnas Riksförbund (LR) fortsatte
dock att protestera mot förändringen och under hösten tog de också ut flera
av sina medlemmar i strejk.15 Även de övriga politiska partierna var emot
Socialdemokraternas förslag, då de menade att en decentralisering ner till
13

Skrivelse från Lars Kjellander, adjunkt, Katrinelundsgymnasiet, Göteborg, daterat 31/5 1989,
Grundskoleenheten: Departementsakter ad acta Handlingar i utbildningsdepartementets arkiv
1975–96, E2B:59, 1–125, Utbildningsdepartementet, Regeringskansliet, (RA).
14
Dnr 3756/89, Skrivelse från Helge Rudling daterat 12/11 1989, Huvuddiarium 1989, 3101–4288,
Huvudarkivet, C1A, Utbildningsdepartementet, Regeringskansliet, (RA).
15
Ringarp (2011) kap. 8.
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kommunal nivå inte var en tillräcklig långtgående förändring. På vänsterkanten växte radikala sociala rörelser, inte minst med ett starkt miljöengagemang, sig starka vid sidan av de etablerade partierna. En decentralisering
av skolan till kommunal nivå var inte ett alternativ för dessa då de vände
sig emot de hierarkiska och elitistiska strukturerna i samhället generellt.
Istället pläderade de för demokrati underifrån och byalag.16 De kritiserade
också att inte tillräckligt hade gjorts för att överbrygga klassklyftan och fördjupa de demokratiska idealen i exempelvis skolorna.17 Från borgerligt håll
riktades kritiken mest mot statens legitimitet eller brist på densamma när
det gällde maktutövandet. Borgerligheten menade att statens verksamhet
behövde begränsas till förmån för individernas självbestämmande och en
ökad marknadsanpassning av samhället.18 I media gick det att läsa om socialdemokraternas kunskapsförakt och att det var dags att återigen se till att
läraren fick stå i katedern.19
En skolklass består av unga människor med vitt skiftande intressen, önskningar
och behov. Sådana kan bara en ”överkvalificerad” lärare tillgodose. För att få
sådana lärare måste yrket ges prestige och hederlig lön. Så behandlar man ännu
läkaryrket, eftersom politiker gärna vill ha sina blindtarmar skurna av yrkeskunniga händer. Ungdomens fostran är det inte så kinkigt med.
Men den stat som föraktar sina lärare och sina unga bereder sin egen undergång.
En sådan stat är Sverige.20

Andra röster manade till besinning och uppmanade framför allt lärarna att besinna sig. Att gå från statligt till kommunalt reglerade tjänster kanske inte var
något att strejka för:
Sakligt har strejken varit fullkomligt meningslös, den har riktad sig mot det mest
generösa lönebudet i lärarkårens historia, men den växte fram ur avtalssystemets bisarra logik. Frågan om kommunaliseringen kunde bara lösas med ett rejält lönelyft och för att få med den TCO-anslutna majoriteten i lärarkåren krävdes dessutom en gemensam slutlön och en enhetlig arbetstid för alla lärare. (…)
I denna emotionella virvelstorm har förnuftet inte haft en chans, nu brinner
16

Kjell Östberg, När vinden vände. Olof Palme 1969–1986 (Stockholm 2009) s. 228–237; Kjell
Östberg, 1968 – när allting var i rörelse: Sextiotalsradikaliseringen och de sociala rörelserna
(Stockholm 2002) s. 68 ff; Martin, Wiklund, ”1973 som prisma. 1970-talets tidsanda och dess
innebörder”, i Marie Cronqvist, Lina Sturfelt & Martin Wiklund (red.), 1973 – en träff med
tidsandan (Lund 2008) s. 165.
17
Paula Blomqvist & Bo Rothstein Välfärdsstatens nya ansikte. Demokrati och marknadsreformer
inom den offentliga sektorn (Stockholm 2008) s. 44–51.
18
Lars-Olof Pettersson, Från rivstart till stopplag: privatiseringsvågen i välfärden 1979–2001 (Stockholm 2001) s. 29 ff. Se också ”Görans barrikader”, Oskarshamns tidning, 9/12 1989, volym O, konflikten, 1989, pressklipp, LR:s arkiv, TAM.
19
”Tomt i katedern”, Dagens Nyheter (DN), 22/7 1989, Ö2:6, SL:s pressklipp, 1984–1992, Sveriges
lärarförbunds arkiv, Tjänstemanna- och akademikerorganisationernas centrum för dokumenthantering & forskning (TAM).
20
”Lärarförakt”, Expressen, 1989, Ö2:6, SL:s pressklipp, 1984–1992, Sveriges lärarförbunds
arkiv, (TAM).

238

LÄRARKRAV OCH EKONOMISK STYRNING
lärarkåren – landets intellektuella elit – av självbedrägeriets härliga eld, strejkar
vilt, skriker, gormar och gråter över något så banalt som att byta från statligt till
kommunal anställning.21

Förändrad styrning och marknadisering av skolsektorn
Under 1980-talet förändrades den ekonomiska styrningen inom statlig förvaltning. Den nya styrningsreformen innebar att staten gick från att regelstyra till
att formulera mål för verksamheten. Det vill säga tyngdpunkten försköts mot
en tilltagande effektivisering av den offentliga sektorn och att medborgarna
själva tog ansvar för sin sociala trygghet.22 Syftet med dessa organisatoriska förändringar var att öka effektiviteten och minska kostnaderna för verksamheterna. Denna form av ekonomisk styrning är en del av det idékluster som brukar
benämnas New Public Management (NPM).23 Någon enhetlig definition av
NPM finns inte, men ett sätt att förklara begreppet är att se det som en samling
av reformer som länkar ihop flera internationella administrativa trender som
kom in i den offentliga sektorn i en rad länder under 1980-talet.24 Utvecklingen
innebar bland annat att offentlig verksamhet bröts upp i olika beståndsdelar,
såsom ”beställare-utförare-modeller” och andra former av ”köp-och-sälj-system”. Även utanför organisationen, ut mot medborgarna, kom retoriken och
förhållningssättet att ändras. Medborgarna blev kunder och kommunernas
verksamhet blev utförarproducenter. Medborgarnas rätt att själva få välja mellan olika serviceproducenter var ytterligare en faktor i förändringen. För att
målen skulle nås infördes också prestationsbaserad och individuell lönesättning
inom offentlig förvaltning.25
Om det var en ny era som föddes genom dessa betänkanden, eller om impulserna till den nya styrningen av offentliga medel går att spåra tillbaka till
1960-talets programbudgetförsök råder det skilda uppfattningar om. I en rapport till Förvaltningskommissionen 1997 diskuteras dock det svåra samspelet
mellan regeringen och statsförvaltningen till följd av resultatstyrningen.26 Obestridligt är att ett mer (företags)ekonomiskt tänkande med långsiktig planering,
högre kostnadsmedvetande, resultatstyrning med mera inom den offentliga för-

21

”Eftersnack kring brasan”, Dagens industri, 15/12 1989, volym D, konflikten 1989, pressklipp,
LR:s arkiv, TAM.
22
Torsten Svensson, Marknadsanpassningens politik. Den svenska modellens förändring 1980–
2000 (Uppsala 2001) s. 9, 14 f.
23
Följande stycke bygger i stora delar på Ringarp (2011).
24
Exempelvis Nya Zeeland, England med flera.
25
Ringarp (2011) s. 35–36.
26
SOU 1997:15, Stefan Lindström, Peter, Ehn & Göran Sundström, Det svåra samspelet: Resultatstyrningens framväxt och problematik, rapport till Förvaltningspolitiska kommissionen
(Stockholm 1997).
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valtningen var ett sätt för staten att ta tillbaka budgeten som ett politiskt reforminstrument. Det skulle helt enkelt bli lättare att se vad de offentliga medlen användes till.
Den ekonomibaserade orienteringen fick också till följd att standardiseringen av kontrollverktygen och kostnadseffektiviseringen av verksamheterna
ökade. För professionerna betydde detta att deras ställning försköts från eget
ansvar och handlingsutrymme till redovisningsskyldighet.27 NPM:s intåg i den
offentliga sektorn medförde även att en ny typ av experter eller tjänstemän –
managementprofessionella steg fram. En sorts commercialized professionalism
som sociologen Lennart G. Svensson har beskrivit det som. Sociologen Julia
Evetts har förklarat förändringen med hjälp av begreppen organisationsprofessionalism och yrkesprofessionalism, där den förra innebär en ökning av standardisering av arbetet utifrån arbetsledningens sida, medan det senare begreppet
bygger på att de professionella genom sin autonomi och sitt handlingsutrymme
kontrollerar sig själva.
De centrala myndigheterna och förvaltningarna såg i många fall dessa nya
managementprofessionella och deras ekonomiska tänkande som den enda
vägen till att genomdriva förändringar i de ekonomiskt allt svårare tiderna.28
Ökningen av ekonomiskt orienterade inslag i den offentliga sektorn ledde
även till att en del kritiska röster väcktes. Dessa menade att de gamla problemen och svagheterna inom den offentliga sektorn inte försvann, utan att de
bara ifördes en ny dräkt. Varken byråkratin eller kostnaderna reducerades. I
stället resulterade NPM i att en ny administration för att kontrollera och fördela kostnaderna byggdes upp och ersatte den demokratisk valda förvaltningen. En diskussion som vi känner igen också från dagens debatt om den
offentliga sektorn problem.29 NPM-reformerna har, menar forskare, resulterat i ett granskningssamhälle.30
Den ökade granskningen är dock bara ena delen, en managementdimension
av NPM. Därtill finns det inom styrningsideologin en annan inriktning som
handlar om marknadisering av offentlig sektor. Om managementdelen har bidragit till ett granskningssamhälle, har marknadiseringen inneburit en ökad
27

Två svenska exempel på det är dels domarkåren, dels läkarkåren, som båda sedan länge ansetts
höra till de starka professionerna, men som till följd av den ökade styrningen har fått se sitt handlingsutrymme krympas, se Olof Ställvik, Domarrollen: Rättsregler, yrkeskultur och ideal (Uppsala
2009); Margreth Nordgren, Läkarprofessionens feminisering: Ett köns- och maktperspektiv (Stockholm 2000).
28
Lennart G. Svensson, ”Market, Management and Professionalism”, i Harald A. Mieg, & Michaela
Pfadenhauer, (red.), Professionelle leistung – professional performance: Positionen der professionssoziologie (Konstanz 2003); Julia Evetts,”Introduction: Trust and professionalism: Challenges and occupational changes”, Current Sociology 2006:54, 2006b.
29
Anders Forsell & Anders Ivarsson-Westberg, ”New Public Management och administrationssamhället”, Organisation och Samhälle: Svensk företagsekonomisk tidskrift 2014/2 (2014) s. 40–44.
30
Se exempelvis Anders Forsell & Anders Ivarsson-Westberg, Administrationssamhället (Lund
2014); Shirin Ahlbäck Öberg & Sten Widmalm, ”Professionalism nedvärderas i den marknadsstyrda
staten”, Dagens Nyheter, 26/12 2012; Shirin Ahlbäck Öberg ”Framväxten av granskningssamhället:
En fråga i förvaltningspolitikens skugga”, Statsvetenskaplig tidskrift, 2010/5 (2010) s. 501–514.
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konkurrensutsättning av offentligt finansierad verksamhet. I skolans fall har
detta till exempel resulterat i en friskolemarknad.31
Kritiken mot den stelbenta byråkratin lede således i början av 1990-talet till
att nya styrningsreformerna fick fotfäste inom offentlig sektor. Jag vill dock
hävda att det inte bara var förändringar i rent ekonomiska termer som var upphovet till att de nya styrningsreformerna sjösattes i slutet av 1980-talet. Det
fanns också en önskan i samhället, från partier både till vänster och höger om
Socialdemokraterna, att öka medborgarinflytandet. Medborgarinflytandet
handlade både om en individualisering av offentlig sektor i riktning mot ökad
valfrihet, men också om att stärka medborgardemokratin. I båda fallen innebar
förändringen en avpolitisering, i den meningen att individerna själva kunde
välja, och också valde, skola, vård och omsorg, utan att som tidigare ta omvägen
via de politiskt valda enheterna.

Vägen mot en sammanhållen grundskola
I kommande stycken kommer, med utgångspunkt i grundskolans samhälleliga
uppdrag, frågan om vem som bör ansvaret för skolan – staten eller kommunen
att diskuteras.
Under stora delar av 1900-talets första hälft diskuterades skolans organisering och innehåll och det fanns på riksdagsplan liksom på det lokala planet
meningsskiljaktigheter om hur skolan skulle organiseras för den växande befolkningen.32 Skulle det parallella skolsystemet bli kvar eller borde en ny gemensam skolorganisation bildas av realskolan och folkskolan? Det vill säga, var
det dags att ta steget mot en gemensam enhetsskola, där alla oavsett familjebakgrund och inkomster gick? Om det senare blev fallet, vem skulle då ha
ansvaret för skolan – staten eller kommunen? Huvudmannaskapet skiljde sig
nämligen åt mellan skolformerna: realskolorna och läroverken var statliga, medan folkskolorna var kommunala. I två stora utredningar om skolan - 1940 års
skolutredning och 1946 års skolkommission - diskuterades både skolans organisering – fortsatt parallell eller gemensam skola - och hur rekryteringen av
barn från landsbygden och de lägre klasserna på högre utbildningar skulle öka.33
Majoriteten i 1940 års skolutredning, som hade tillsatts av högerpartiets ledare
Gösta Bagge, ansåg att skolan även fortsättningsvis skulle vara differentierad.
31

Se Anders Fredriksson, Marknaden och lärarna: Hur organiseringen av skolan påverkar lärares
offentliga tjänstemannaskap (Göteborg, 2010); Håkan Forsberg, Kampen om eleverna: Gymnasiefältet och skolmarknadens framväxt i Stockholm, 1987–2011 (Uppsala 2015); Per Kornhall, Barnexperimentet: svenska skolan i fritt fall (Stockholm 2013).
32
Sixten Marklund, Skolsverige 1950–1975. D. 2, Försöksverksamheten (Stockholm 1982) s. 11 f.
33
SOU 1944:22, 1940 års skolutrednings betänkanden och utredningar. 3, Utredning och förslag angående vidgade möjligheter till högre undervisning för landsbygdens ungdom (Stockholm 1944); SOU
1948:27, 1946 års skolkommissions betänkande med förslag till riktlinjer för det svenska skolväsendets
utveckling (Stockholm 1948).
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Det fanns dock en minoritet bland de tillsatta i utredningen – främst folkskollärare – som menade att det nu var dags att ta steget och driva igenom Fritjuvs
Bergs idéer om en bottenskola.34
Det andra världskriget var inte rätt tid för stora reformer eller dispyter så
frågan var vid krigsslutet fortfarande aktuell. Den socialdemokratiska regeringen tillsatte därför ytterligare en skolutredning: 1946 års skolkommission.
Denna parlamentariskt sammansatta grupp kom till en annan slutsats än 1940
års skolutredning och lade 1948 fram ett principbetänkande om att Sverige
skulle utveckla en nioårig obligatorisk grundskola. I betänkandet stod det:
Den nioåriga enhetsskolan bör enligt skolkommissionens mening vara uppdelad
på tre stadier: ett i allmänhet treårigt lågstadium, där undervisningen bestrids
av småskollärare, ett treårigt mellanstadium med undervisning av klasslärare
och ett treårigt högstadium med undervisning huvudsakligen av akademiskt utbildade ämneslärare. Enligt denna plan är undervisningen gemensam för alla elever till och med sjätte klassen, vilket skulle innebära ett förverkligande av Fridtjuv Bergs bottenskoleprogram (dock med den förändringen, att kommissionen
föreslår undervisning i engelska från femte klassen).35

I partipolitisk enighet fattade dock riksdagen ett beslut som innebar att realskolan och folkskolan ersattes av en gemensam sammanhållen skola upp till
årskurs 8 och därefter i årskurs 9 skulle eleverna ha möjlighet att välja mellan
tre inriktningar: en allmän (9a), en gymnasieförberedande (9g) och en yrkesförberedande (9y). Utredningens förslag innebar också att läroverken och yrkesskolorna skulle ersättas av andra skolformer, som mer var i samklang med
den nya grundskoleorganisationen.36
Trots enigheten i betänkandet, fanns det inom riksdagen olika syn på den
nya skolorganisationen och hur tidigt eller sent differentieringen skulle ske,
kompromissen blev att enhetsskolan först skulle införas som en pedagogisk
försöksverksamhet i landet.37 När grundskolan sedan infördes 1962 satte staten
ramarna för skolans inre verksamhet genom skollagen och läroplanerna. Genom ställföreträdarlagen reglerade staten även vilka som kunde anställas som
lärare. Samtidigt var det i kommunerna som skolan skulle växa fram både rent
bokstavligt genom nya skollokaler, skolorganisationer och som en grundpelare
i det växande välfärdssamhället.
Denna konstruktion av dubbelt huvudmannaskap av skolan innebar att det
behövdes byråkratiska enheter med uppgift att administrera verksamheten både
på statlig och kommunal nivå. Till den statliga skoladministrationen räknades
34

Marklund (1980) s. 46–49.
SOU 1948:27, s. 8
36
SOU 1948:27; Torbjörn Carle et al., Lärarnas riksförbund 1884–2000: Ett stycke svensk skolhistoria
ur fackligt perspektiv (Stockholm 2000) s. 158; Marklund (1980) s. 92, 96 ff.
37
Inbjudan om att vara med i försöksverksamheten gick ut till 264 av Sveriges då 2501 kommuner
av dessa önskade sig 144 delta i försöket se Prop. 1950:70, angående riktlinjer för det svenska skolväsendets utveckling; Marklund (1982) s. 18, 23 f.
35
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Skolöverstyrelsen, länsskolnämnderna samt de sex fortbildningsavdelningar som
fanns i Göteborg, Linköping, Malmö, Stockholm, Umeå och Uppsala. Fortbildningsavdelningarna hade tillsammans med länsskolnämnderna ansvar för den
statliga lärarfortbildningen i landet.38 Skolöverstyrelsen uppdrag var främst att
vara det centrala administrativa ämbetsverket för all utbildning i den svenska
skolan. Uppgiften handlade både om att ha översyn över skolverksamheten och
att ha hand om utvecklingen av skolornas pedagogiska verktyg.39
På den kommunala nivån fanns det fram till 1991 en skolstyrelse i varje
kommun, vars uppgift var att ha ledningsansvar för grundskolan och huvuddelen av gymnasieskolan samt komvux.40 Dessutom skulle det enligt lag finnas en
verksamhetsledare, en skolchef, för skolverksamheten. Skolchefens uppgift var
att både vara pedagogiskt och organisatoriskt ansvarig för skolans verksamhet
i kommunerna.41 Skolcheferna var, liksom lärarna, kommunalt anställda men
finansierades genom statliga specialdestinerade bidrag.
Under 1980-talet drev kommunerna på för att skolchefernas tjänster precis
som resten av de kommunala förvaltningscheferna skulle vara helkommunala.
Idén att mer av styrningen av det offentliga skulle ned på den lokala nivån låg
väl i linje med kommunernas uppfattning. Decentraliseringstrenden i samhället
i stort kom också att gå kommunerna till mötes. År 1981 flyttades tillsättningen
av skolchef från Kungl. Maj:t till skolstyrelsen, fyra år senare togs statsbidragen
för tjänsterna bort och i skollagen från 1991 försvann direktivet att det måste
finnas en skolchef eller skolstyrelse i varje kommun.42
Tidens tankar om att öka decentraliseringen och effektiviseringen påverkade också Skolöverstyrelsens och länsskolnämndernas arbete. För Skolöverstyrelsens del innebar det att de gick från att regelstyra skolans verksamhet i
detalj till att ansvara för den övergripande planeringen och ramarna för skolväsendet.43 Men det slutade inte där, år 1991 avskaffades Skolöverstyrelsen samt
länsskolnämnderna och ersattes av Skolverket. Den nya myndighetens befogenheter stod inte i paritet med sin föregångares när det gäller regleringar och
38

Ninni Wahlström, Om det förändrade ansvaret för skolan. Vägen till mål- och resultatstyrning och
några av dess konsekvenser (Örebro 2002) s. 125.
39
Skolöverstyrelsen genomgick flera organisatoriska förändringar. Innan 1920 hade det funnits en
folkskoleöverstyrelse (som 1914 bytte namn till Skolöverstyrelsen och en Läroverksöverstyrelse,
dessa gick sedan ihop 1920. 1944 bröt yrkesskolavdelningen sig ur Skolöverstyrelsen och bildade
Överstyrelsen för yrkesutbildning (KÖY), men i mitten av 1960-talet, återgick KYÖ till att bli en
del av Skolöverstyrelsen. Nationalencyklopedin: ”Skolöverstyrelsen”,
http://www.ne.se/lang/skolöverstyrelsen [18/12 2015]; Intervju med Ulf P Lundgren 20/08 2007.
40
Nationalencyklopedin: ”Skolstyrelse”, http://www.ne.se/lang/skolstyrelse [18/12 2015].
41
Det kunde dock skiljas åt något beroende på kommunernas storlek. I en liten kommun var det
ofta en rektor som också var skolchef, medan i en stor kommun kunde det finnas en skoldirektör
som endast arbetade med de organisatoriska och administrativa delarna av skolledaruppdraget. Medelstora kommuner hade en första rektor som förutom rektorsuppdraget också ansvarade organisatoriskt för flera skolenheter. Elisabeth Nihlfors, Skolchefen i skolans styrning och ledning (Uppsala
2003) s. 121.
42
Nihlfors (2003) s. 120, 122, 124 f., 130.
43
Bo Lindensjö & Ulf P Lundgren, Utbildningsreformer och politisk styrning (Göteborg 2000) s. 83.
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regelstyrning, utan var mer anpassad till den nya styrningsfilosofin som växt sig
starkare inom den offentliga sektorn.44 Organisationsforskarna Bengt Jacobsson
och Kerstin Sahlin-Andersson har uttryckt det som att där Skolöverstyrelsen
varit en normativ och kontrollerande auktoritet, fick Skolverket rollen som en
samspelt aktör i den nya förvaltningsorganisationen. Den nya organisationen
hade liksom samhällsförändringen i stort på 1990-talet decentralisering och utvärdering som ledord.45

Från regelstyrning till mål- och resultatstyrning
Hur ska man då förstå det som hände och varför kom decentralisering och
effektivisering att bli den nya tidens modeord? Jag menar att förändringen på
1980 och 1990-talet är en del av en större reformeringsprocess av den offentliga
sektorn. En process som startade redan under 1970-talet då en allt större opinion vände sig mot vad de ansåg vara en stelbent byråkratisk sektor som inte såg
till medborgarnas behov46. För att förstå förändringen behöver vi söka oss ännu
längre tillbaka i tiden, till efterkrigstidens tankar och arbete med att bygga upp
välfärdsstatens struktur. Tiden från 1945 fram till 1960 brukar kallas för den
svenska modellens klassiska epok. Det var en tid med unik ekonomisk tillväxt,
som i Sveriges fall också handlade om att landet hade klarat sig oskadd undan
andra världskriget.47 Perioden, som av ekonomhistoriker brukar kallas för Fordism innebar ett nytt sätt att se på samhällets struktur och en ny ekonomiska
politik som innebar en ”historisk kompromiss mellan arbetare–kapital, fackföreningar–arbetsgivare” som medförde att de statliga institutionerna kunde
byggas ut och garantera människors välfärd.48 Följden blev en kraftigt expanderande offentlig sektor, finansierad av höga skatter. I början av 1970-talet bröts
den långa ekonomiska uppgången i världen, bland annat till följd av oljekrisen
1973. Plötsligt fanns inte ekonomiska möjligheter för en fortsatt expansion av
välfärdssektorn. Krisen medförde att fler stod utan arbete och därmed blev
också skatteintäkter till den offentliga sektorn lägre.

44

Se exempelvis Christine Hudson & Anders Lindström, ”Elitskola, jämlikhet och marknad”, i Lena
Andersson-Skog, & Olle Krantz (red.), Omvandlingens sekel: perspektiv på ekonomi och samhälle i
1900–talets Sverige (Lund 2002) s. 240 f.
45
Bengt Jacobsson & Kerstin Sahlin, Skolan och det nya verket: Skildringar från styrningens och
utvärderingarnas tidevarv (Stockholm 1995) s. 122 f.
46
Se diskussion i Ringarp (2011) kap. 3.
47
Anders Ivarsson Westerberg, Ylva Waldemarson & Kjell Östberg ”Inledning”, i Anders Ivarsson
Westerberg, Ylva Waldemarson & Kjell Östberg (red.) Det långa 1990-talet: När Sverige förändrades (Umeå 2014). Se också Kjell Östberg och Jenny Andersson, Sveriges historia. 1965–2012: Rekordåren, ett socialdemokratiskt århundrade, vänstervind och högervåg, miljö och kärnkraft, kriserna det
mångkulturella Sverige, världens mest jämställda land, den nya individualismen, neutralitetspolitikens fall, maktskifte och systemskifte, från kanal 1 till Internet (Stockholm 2013).
48
Ivarsson Westerberg, Waldemarson & Östberg (2014).
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Utvecklingen fick även konsekvenser för statens och kommunernas sätt
att organisera välfärden. Den politiska enigheten om välfärdsstatens utbyggnad som tidigare i stort sett varit total började krackelera och i stället framfördes kritik mot den offentliga sektorns byråkratisering och ineffektivitet.49
Den ekonomiska krisen gav också debattörer och reformivrare som ville driva
på förändringar inom den offentliga sektorn tolkningsföreträde i debatten.
Kritiken mot stelbentheten i beslutsvägar, det finansiella slöseriet och människors önskan om ökat självbestämmande medförde också att både den socialdemokratiska och de borgerliga regeringarna efter maktskiftet 1976, tillsatte flera utredningar som på olika sätt behandlade välfärdsstatens styrning.
Framme vid 1980-talet fortsatte reformarbetet och de tidigare beskrivna nya
styrningsmodellerna infördes i offentlig sektor. Även utanför den offentliga
förvaltningen, gentemot medborgarna kom retoriken och förhållningssättet
att ändras. Medborgarna blev kunder och kommunernas verksamhet blev utförarproducenter.50 Och därmed är vi framme vid de managementprofessionellas intåg i offentlig sektor som beskrevs tidigare i kapitlet.51
Mål- och resultatstyrningens intåg innebar att man inom offentlig förvaltning gick från stark byråkratisk styrning till, när kritiken blev för stor, till en
marknadsstyrd offentlig förvaltning. Dessa två styrningar kan förstås utifrån de
två logikerna: den byråkratiska logiken och marknadslogiken. Den förstnämnda
går tillbaka på Max Weber som beskriver den legala byråkratiska modellen
bestående av lagar, regler och tydliga hierarkier.52 I en sådan styrning uppnås
mål genom att verksamheten organiseras och bedrivs i enlighet med statliga
och kommunal styrdokument och riktlinjer som medborgarna får förhålla sig
till. En styrningsmodell utifrån marknadslogiken handlar i stället om att planera
och utföra arbetet så effektivt som möjligt. Målen uppnås i det fallet genom
konkurrens där medborgarna ses som kunder som kan välja fritt av det utbud
som finns på den offentliga sektorns ”marknad”. Att de välfärdsprofessionella,
det vill säga de som jobbar i välfärdssektorns kärnverksamheter uppfattar det
som att deras möjligheter att utföra sitt uppdrag har förändrats till följd av
NPM ligger i styrningens egen logik. Istället för att arbeta med det som professionen är utbildad till (till exempel läkare, lärare eller domare) behöver de
dels utföra arbetsuppgifter som de inte själva är kunniga i; ett fenomen som
Forsell och Ivarsson Westerberg har benämnt som amatörisering av administrationen.53 Dels blir de kontrollerade av andra grupper som konsulter eller managementprofessionella som har andra värderingar och mål än professionen
själv. Dessa managementprofessionellas värderingar handlar om organisatoriska
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SOU 1997:9; Blomqvist & Rothstein (2008).
Christopher Hood, ”A Public management for all seasons?”, Public Administration Vol 69,
(Spring 1991); Blomqvist & Rothstein (2008).
51
Svensson (2003); Evetts (2006b).
52
Evetts (2006b).
53
Forsell & Ivarsson-Westerberg (Lund 2014).
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mål. En budget i balans är utifrån deras synsätt ett överordnat mål; till och med
överordnat en god utbildning eller en god vård.
Med andra ord, när den offentliga sektorn styrs efter marknadens logiker innebär det att vissa professioners (som ekonomer och controllers) mål och värderingar får företräde i förhållande till andra professioners dito. Det betyder att
välfärdsprofessionen underkastas ökad styrning och minskat handlingsutrymme
vilket i sin tur medför att de förlorar möjligheten att utöva sitt professionella
omdöme. Denna utveckling har fått forskare att tala om en avprofessionalisering
av dessa yrkeskårer.54 Det är i det sammanhanget kommunaliseringen och de
efterkommande reformerna under 1990-talet som banade vägen till friskolornas
etablerade, bör ses.

En revolution?
En utbildningsrevolution är en omvälvande förändring inom utbildningsväsendet. Detta kapitel har med utgångspunkt i en historisk tillbakablick ifrågasatt om kommunaliseringen var en revolution, eller om utvecklingen istället bör ses som en förändringsprocess som hade varit på gång under en längre
tid. Att kommunaliseringsreformen ändå sågs som ett brott av dåtidens debattörer och lärare hade kanske mer att göra med deras uppfattning om vad
skolan borde vara. För gemene man hade det heller inte varit så lätt att uppfatta de nya strömningarna och de tidens tecken som indikerade den förändring som offentlig sektor genomgick från välfärdsstatens glansdagar till 1990talets ekonomiska kris.
Kapitlet har sålunda beskrivit hur Sverige gick från en stark byråkratisk styrning under enhetsskolans framväxt och etablering till, när kritiken blev för stor,
en marknadsstyrd offentlig förvaltning, där målen ska uppnås genom konkurrens och där medborgarna ses som kunder som kan välja fritt från det utbud
som finns på den offentliga sektorns ”marknad”.
Marknadslogiken ifrågasätts numera alltmer och frågan är vad nästa steg ska
bli, bortom NPM? Sociologen Eliot Freidson har i det sammanhanget fört fram
en tredje väg eller logik som han kallar för den professionella logiken. Där är
det de professionella som ser till att målen i verksamheterna uppnås genom att
de utövar sitt arbete självständigt.55 Finns det då en fara i att utvecklingen framöver bortom NPM leder till att en styrningsform, där välfärdsprofessionerna
blir de allena styrande? Det är, anser jag, inte troligt, däremot är det uppfriskande att se att det idag finns en växande opinion för att lämna plats för andra
värden och styrningsmekanismer än de rent (företags)ekonomiska. Att söka
54

Se exempelvis Ylva Hasselberg, Vem vill leva i kunskapssamhället: essäer om universitetet och
samtiden (Hedemora/Möklinta 2009); Wendy Maycraft Kall, The governance gap: central-local steering and mental health reform in Britain and Sweden (Uppsala 2010).
55
Se Eliot Freidson, Professionalism: the third logic (Chicago 2001).
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vägar bortom dagens system där konsulterna har blivit de nya byråkraterna genom att ge plats och återupprättelse för de professionella värderingarna och
välfärdsprofessionernas status. Man kan fråga sig om detta inte då redan görs
idag? Inom utbildningsväsendet skulle lärarlegitimationsreformen från 2011
kunna vara ett sådant exempel. Anledningen till att jag inte anser det är att
som reformen nu är utformad så är det en produkt av administrationssamhället
och inte ett resultat av professionernas möjligheter att själva definiera yrkets
jurisdiktion och handlingsutrymme. Det är, så att säga, inte en revolution underifrån. Liknande tendenser att reformera uppifrån, fanns under 1990-talet.
Då var det Svenska Kommunförbundet som tryckte på för att andra än lärarna
själva skulle avgöra innehållet i lärarrollen och att lärarprofessionen behövde
bli mer delaktig för att skolan skulle kunna uppnå sina effektivitets- och produktivitets mål.56 Så kanske kan vägen bortom NPM vara början på en ny utbildningsrevolution, denna gången med professionen som fanbärare?

56

Ringarp (2011) s. 187.
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Utbildningens revolutioner
Ordet revolution avser i allmänhet en omvälvande eller grundläggande förändring som, i jämförelse med långsammare processer,
sker under en kortare tid. I utbildningshistoriska sammanhang
är ordet revolution användbart eftersom det riktar fokus på de
övergripande och omvälvande förändringar som karaktäriserat
utbildningsväsendet under de senaste trehundra åren.
I vår bok presenteras analyser av ett brett urval av förändringar inom det svenska utbildningsväsendet. Antologin inkluderar
kapitel om förändringar i 1800-talets skola och utbildning, däribland införandet av Läsebok för folkskolan, arbetarorganisationers
fostran av demokrater, och en kritisk analys av föreställningen
om 1800-talets skola som en del av en demokratiseringsprocess.
Dessutom ges inblickar i 1900-talets utbildningsrevolutioner
med kapitel som ägnar sig åt allt från rökrutans införande, den
Nya matematiken, förskolesektorns expansion och 1990-talets
utbildningsreformer.
Boken har publicerats för att ge en översikt över den omfattande utbildningshistoriska forskningsmiljö som vuxit fram i
Uppsala under de senaste tio åren. Den riktar sig till såväl den
utbildningshistoriskt intresserade läsaren, som till en bredare
historisk och utbildningsvetenskaplig läsekrets.
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