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Abstract 
 
In 2016 the former gorvernment decided to increase the wage for specificly skilled teachers in 

order to deal with decreasing results and to strengthen the attractivety of the profession. This 

paper examines the relation between the political ruling in municipalitys in sweden and the 

ways these implemented the reform, called teachers pay rise. Some local governments chosed 

differentiated model while others provided a unitary amount to all teacher who fulfilled the 

criteria. The results from regressionanalysis show that the relation between the variables are 

more noticable in local governments who rules with a majority than others. both liberal and 

socialistic goverments was guided by their political ideology. Furthermore the results indicate 

that local politicians are influenced by their ideology when implementing the reform. Liberal 

governed municipalities more frequently provided larger variation in wage rise than 

socialistic municipalities. The implications of the results are interessting since the status of the 

Swedish model can be questioned and if school policies should be a political arena for local 

politicians.   
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Inledning   
Löner är mer än bara pengar. Löner kan premiera goda prestationer, löner kan motivera och 

löner kan skapa konflikter. Men hur löner sätts varierar runt om i världen och för läraryrket 

har det skett en del förändringar på området, dels när individuell lönesättning infördes inom 

offentlig verksamhet på 90-talet och dels nu senast när regeringen 2016 beslutade om att höja 

lärares löner med ett särskilt statsbidrag kallat lärarlönelyftet.  

Lärares löner har varit en omdebatterade fråga under en längre tid (Syrén, Trouvé, 2012) 

och under de senaste decennierna har lärares reallöneökning halkat efter andra yrkesgrupper 

(Arbetsmarknadsekonomiska rådet 2016, Persson, Skult, 2014,). I takt med lönestagnationen 

har även söktrycket till lärarutbildningar minskat och färre lärare stannar kvar i yrket. 2016 

genomförde regeringen det så kallade Lärarlönelyftet där ett riktat statsbidrag skulle höja 

lärares löner och implicit yrkets attraktivitet. Inom svensk lönebildning är den ”svenska 

modellen” ett signum där löner sätts mellan arbetsmarknadens parter, utan statlig inblandning. 

Dessa regleras i framförhandlade kollektivavtal (Forslund 2017a, s.4ff). Forslund (2017a) 

menar att statliga ingrepp i lönebildningsprocessen sällan har varit lyckade och att 

lärarmarknaden inte varit fullt fungerande. Det sistnämnda menar Forslund är ett legitimt 

argument för ett statligt ingripande och utifrån dessa premisser kan man därför argumentera 

för att ett statligt åtagande i syfte att lösa problemen är berättigat eftersom marknaden inte är 

kapabel att korrigera problemet själv.  

I och med Lärarlönelyftet skjuter staten till öronmärkta pengar som kommunala huvudmän 

i sin tur själva får bestämma hur dessa ska fördelas. När kommunpolitiker får en sådan 

möjlighet att i viss mån påverka lönebildningen för lärare är det nästintill omöjligt att se 

mellan fingrarna med forskningsglasögonen. Sällan har staten och politiker varit delaktiga i 

lönebildningen och frågan är huruvida de följer sina ideologier eller inte när de får chansen att 

påverka. 

Genom att studera relationen mellan styret i kommunen och val av fördelningsmodell, 

storleken på lönedifferentiering, blir det tydligt hur partier använder sin makt för att politiskt 

påverka lönebildningen. Men även om det finns ideologiska skiljelinjer som kan förklara en 

eventuell variation av fördelning får ideologi en framskjuten plats i svensk lönebildning på 

bekostnad av arbetsmarknadens parter, den modell som varit synonym med Sveriges 

arbetsmarknadspolitik. En möjlig utveckling är att fler yrken med liknande strukturella 
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löneproblem blir föremål för politiska strider vilket i slutändan äventyrar den svenska 

modellens legitimitet och existens.  

För lärares vidkommande innebär en ökad lönedifferentiering att endast vissa lärare 

premieras vilket kan få fogarna att börjar lossna i en annars erkänt enad kår (Forslund, 

2017b). Konsekvenserna av lärarlönelyftet kan elda på den utveckling som påbörjades med 

individuell lönesättning på 90-talet inom offentlig sektor och som senast blivit allt mer 

omdebatterad i och med införandet av karriärstegstjänsterna. Det är därför intressant att 

studera vad som påverkar implementering av reformen eftersom olika utfall får olika 

konsekvenser. Det gör det än angeläget och intressant att studera. Trots att reformen nyligen 

verkställdes har redan ett fåtal kvalitativa studier på området genomförts, främst hur dessa 

reformer har påverkat lärarkåren och subjektiva uppfattningar av LLL (lärarlönelyftet). 

Därmed kan mitt kvantitativa bidrag bredda förståelsen för skolreformer i allmänhet och 

möjligen belysa eventuella faktorer som påverkar implementering i synnerhet.  

 

Syfte & Frågeställning 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur olika kommuner fördelar lärarlönelyftet. Jag 

försöker inte i föreliggande uppsats göra anspråk på att beskriva konsekvenser av reformen, 

det har redan gjorts ett fåtal utförliga sådana. Istället är huvudfokus hur ideologi iscensätt i 

kommunalt beslutsfattande och i synnerhet skolpolitik. Skolan är ett policyområde där 

politiker är oense om hur den ska vara utformad och är därför ständigt politiserat. Sedan 

kommunaliseringen på 90-talet har skolans huvudmannaskap förflyttats till kommuner vilket 

har inneburit att kommunen som förvaltare av skolan blivit än mer intressant att studera. 

Studien syftar därtill inte till att förklara varför den tänkta enskilda mekanismen påverkar 

utfallet utan istället försöka ta reda på om det finns ett samband mellan styret i kommunen 

och lärarlönelyftsmodell. Utifrån syftesbeskrivningen följer en fråga som föreliggande 

undersökning ska besvara: 

 

- Finns det ett samband mellan styret i kommunen och fördelningen av lärarlönelyftet? 

 

Genom att studera Sveriges kommuner och hur styret påverkar utfallet bidrar undersökningen 

till att komplettera forskningen om just lärarlönelyftet. Alla kommuner är unika och har olika 

förutsättningar för att implementera reformer. I förordning SFS 2016:100 får kommuner stor 
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möjlighet att själva utforma modell för fördelning. Lärarlönelyftet är ett nytt reformfenomen 

på den utbildningspolitiska arenan och därför saknas mer omfattande studier på området. Det 

har genomförts ett antal mindre kvalitativa studier med fokus på lärares uppfattning om 

reformen. Nästintill obefintlig kvantitativ forskning på området har genomförts, i synnerhet 

relationen mellan kommunstyre och val av fördelningsmetod. Däremot har både 

Riksrevisionen (Forslund, 2017b) och Statskontoret (2017) genomfört kvantitativa 

utvärderingar av reformen. Studien kastar däremot ljus på ett område som tidigare inte 

studerats. Få gånger har staten öronmärkt pengar som syftar till att höja löner för ett enskilt 

yrke. Samtidigt ska man komma ihåg att kommunpolitiken har förändrats de senaste åren och 

beslutsfattandet i kommunfullmäktige har fått nya förutsättningar. Studier av lärarlönelyftet 

på kommunalnivå kan på så sätt även synliggöra dessa processer, huruvida ideologi har 

betydelse för hur kommuner satsar på skolan. Devisen att stärka läraryrkets status i syfte att 

höja kunskapsresultaten kan på så sätt göras på olika sätt i olika kommuner.  

 

Bakgrund lärarlönelyftet 
Regering Löfvén genomförde 2016 reformen Lärarlönelyftet i syfte att stärka resultaten i den 

svenska skolan samtidigt som man menade att lärares yrkesstatus behövde stärkas. För att 

vända utvecklingen satsade regeringen tre miljarder om året för att höja lärares löner 

(Utbildninsdepartementet, PM, 2016). Åtgärden och reformen var unik eftersom staten avsatte 

särskilda medel för en yrkesgrupp (Statskontoret, 2017). Man menade att genom att öka 

lönerna för lärarkåren ökar även attraktionskraften för yrket, vilket innebär att fler skickliga 

lärare stannar kvar i yrket samt att fler attraheras att studera till lärare. Det här menade man i 

slutändan leder till förbättrade skolresultat. Det riktade statsbidraget, som enligt regeringen 

tagits fram i samråd med arbetsmarknadens parter, innebär att huvudmän, kommunala som 

enskilda har till uppgift att besluta om höjningarna lokalt och hur många som ska få ta del av 

satsningen (Utbildningsdepartementet, PM, 2016). I förordningen SFS 2016:100 anges att 

varje huvudman i snitt ska öka lönen med 2500 eller som högst 3500kr utöver den lön som 

annars skulle utgått från den senaste lönerevisionen. Målgruppen för satsningen är särskilt 

kvalificerade lärare som uppfyller minst ett av dem uppställda kraven: 

 

- Ta särskilt ansvar för att utveckla undervisningen genom kollegialt lärande i former 
som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet 
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- Med stöd av formell utbildning på avancerad nivå utöver lärarexamen förbättra 
undervisningens innehåll, metoder och arbetssätt 
 

- Ta särskilt ansvar för att stödja lärarstudenter och kollegor som är nya i yrket eller 
genom att ta särskilt ansvar för att utveckla ämnen eller ämnesövergripande områden 
 

- Ta särskilt ansvar för särskilt komplicerade undervisningssituationer (SFS 2016:100 
7§) 

 
 
För lärares vidkommande behövs samtliga formulerade villkor nedan uppfyllas för att ta del 
av lärarlönelyftet: 
 

- en lärarlegitimation som är utfärdad av Skolverket senast den dag hen får del av 
Lärarlönelyftet 

- ägna minst 75 procent av arbetstiden åt arbete i förskola, förskoleklass, grundskola, 
grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola eller 
fritidshem 

- ägna minst 75 procent av arbetstiden åt undervisning, uppgifter som hör till 
undervisning eller andra uppgifter av pedagogisk natur 

- vara särskilt kvalificerad för sin undervisning. 

Tabell 1.1 (Skolverket 2018) 

 

Skolverket (2018) skriver att det i normalfallet krävs lärarlegitimation för att ta del av 

bidraget. Sedan finns det undantag, t.ex. för yrkeslärare och modersmålslärare.  

Satsningen som regeringen ansåg nödvändig för att vända den negativa trenden av dåliga 

skolresultat och minska lärarflykten, anser vissa är ett starkt ingrepp i lönebildnings-

processen, det vill säga, den svenska modellen. Flera remissinstanser däribland LO och 

Medlingsinstitutet motsade sig förslaget som till slut genomfördes och implementerades 

(Helte, 2016b). Hösten 2016 rekvirerade huvudmännen de första pengarna för satsningen.  

Eftersom förordningen (SFS 2016:100) för lärarlönelyftet endast anger ett medelvärde för 

löneökning är det fullt möjligt att fördela pengarna hur man vill mellan och inom 

skolenheterna. Summan kommunerna och andra huvudmän har möjlighet att söka är baserade 

på antal elever (SFS 2016:100 15§).  

Statskontoret (2017, s.64) visar i sin rapport att de kommunala huvudmännen i större 

utsträckning, valde att fördela en enhetlig summa, samma summa till alla lärare som får ta del 

av lärarlönelyftet, än att differentiera. Det är alltså huvudmannen som beslutar villkoren och 

vilken modell som ska gälla i kommunen. Därefter beslutar rektorn utifrån riktlinjerna vem 

som får ta del av bidraget, allt inom ramen för den individuella lönesättningen. Eftersom 
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besluten för vilket tillvägagångssätt och riktlinjer för reformen klubbas i kommunstyrelsen 

eller i kommunfullmäktige, är det därför intressant att studera vilken betydelse olika 

partikonstellationer i olika kommuner får för fördelningen av lärarlönelyftet. Forslund 

(2017a) menar på att riktade statsbidrag av liknande karaktär sällan ger lyckade resultat. Men 

det kan ändå motivera en studie för att se kommunstyrets betydelse och eventuella effekter av 

det vid implementeringen.  

 

Tidigare forskning 
I kommande avsnitt presenteras tidigare forskning vilket utgör utgångspunkten för min egen 

studie. Avsaknaden av liknande kvantitativ forskning likt denna beror mestadels på att 

reformen genomfördes relativt nyligen samt att sådana statligt riktade bidrag för ett enskilt 

yrke är sällsynta inom svensk politik (Se Forslund, 2017a). Däremot har kvalitativa 

undersökningar av reformen genomförts, mestadels kandidatuppsatser, i syfte att beskriva hur 

lärarna upplevde reformen och konsekvenserna av den. Flertalet rapporter om 

implementeringen av reformen har publicerats av svenska myndigheter. Därtill presenteras 

forskning om det kommunpolitiska landskapet och dess nutida förutsättningar. 

Förändrat kommunalt politiskt landskap 

Kommunpolitiken skiljer sig från politiken på riksplanet. Sedan 2006 har det kommunala 

parlamentariska läget förändrats med nya uppstickarpartier, däribland Sverigedemokraterna, 

som på bred front etablerats sig i kommunpolitiken runt om i Sverige. Johan Wänström (2016, 

s.5) visar i sin studie, som är ett resultat av ett samarbete mellan SKL och CKS, Centrum för 

kommunstrategiska studier, att det då nya parlamentariska läget i kommunerna innebär nya 

förutsättningar och framtida utmaningar. Bland annat visar Wänström utifrån 40 intervjuer 

med lokalpolitiker samt statistik över sammansättningen inom kommunfullmäktige att 

andelen minoritetsstyren har ökat kraftigt sedan valet 2006 samtidigt som samarbeten över 

den traditionella blockgränsen minskade. En förklaring som Wänström (2016, s.14) lyfter 

fram beror på Sverigedemokraternas ökade stöd och därtill partiets självbild av att inte tillhöra 

något av de traditionella blocken. Efter 2014 års val anpassar sig de etablerade partierna efter 

förutsättningarna och antal samarbeten över blockgränsen ökar. En konsekvens av 

minoritetsstyren är att politiken formas i efterhand eftersom varje förslag måste förhandlas 

och utfallet kan skilja sig från partiers vallöften (2016, s.24ff).  En annan aspekt som förstärks 

i Wänströms (2016, s.33) studie är att kommunpolitiker är mer pragmatiska än på nationell 

nivå och kan många gånger, trots olik ideologisk utgångspunkt ändå hitta få skiljelinjer i 
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respektive valprogram. Inom kommunpolitiken finns det emellertid områden som fortfarande 

präglas av konfliktlinjer mellan blocken. Sådana är exempelvis privat finansiering av skola, 

vård och omsorg. Men konfliktlinjerna kan även synliggöras inom de traditionella blocken. 

Det kan vara svårare att överleva med ett blockbaserat styre om konfliktlinjen finns inom 

blocket. Det riskerar även att underminera viktiga diskussioner som annars skulle förts upp på 

bordet (Wänström, 2016, s.35).  

	

Lönens betydelse för yrkesutövning 

Sedan 1996, när vindar av marknadsprinciper inom offentlig förvaltning började blåsa, har 

lärares löner varit individualiserade. Anledning var att lärares bidrag till skolutvecklingen och 

genom goda prestationer skulle synas i lönekuvertet. Det skulle med andra ord höja 

motivationen. Lundström (2012) visar med sin forskning att individuell lönesättning som 

infördes inom offentlig verksamhet på 1990-talet inte medförde någon större förändring i 

motivation hos lärarkåren. Även Eriksson, Sverke, Hellgren och Wallenberg (2002) diskuterar 

i sin studie om lön som styrmedel inom offentlig verksamhet att den ökade 

prestationsbaserade lönen inte påverkar motivationen nämnvärt. Istället är arbetsplatsmiljön 

viktig.  

Lundström (2018) undersöker hur reformer inom skolan påverkar lärares autonomi genom 

att försöka besvara frågan hur olika policyreformer samverkar och påverkar lärares autonomi. 

Resultatet visar att lärares autonomi har minskat sedan 80-talet. Många av skolreformerna har 

sedan dess präglats av det som kallas för New Public Management. Lundström (2018, s.51ff) 

pekar bland annat på att ett skifte till mål- och resultatstyrning, ökad granskningskontroll, 

starkare och mer reglerad tjänstefördelning, individuell lönesättning och mer resultatinriktad 

läroplan och betygssystem, samverkar och förflyttar makt från lärare till andra aktörer, 

däribland kommuner och politiker.  

Förstelärarreformen beslutades 2013 och har mötts av både kritik (Helte, 2016a) men även 

positiva meningar som menar att reformen stärker professionen (Larsson, 2018). Alvunger 

(2015) studerade hur förstelärarreformen implementerades på lokal nivå. Även om studien 

fokuserar på ledarskapsrelationen i det lokala skolsystemet konstaterar Alvunger att reformen 

kan också komma utmana kollegiala strukturer. Eftersom det finns lokala skillnader och 

förutsättningar runt om i Sveriges kommuner blir effekten av reformen varierande.  
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Lärares upplevelser av reformer och lärarlönelyft 

Tidigare nämndes att ett fåtal kvalitativa uppsatser genomförts med fokus på lärarlönelyftet. 

En studie som inte berör just lärarlönelyftet men som ändå är värd att nämna i sammanhanget, 

är ett forskningsprojekt mellan Linköpings universitet och Stockholms universitet vars fokus 

är karriärstegsreformen. Genom att studera möjligheter och hinder för karriärstegsreformen 

visar forskargruppen på att karriärstegsreformen som genomfördes tidigt 10-tal hindras av en 

stark likhetsnorm och att reformer likt denna snarare skapar splittring inom lärarkåren 

(Sandberg m.fl. 2016). Liknande tendenser går att finna i flertalet kandidatuppsatser. Slotte 

(2017) studerar samhällskunskapslärares upplevelser av lärarlönelyftet och konstaterar att 

lärarna på den enskilda skolan upplevde kriterierna lärarlönelyftet som otydliga. Dessutom 

saknade lärarna tillit till skolledare och att uppfattningen var att tilldelning av lärarlönelyft i 

viss mån var baserad på studieresultat. En annan aspekt som diskuteras bland lärarna i studien 

är att det också finns olika syner på löneskillnader för lärarkåren. Vissa lärare ansåg att 

lönerna skulle vara jämna medan andra ansåg att en mer differentierad fördelning var att 

föredra. Även Tjäder Berggren (2017) studerar upplevelsen av lärarlönelyftet men med fokus 

rättvisa där många lärare i kommunen ansåg lärarlönelyftet som orättvist, även bland de som 

fick bidraget.  

	

Kommunen som part 

Sedan kommunaliseringen av skolan har kommuner fått ökat ansvar för utbildningen. 

Quennerstedt (2006, s.208) undersöker i sin avhandling kommunen som part i 

utbildningspolitiken. Kommuner är ansvariga för att tillgodose utbildning för medborgarna 

inför staten. Kommuner är olika, har olika förutsättningar och definierar således sitt 

utbildningspolitiska uppdrag olika (2006, s.211). Utifrån intervjuer med kommunpolitiker 

finner hon tre olika diskurser, kommun som icke-part; kommunen som resultatansvarig och 

kommunen som politisk-ideologiskt handlande. Den sistnämnda, diskursen om att ideologiska 

skiljelinjer, synliggörs när det handlar om organisering och finansiering av skolfrågor. När 

kommunen beslutar hur utbildningen ska organiseras är det främst finansieringsprinciperna 

som kommer att vara ideologiskt präglade. Skiljelinjerna kommer främst i uttryck mellan de 

traditionella politiska blocken. Diskursen som hon finner i vissa kommuner innebär att 

kommuner har möjlighet att färga och förverkliga skolorganisationen ideologiskt (2006, 

s.208). Men utifrån intervjuerna framkommer även att det finns två olika förhållningssätt 

kommunpolitiker intar när det handlar om kommunal skolpolitik. Dels att blockgränser 

förbises i syfte att se till elever och lärares bästa. Dels finner hon att politiker i storstäder i 
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större utsträckning vill driva partilinjen ur ett ideologiskt perspektiv. Det sistnämnda 

illustreras med borgerligt styrda storstadskommuner betonar det fria skolvalet i högre 

utsträckning medan politiker i Socialdemokratiskt styrda storstadskommuners inställning är 

att inte verka för friskolors etablering (2006. s.163-167).  Quennerstedt (s.211) konstaterar att 

hur man organiserar utbildning, om man bygger den på resultatstyrning eller utifrån olika 

värden får i slutändan effekter på elevers utbildning.  

Jarl (2012, s.36) menar att skillnader i organisering och styrning av skolan är en naturlig 

konsekvens av det kommunala huvudmannaskapet. Hon studerar just det kommunala 

huvudmannaskapet och hur två olika kommunala huvudmän hanterar uppdraget på olika 

nivåer. Hon finner bland annat skolfrågor är politiska och inte sällan blockorienterad; skolan 

framstår som ett av de mer ideologiska utav policyområden (politikerna i kommunen förhåller 

sig starkt till partilinjen och följer den. Det betyder att majoritetens beslut gäller i kommunen 

på bekostnad av minoriteten. Det är sällan värt för minoritets-oppositionen att föra upp frågor 

för diskussion i fullmäktige (Jarl, 2012, s.73). Jarl, Kjellgren och Quennerstedt (i Jarl och 

Rönnberg 2015:73) skriver att fördelningen ekonomiska resurser till skolan kan visa vilken 

ideologisk inriktning kommunen har på skolpolitiken. I kommuner där satsningar på att 

utjämna sociala skillnader kan mer resurser gå till skolor där elever är i behov av extra 

stödåtgärder. Medan en annan kommun kan välja att fördela resurser för att stödja 

möjligheten att välja skola.  

Reformer är inte alltid helt enkla att genomföra i och med den komplexa kedjan mellan 

nationellt beslutsfattande och lokal implementering. Lindensjö och Lundgren (2010) beskriver 

politisk styrning av utbildning. När beslut realiseras kan beslutsfattarna omöjligen veta om 

tillfälligheter och berördas prioriteringar som kan tänkas påverka utfallet (Lindensjö, 

Lundgren 2010, s.176). Samtidigt har den ökade decentraliseringen inneburit att lokala 

politiker fått en alltmer framflyttad roll. Dessa, menar författarna, måste tolka och lokalt 

översätta de centrala besluten och de lokala beslutsfattarna behöver bli en aktiv part i 

processen (Ibid, 2010, 178). Samma författare menar att relationen mellan centralt och lokalt 

beslutsfattande kan variera beroende på hur målet och syftet med reformen formuleras. Ju mer 

abstrakt formulerat mål och reform, desto mer troligt är det att reformen omvandlas på lokal 

nivå. Samtidigt om målet är precist formulerat leder det troligtvis att omvandlingen är mindre 

men att målet i sig inte är särskilt intressant (s.169).  
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Teoretiska utgångspunkter 

Sedan införandet av individuell lönesättning inom offentlig verksamhet har de flesta lärare 

olika löner precis som i många andra sektorer. Rektorn beslutar årsvis om nya löner utifrån 

kollektivavtal som förhandlats fram mellan arbetsmarknadens parter. Däremot kan det finnas 

ideologiska skiljelinjer mellan kommuner som kan förklara att lärare får olika stort 

lärarlönelyft. Lönebildningsprocessen i Sverige har varit och är synonym med att den sköts av 

arbetsmarknadens parter. Men även om partierna explicit inte är en del av den processen kan 

man ändå hitta ideologiska skiljelinjer mellan hur de ser på löneskillnader och vad som är en 

rättvis lön, främst mellan socialister och liberaler. Ideologi-begreppet kan definieras som en 

”samling principer som skulle vara vägledande för det politiska handlandet” (Larsson, 2014, 

s.12).  

Socialdemokratin har sin utgångpunkt i socialism där kärnan är att alla människor ska ha 

samma möjligheter och därmed skapa förutsättningar för social mobilitet. Bakgrundsfaktorer 

ska inte spela någon roll för ens möjligheter och alla former av ökad jämlikhet är önskvärda. 

Ett mer jämlikt samhälle är ett mer moraliskt samhälle. Olika grader av socialism betonar 

jämlikheten olika mycket. Mer radikala socialister och kommunister menar att kapitalismen 

har förorsakat stora delar av ojämlikheten i samhället och att dessa borde bekämpas 

revolutionärt (Wetherly, 2017 105ff) Det är genom jämlikhet som människor känner 

samhörighet och arbetar mer för gemensam nytta. Det stärker i sin tur solidariteten i 

samhället. Socialdemokratin är inte lika radikal och absolut i termer av jämlikhet som 

kommunism som helt förkastar kapitalismen, istället ska den tämjas. Jämlikhet sker genom 

distributiv omfördelning (Heywood, 2014, s.105). 

Utifrån liberal ideologi är inkomstskillnader ett resultat av individens förtjänster och 

prestationer. Det behöver inte nödvändigtvis vara något negativt med att det uppstår 

inkomstskillnader, tvärtom. Istället menar man inom liberalismen att det kan vara önskvärt att 

uppmuntra med finansiella incitament för att belöna prestationer som har ett värde för 

samhället i stort (Wetherly 2017, s.106). Människor är olika, har olika färdigheter och några 

är beredda att arbeta hårdare än andra och därför ska det belönas. Frihet och jämlikhet inom 

liberalism är i den bemärkelsen möjligheten för människan att ha jämlika möjligheter att 

utveckla dessa olika färdigheter och förmågor men att följden av arbetet inte behöver vara 

jämlik (Haywood, 2012, s.33). Främst på grund av att människor har olika förutsättningar. 

Betoning ligger på jämlika möjligheter medan social jämlikhet riskerar inskränka den 

mänskliga friheten.  
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Hypoteser  
Syftet med LLL är att premiera de skickligaste lärarna vilket i sig innebär en större 

lönespridning bland lärarkåren. Idag tillämpas individuell lönesättning inom nästan all 

offentlig verksamhet vilket betyder att det redan finns löneskillnader. Det betyder emellertid 

inte att det är ointressant att studera just fördelningen av LLL. Istället kan vi anta att olika 

partier med olika ideologiska utgångspunkter, enligt de ovan, vill ha ännu större lönespridning 

medan andra partier försöker ha en mer jämlik fördelning mellan fler lärare. Borgerligheten, 

det vill säga Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Moderaterna förenas genom 

liberala värderingar, och delar synen på inkomstskillnader. Skillnader i inkomst skapar 

incitament och motivation till att arbeta. Det kan finnas gradskillnader av socialism och i 

synen på jämlikhet samt tillvägagångsätten mellan Vänsterpartiet och Socialdemokraterna 

men indelningen får ändå ses som fruktbar eftersom synen på jämlikhet förenar mer än vad 

som skiljer dessa åt. Utifrån dessa två ideologier har tre hypoteser formulerats varav den 

tredje förklaras utförligare i metodavsnittet: 

 

-I borgerligt styrda kommuner har man valt att differentiera LLL mellan lärare 

 

-I vänsterstyrda kommuner har man valt att ge en enhetlig LLL-summa 

 

Wänström (2016) visar i sin rapport att minoritetsstyren blir allt mer vanligt förekommande i 

kommunalpolitiken. Det innebär att ideologiska överväganden och kompromisser mellan 

kommunpolitiker måste göras. Samma politiska ställningstaganden behöver politiker som 

sitter i majoritet inte göra. Precis som Jarl (2012) menar är det lättare för dessa 

kommunpolitiker att driva mer enhetlig ideologisk färgad politik. Det är utifrån detta en tredje 

hypotes formuleras: 

 

- De ideologiska effekterna för hur man väljer LLL-modell är starkare i majoritetsstyrda 

kommuner 

 

Sammanfattningsvis visar genomgången av tidigare forskning på att reformer inom skolan får 

konsekvenser. På senare år har flera reformer däribland karriärstegreformen och 

lärarlönelyftet följt på varandra. Lärarlönelyftet är ett nytt statligt åtagande och är därför 

angeläget att studera djupare. I och med ett nytt kommunpolitiskt landskap, likt det Wänström 
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(2017) beskriver och kommuner med olika förutsättningar får dessa konstellationer större 

betydelse vid implementeringen av reformer. Genom att studera relationen mellan 

kommunstyre och implementering, snarlikt Quennerstedt (2006), bidrar undersökningen till 

området huruvida kommuner präglar implementering ideologiskt utifrån studier av en enskild 

reform. Därtill är löner centrala och har relevans för enskilda lärare. I och med studien 

försöker jag se om det finns ett samband mellan hur man röstar och lön. 

	

Avgränsning 
Uppsatsen huvudfokus är vilken modell kommunala huvudmän väljer för fördelning av 

lärarlönelyftet och därmed studeras inte enskilda huvudmän eftersom dessa inte berörs av 

beslut i kommunfullmäktige. Dessa väljer istället en egen modell utifrån de ramar som anges i 

förordningen. Lärares subjektiva upplevelse av reformen kommer inte att diskuteras i 

uppsatsen något som ett antal kandidatuppsatser redan börjat undersöka. 2016 genomfördes 

det första lärarlönelyftet och fördelningen mellan kommuner gäller för de pengar kommuner 

rekvirerade höstterminen 2016. Viktigt att påpeka är också att uppsatsen inte studerar de 

beslut de enskilda skolorna tar gällande vilka som ska få lärarlönelyftet utan istället omfattar 

uppsatsen kommunala huvudmäns beslut.  

 

Metod & Material 
För att testa de tre hypoteserna ovan och besvara forskningsfrågan kommer jag att genomföra 

regressionsanalys. Regressionsanalys är lämplig när man vill studera ett samband mellan en 

eller flera oberoende variabler och beroende variabel och kan därför sägas vara ett kraftfullt 

statistiskt verktyg (Esaiasson et. al, 2017, s.391). För den här undersökningen studeras hur 

kommunstyre (x) påverkar fördelningsmodell (y) samt ett antal kontrollvariabler tillförs vilka 

beskrivs nedan. Fördelarna med metoden är att den på ett systematiskt sätt hjälper mig att se 

om fördelning av lärarlönelyft påverkas av styret i kommunen eller av andra möjliga 

förklaringar. Undersökningen syftar inte till att förklara mekanismen mellan variablerna. För 

att göra det skulle andra metoder behöva kompletteras vilket skulle medföra ett alltför 

omfattande arbete. Studien är en tvärsnittsstudie och syftar inte till att kartlägga förändringar 

över tid vilket skulle kunna vara intressanta framtida projekt. Det har heller inte kunnat göras 

i den här undersökningen eftersom reformen genomfördes nyligen.  

Fördelen med regressionsanalys är att den uppfyller bland annat isolering och kontrafaktisk 
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skillnad, vilka är två orsakskriterier. Genom att kontrollera för andra variabler isoleras 

sambandet från andra förklaringar. Om sambandet inte kontrolleras för kan den kausala 

effekten över – eller underskattas (Teorell, Svensson 2017, s.219). Med kontrafaktisk skillnad 

menas att om inte orsaken hade inträffat så hade utfallet blivit ett annat (ibid, s.64). Precis 

som med de flesta metodval följer givetvis nackdelar, det gäller även för regressionsanalys. 

För det första kan det vara svårt att säga om det är korrelation eller kausalitet. Det vill säga 

även om y samvarierar med x vet vi inte att x verkligen påverkade y. Det kan finnas andra 

andra bakomliggande variabler. För det andra går det inte att påvisa varför X påverkar Y, det 

vill säga den kausala mekanismen. Istället begränsas regressionsanalys till att endast försöka 

belysa statistiska samband för att därefter möjliggöra nya forskningsuppslag i syfte att studera 

den enskilda mekanismen. Jag försöker inte göra anspråk att förklara varför ett visst samband 

sker eller om det är korrelation eller kausalitet. I dessa fall är andra metoder lämpliga. 

Studiens syfte är istället att studera hur olika kommuner väljer att fördela lärarlönelyftet. 

Skulle forskningsfrågan syfta på att försöka studera varför vissa kommuner väljer en viss 

fördelning hade en annan, förslagsvis kvalitativmetod, varit adekvat i sammanhanget. Även 

andra experimentella eller kvasiexperimentella upplägg hade varit att föredra. 

Operationaliseringar av variabler i undersökningen beskrivs och diskuteras nedan innan 

resultat presenteras.  

 

Beroende variabel 
Beroende variabel för undersökningen är lärarlönelyftet. Med beroende menas det som ska 

förklaras. Materialet och statistiken om lärarlönelyftet erhölls på förfrågan från Skolverket 

och gäller för höstterminen 2016. Statistiken innehåller varje lärares enskilda lönepåslag 

indelat efter kommunala huvudmän. Enskilda huvudmän, exempelvis friskolor, stiftelser etc. 

är inte aktuella för studien. Informationen från Skolverket sammanställs sedan av mig. En 

genomgång av varje enskild kommuns modell, enhetligt eller differentierat belopp genomförs 

och därefter tillskrivs ett värde utifrån lönedifferensen inom varje kommun. De flesta av 

analysenheterna valde att delta i lärarlönelyftet förutom Enköping, Eskilstuna, Ulricehamn 

och Älvkarleby kommun. Det ska tilläggas att bortfallet är en obetydlig andel av totalt 290 

kommuner och kommer inte att påverka resultatet i större utsträckning. 

     Ett möjligt sätt hade varit att omkoda lärarlönelyftet till en så kallad dummyvariabel. 

Kommuner som valt ett enhetligt belopp skulle då få variabelvärdet = 0 medan de kommuner 

som valt differentierad modell hade fått variabelvärde =1. Det är i sammanhanget inte helt 
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okomplicerat att tillskriva dessa dikotoma variabelvärden. Det problematiska med 

dummyvariabler i det här sammanhanget är att om en enda lärare i en kommun fått 

Lönepåslag med exempelvis 500kr medan resterande 2500kr får det oproportionerligt stor 

effekt och betydelse för hela analysenhetens variabelvärde. Istället operationaliseras 

lärarlönelyftet efter differensen inom en analysenhet, i det här fallet för varje kommun. 

Differensen är den summa mellan den lärare som fick det lägsta beloppet och det högsta 

beloppet, det vill säga variationsbredd. Fördelen med spridningsmåttet är att det tar vara på 

variansen och variationen i löner för varje enskild analysenhet vilket ligger i linje med 

uppsatsens syfte. Dessutom är det kompatibelt med intervallskaledata. Det innebär att 

kommuner med ett enhetligt lärarlönelyft får variabelvärde 0 medan kommuner med 

differentierat lärarlönelyft får ett värde över 0. Fördelen är även huruvida vissa kommuner 

valt ännu större lönespridning än enbart det minsta genomsnittliga beloppet. Eftersom LLL 

indirekt syftar till en viss lönespridning mellan lärare, visar variationsbredd ytterligare 

spridning mellan de som får LLL.  

 

Oberoende variabel 
Med oberoende variabel avses det som kan tänkas förklara utfallet i den beroende variabeln. 

(Teorell & Svensson, 2017, s.29). Operationaliseringarna variablerna kommunstyre och 

majoritet/minoritet beskrivs nedan och den sistnämnda kan ses som både kontrollvariabel och 

en viktig förklarande variabel. Därefter förklaras mer ingående vad en interaktionsvariabeln är 

för något.  

 

Kommunstyre  

En central aspekt för undersökningen är att kategorisera och definiera kommunstyre. Tidigare 

nämndes att kommunpolitiken skiljer sig från rikspolitiken, både vad gäller former av 

samarbeten och partier. Vad som definieras som ett borgerligt styre respektive vänsterstyre är 

inte helt okomplicerat. Ett sätt att komma runt den problematiken skulle kunna vara genom att 

klassificera styret utifrån det parti kommunstyrelseordföranden företräder. Precis som på 

riksplanet är det inte helt ovanligt att posten innehas av antingen Socialdemokraterna eller 

Moderaterna. Däremot uppstår en hel del problem med det Wänström (2016, s.24ff) påpekar i 

sin rapport om att samarbeten över blockgränsen har ökat sedan valet 2014 och därför 

tillämpas inte en kategorisering utifrån kommunstyrelseordförande. Istället används samma 

kategorisering SKL (2014, s.33) använder i sin valrapport från 2014 års val.  
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Med kommunstyre i undersökningen avses både majoritet eller minoritetsstyren efter valet 

2014. I vissa enskilda fall har det skett förändringar av koalitioner, exempelvis ett avslutat 

samarbete mellan partier och där ett parti istället övergått i opposition. Generellt är dessa 

mindre förändringar som inte påverkar kategoriseringen nämnvärt. I endast ett fall avgick en 

S-ledd kommunstyrelse i Gävle kommun efter budgetomröstning och ersattes av en 

Moderatledd minoritet. SKL delar in kommunstyren tre1 olika kategorier, vänsterstyre, 

blocköverskridande och alliansstyre. Med vänsterstyre (V) avses ett styre med antingen enbart 

Socialdemokraterna eller Vänsterpartiet eller bägge partierna. För blocköverskridande styre 

(Bl) avses en koalition där minst ett av de allians/borgerliga partierna ingår med antingen med 

enbart S, enbart V eller bägge partierna. Med alliansstyre (A) avses ett styre där ett eller flera 

utav de borgerliga partierna ingår. Noterbart är att Miljöpartiet och andra lokala partier kan 

ingå samarbeta inom alla konstellationer. Exempelvis kan MP ingå samarbete med S och V 

vilket kategoriseras som vänsterstyre och MP kan även ingå samarbete med Allianspartierna 

och kategoriseras då som alliansstyre. En kort sammanställning av den nationella 

fördelningen av styren i rapporten visar att Vänsterstyren är något fler än Alliansstyren, 99st 

mot 90 stycken. Blocköverskridande samarbeten är flest till antalet med 101st efter 2014 års 

val (SKL. 2014, s.33). Omkodning av kommunstyrevariabeln görs där V=0; BL=1; A=2.  

 

Majoritet/minoritet  

Tidigare klargjordes för vad som kategoriseras som alliansstyre, blocköverskridande och 

vänsterstyre. Dessa tre kan även styra antingen i majoritet eller i minoritet vilket kontrolleras 

för i regressionsanalysen. Tidigare nämndes att variabelvärden för respektive kommun har 

sammanställts av SKL (2015) i rapporten Val 310 vilket även gäller för variabeln 

Majoritet/minoritet. När det varken går att få till stånd ett borgerligt eller vänsterstyrt 

majoritetsstyre finns det två möjliga alternativ: minoritetsstyre eller blocköverskridande styre 

SKL (2015). Eftersom minoritetsstyren inte har möjlighet att få igenom beslut är minoriteten 

beroende av att samarbeta och nå överenskommelser med motståndaren. Majoriteter behöver 

däremot inte kompromissa med oppositionen. Blocköverskridande styre är inte nödvändigtvis 

synonymt med majoritetsstyre även om det faller ut så i många fall. Jarl (2012) diskuterar och 

visar på utifrån ett antal olika kommuner att ideologiska strider mellan blocken inte sällan 

återkommer i skolpolitik. Däremot är det helt avgörande om det finns en majoritet eller 

																																																								
1	Dorotea	kommun	styrdes	av	det	lokala	partiet	Dorotea	kommunlista	och	som	av	SKL	får	kategoriseringen	”Ö”.	
Kommunen	är	det	enda	exemplet	där	ett	enda	lokalt	parti	styr.		
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minoritet i kommunfullmäktige (2012). Variabelvärdet för minoritetsstyre är 0 och 

majoritetsstyre 1.  

 

Interaktionsvariabel 
Med Quennerstedt (2006) och Jarls (2012) forskning i bakhuvudet finns det anledning att tro 

att sambandet mellan den oberoende och beroende variabeln är starkare eller svagare 

beroende på om det är ett majoritets eller minoritetsstyre i kommunen. Genom att tillföra 

ytterligare variabel kan vi ta reda på om sambandet förstärks eller minskar beroende på under 

vilka omständigheter som är mest gynnsamma. Detta bör ej förväxlas med kontrollvariabel. 

Med andra ord försöker vi ta reda på om sambandet ter sig olika, beroende på under vilka 

omständigheter som det sker. Nedan illustreras interaktionsvariabel.   

 

  

 

 

 

 

Bild 1: Illustration av interaktionsvariabel 

För att skapa en interaktionsvariabel multipliceras två variabler med varandra, i detta fall 

majoritet/minoritet x kommunstyre. Vi har anledning att tro att sambandet mellan 

kommunstyret och lönedifferentiering kommer att vara starkare i majoritetsstyren eftersom 

det inte kräver kompromisser och förhandlingar med opposition. Exempelvis behöver 

alliansstyrda kommuner inte kompromissa över blockgränsen vid egen majoritet. Analyser 

med interaktionsvariabler används i huvudsak för två olika syften, dels för att undersöka 

under vilka omständigheter eller villkor ett visst samband sker eller inte sker inom. Dels 

används sådan analys för att försöka precisera den kausala mekanismen (Esaiasson et al. 

2017, s.79). För den här undersökningen är det främst det förstnämnda som är av intresse. 

Noterbart är att två oberoende variabler multipliceras med varandra i ekvationen. Därefter 

adderas eventuella kontrollvariabler. Den här variabeln används för att försöka testa den 

Lärarlönelyft	

Majoritet/Minoritet	

Kommunstyre	
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tredje hypotesen gällande att effekten av kommunstyre är större i majoritetsstyren.  

 

Kontrollvariabler 
För att kontrollera och isolera för andra eventuella förklaringar till det vi vill studera används 

så kallade kontrollvariabler (Teorell, Svensson, 2007, s.185). Vad som anses som relevanta 

kontrollvariabler beror helt enkelt på syftet med att införa sådana kontrollvariabler. 

Framförallt vill jag kontrollera bort effekten av andra tänkbara förklaringsvariabler. Tre andra 

variabler för möjliga förklaringar till fenomenet och för att isolera effekten av dessa kommer 

att användas, Kommunstorlek, Majoritet/minoritet-styre, legitimerade lärare, lärartäthet, och 

avslutningsvis kommunekonomi. 

 

Kommunstorlek 
En variabel som kommer att kontrolleras för är kommunstorlek. Lärarlönelyftet innebär ett 

omfattande implementeringsarbete från kommun och förvaltning på olika nivåer. Dessutom 

måste reformen och lönesättningen ske rättssäkert, och fritt från godtycklighet, utifrån de 

uppställda kriterierna som anges i förordningens SFS 2016:100. Det är huvudmannen som 

väljer inom de angivna ramarna hur reformen ska genomföras för att bättre anpassas efter 

lokala förutsättningar. Sverige är inte homogent indelat i exakt lika stora kommuner vilket 

skulle kunna påverkas för vilken modell kommuner väljer. Genom att tillämpa ett enhetligt 

belopp från huvudmannens sida, dvs. samma summa till alla lärare som tilldelas 

lärarlönelyftet, minskar arbetsbelastningen för rektorn, eftersom denne måste göra en 

bedömning och motivera varför läraren når upp eller inte når upp till en viss lönenivå. 

Visserligen behöver rektorn göra det oavsett val av fördelningsmodell men den individuella 

bedömningen är ändå mer omfattande med ett differentierat tillämpningssätt.  

Det finns olika sätta att mäta kommunstorlek på men flertalet kan på många sätt vara 

problematiska. Ett sätt att mäta kommunstorlek är utifrån antal kommunala lärartjänster á 

100%. Med det avses lärartjänster för kommunala huvudmän och i grundskolans årskurser 1-9 

och gäller för läsåret 2016/2017.  Det ska tilläggas att även gymnasielärare och en mindre 

andel förskollärare får ta del av lärarlönelyftet, vilket kan motivera varför dessa borde 

inkluderas i variabeln. Det är inte helt enkelt att statistiskt få till stånd en sådan beräkning 

eftersom andel förskollärare som får lärarlönelyftet i respektive kommun inte finns tillgänglig. 

Ett sätt hade varit att addera alla lärare i både grundskolan och gymnasieskolan. Dessvärre är 

det mer komplicerat än så. Alla Sveriges 290 kommuner erbjuder inte kommunal 
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gymnasieutbildning vilket försvårar möjligheten till en sådan ”hopslagning”. Det finns 

omkring 250 kommuner som bedriver gymnasial utbildning.  

Ett annat sätt är att utgå från antalet elever i kommunal skolverksamhet. Ju fler elever 

desto större kommun. Dessvärre kan antalet elever i en kommun snarare bero på närhet till 

annan kommun och visa på effekterna av det fria skolvalet. Det finns forskning som visar på 

att pendling mellan kommuner har ökat i och med det fria skolvalet och friskolereformen 

(Skolverket, 2011). Den här undersökningen är begränsad och studerar enbart lärarlönelyftet i 

kommunal verksamhet och fristående skolor är därför inte inräknade. I och med en öppen och 

fri skolmarknad kan friskolor etablera sig var som. Det kan vara så att vissa kommuner och 

städer har en relativt högre andel elever i friskolor. Det här innebär att statistiken över 

kommuner med hög andel elever i friskolor är missvisande. Dessa kommuner är egentligen 

större utifrån ett elevantal. 

I en rapport på uppdrag av Sveriges kommuner och Landsting diskuteras 

kommunstorlekens betydelse på olika sätt. Dels är det nästintill vedertaget att 

kommunstorleken har betydelse för hur kommuner ter sig och agerar. Dels för policy-output 

och andra organisatoriska faktorer SKL (2007, s.9). Trots eventuella problem med variabeln 

kommunstorlek har jag ändå valt att operationalisera variabeln utifrån antal elever i 

grundskolan. Grundskolan är obligatorisk med skolplikt och alla kommuner måste erbjuda 

sådan utbildning.  

 

Lärartäthet – Antal elever per lärare 
Statsbidraget betalas ut till huvudmannen och baseras på antal elever i hos huvudmannen 

enligt 15 § i SFS 2016:100. Det innebär att ju fler elever per lärare, desto mer pengar får 

huvudmannen att fördela mellan lärare. Och vice versa, ju färre antal elever per lärare desto 

mindre pengar till huvudmannen. Det behöver inte betyda att en viss kommun väljer en viss 

fördelningsmodell. Statistiken gäller för läsåret 2016/17 och är hämtad från Skolverkets 

databas. 

 

Legitimerade lärare 
Fler lärare som uppfyller kraven i förordningen innebär följaktligen att fler lärare är aktuella 

för bidraget. Det betyder att dessa kommuner med hög andel legitimerade lärare i större 

utsträckning kommer att välja ett enhetligt belopp, troligtvis 2500kr vilket är det minsta 

möjliga genomsnittliga beloppet som anges i förordningen (2016:100 9 §). Material över 

andel legitimerade lärare hos kommunala huvudmän är hämtade från Skolverkets databas och 
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gäller för lärare i grundskolans årskurser 1-9. Det är emellertid inte möjligt att slå ihop alla 

olika lärarkategorier som har möjlighet att ta del av lärarlönelyftet, det vill säga 

fritidspedagoger och förskolepersonal etc. till en enda grupp.  

 

Kommunekonomi  

Ytterligare variabel för att kontrollera sambandet är kommunens ekonomiska resultat. Även 

om statsbidraget är öronmärkt för ett specifikt syfte vill jag kontrollera för att andra 

utomstående förklaring inte påverkar resultatet. Om ekonomiskt resultat har betydelse har jag 

belyst den förklaringsvariabeln men inte undersökt varför just den påverkar. Statistik över 

kommunernas ekonomiska resultat är hämtade från SCB databas och gäller för år 2015 och är 

resultat i kr/per invånare.  
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Resultat 

Nedan redogörs för det resultat från den genomförda regressionsanalysen. Totalt tre tabeller 

beskrivs, innehållandes både bivariat och multipla regressioner. Tabell 2 avser alla 285 

kommuner som är aktuella i studien och möjliga förklaringar till lärarlönelyftet med och utan 

kontrollvariabler. Den andra tabellen, tabell 3 innehåller en så kallad interaktions-variabel 

inklusive kontrollvariabler. Den sista tabell 4 avser endast majoritetsstyrda kommuner. Efter 

redogörelse för resultat ges en kort sammanfattning följt av analys.  

Regressionsanalyser  
I tabell 1.1 visas tre regressioner med olika många variabler. Totalt har 285 observationer 

inkluderats i regressionen, fyra kommuner deltog inte lönesatsningen. Därtill uteblev Dorotea 

kommun som styrs av det lokala partiet Dorotea kommunlista och har inte kodats som 

antingen Vänsterstyre, Blocköverskridande styre eller Alliansstyre.  

 

Tabell 2 - Förklaringar till Lärarlönelyft 

 
    Modell 1 

 
    Modell 2 

 
   Modell 3 

 
Kommunstyre 183,5 202,9 180,8 

 (125,4) (126,3) (129,8)) 
MajMin  267,9 288,9 

   (220,7) (220,8) 

LegTeacher   
 

-15,2 
   (12,18) 

Kommunstorlek   
 

0,017 
            (0,02) 

Lärartäthet   
 

162,39* 
   (92,31) 

Kommunekonomi   
 

0,00002 
   (0,0165) 

Konstant 1096,3*** 891,0 11,63 
Observationer 285 285 282 
Justerat R²  0,003 0,005 0,01 
Standardfel i paranteser 
*p<0.10,	**	p<0.05,	***	p<0.01 

    
Resultatet från den första regressionen och modell 1 visar att riktningskoefficienten är 
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b=183,5. Huruvida det är starkt eller svagt är än så länge svårt att uttala sig om. Med 

riktningskoefficienten (b) menas att för varje skalsteg längs den tre-gradiga variabeln 

kommunstyre ökar lärarlönelyfts-differensen med 183,5 kr. Resultatet är inte statistiskt 

signifikant. I modell 2 tillförs dummyvariabeln MajMin och det visar sig att sambandet 

mellan kommunstyre och lärarlönelyft stärks samtidigt som betydelsen av majoritet är 

starkare b=267,9. Effekten av att tillföra ytterligare variabel indikerar på att det inte helt 

oväntat kan finnas ett samband mellan dessa två variabler. Ett sätt att tolka effekterna av 

variablerna och relationen mellan de är att se MajMin som en supressorvariabel. Det är i 

frånvaron av variabeln MajMin effekten av den oberoende variabeln kommunstyre 

undertrycks om den inte kontrolleras för (Teorell & Svensson, 2007 s.194). I den tredje 

modellen tillförs kontrollvariablerna lärarlegitimation, kommunstorlek, lärartäthet och 

kommunekonomi. Vid kontroll för dessa minskar riktningskoefficienten till b=180,8 samtidigt 

som effekten av majoritet/minoritet har ökat. Det är endast lärartäthet som sticker ut i 

sammanhanget med b=162,39 och är statistiskt signifikant på 90% säkerhetsnivå. De andra 

kontrollvariablerna i modell 3 har låg, nästintill obefintlig effekt på den beroende variabeln. 

Eftersom effekten av kommunstyre inte är statistiskt signifikant går det inte att säga att det 

finns ett samband mellan kommunstyre och lönedifferentiering.    

Alla tre modeller i tabell 1 visar upp R2-värden omkring 0,01. Med R2 menas hur mycket 

av variationen modellen kan förklara (Teorell, Svensson 2017, s.177). Det betyder att 

modellerna knappt kan förklara 1% av variationen och får ses som lågt. Däremot behöver inte 

passningsmåtten tillmätas alltför stor betydelse. Ytterligare sätt att försöka studera om 

hypoteserna stämmer eller inte är att tillämpa en så kallad interaktionsvariabeln, detta för att 

se om sambandet återfinns i särskilda kontexter.  

 
Regressionsanalys med interaktionsvariabel 
 

I tabell 3 nedan redovisas regressionsanalys med interaktionsvariabel som förklaring till 

lärarlönelyftet. Även om trenden är att det blir allt fler minoritetsstyren i kommunerna är det 

fortfarande 199 kommuner där en majoritet samarbetar och styr (Wänström 2016).  Tidigare 

redogjordes för hur en interaktionsvariabel fungerar och vilket syfte det har för förståelse av 

olika variabler. I modell 1 syns en interaktionseffekt på b=438,52 vilket är statistiskt 

signifikant på 90% säkerhetsnivå vilket stärker hypotesen om att det har betydelse för om 

styret i kommunen är i majoritet eller i minoritet. Skulle däremot effekten av kommunstyre 
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vara exakt lika stor i antingen minoritets eller majoritetsstyrda kommuner som i det 

ursprungliga sambandet interagerar inte variablerna med varandra, ingen interaktionseffekt. 

Om sambandet är starkare i någon av ”undergrupperna”, exempelvis i majoritetsstyrda 

kommuner, finns det en interaktionseffekt (Esaiasson et al, 2017 s.78ff).  

Resultatet i modell 1 visar på att kommunstyret har betydelse för lärarlönelyftets 

lönedifferentiering under vissa omständigheter, det vill säga om styret är i majoritet eller 

minoritet. Att sambandet är statistiskt signifikant stärker hypotesen om de ideologiska 

effekterna för hur man väljer LLL-modell är starkare i majoritetsstyrda kommuner.  

 

Tabell 3 - Förklaringar till lärarlönelyftet med interaktionsvariabel 

 
      Modell 1 
 

      Modell 2 
 

Kommunstyre -63,07 -42,56 
 (200,7) (205,4) 

MajMin -192,3 -152,4 
 (348,62) (363,2) 

Kommunstyre:Majmin 438,52* 
 

 406,9 
 (257,7) (265,5) 
   

LegTeacher  
-15,47 

(12,16) 
Kommunstorlek  0,0186 

  (0,02) 
Lärartäthet  140,1 

  (93,4) 
Kommunekonomi  -0,0005 

  (0,016) 
Konstant 1193,25*** 543,90 
Observationer 285 281 
Justerat R²  0,012 0,014 
Standardfel i paranteser 
*p<0.10,	**	p<0.05,	***	p<0.01 

  
När alla kontrollvariabler är inkluderade i modell 2 avtar interaktionseffekten, om än 

marginellt och minskar till  b= 406,9. P-värdet, det värde som anger värdets signifikans, är 

marginellt under tioprocentsnivån för statistisk signifikans. Kontrollvariablerna har 

fortfarande liten effekt på lönedifferentieringen och av dessa har variabeln lärartäthet störst 

effekt. Dessutom visar bägge modeller i tabell 3 högre förklarad varians, r2, med 

interaktionsvariabel i föregående tabell, om än fortfarande låg.  
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Regressionsanalys över majoritetsstyrda kommuner 
För att underlätta förståelsen av interaktionsvariabel och nyansera resultaten genomförs även 

regression med enbart analysenheter som styrs av en majoritet i tabell 4 ovan. Antalet 

analysenheter för regressionsanalysen nedan är därför färre än i de föregående tabellerna, det 

vill säga 195 st. b-koefficienten i modell 1 är avsevärt mycket större än i jämförbara 

regressioner b=375 och är statistiskt signifikant på 95% säkerhetsnivå. Med kontrollvariabler 

i modell 2 är kommunstyre fortfarande signifikant men på 90% säkerhetsnivå även om 

sambandet har minskat till b=300,63 vilket indikerar på att det finns en effekt av 

kommunstyre på lärarlönelyftet.  

 

Tabell 4 - Förklaringar till Lärarlönelyft i endast majoritetsstyrda kommuner 
 

       Modell 1 Modell 2       
Kommunstyre 375,5** 300,63* 

 (163,4) (173,8) 
  
LegTeacher  -9,54 

  (14,15) 
Kommunstorlek  0,002 

  (0,02) 
Lärartäthet  186,7 

                                 (114,24) 
Kommunekonomi  0,0021 

  (0,016) 
Konstant 1000,9 -449,28 
Observationer 199 195 
Justerat R²  0,002 0,016 
Standardfel i paranteser   
*	p<0.10,	**	p<0.05,	***	p<0.01 
 
 
    

Noterbart är att kontrollvariabeln lärartäthet i majoritetsstyrda kommuner i modell 2 uppvisar 

den största effekten av samma variabel än i övriga regressionsanalyser. Effekten av 

kommunstyre på lärarlönelyft i tabell 4 är 600–750 kr i lönedifferens mellan majoritetsstyrda 

vänsterstyren och alliansstyren. I relation till tidigare regressioner, exempelvis tabell 2 får det 

anses vara stort och att det är signifikant bekräftar hypoteserna. Den här differensen visar 

emellertid varken medelvärdet eller en relativ variationsbredd. Utifrån resultaten kan vi inte 

se var någonstans den här lönespridningen ligger i intervallet. 
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Resultaten från regressionerna ovan förklarar inte varje kommuns lärarlönelyft utan är den 

genomsnittliga lönedifferensen. Det finns kommuner som avviker.  

 
Sammanfattning resultat 
 

Resultaten som presenterats ovan ger stöd åt alla tre hypoteser. Även om tabell 2 inte är 

signifikant visar resultaten i de två efterföljande regressionsanalyserna att hypoteserna verkar 

stämma under vissa omständigheter. Lönespridningen är större i majoritetsstyrda 

allianskommuner än i majoritetsstyrda vänsterkommuner och sambandet är statistiskt 

signifikant. Resultaten antyder dessutom att kommunerna som politisk part har en viss 

ideologisk påverkan för hur lärarlönelyftet fördelas, särskilt i majoritetsstyrda kommuner, 

vilket regressionsanalysen med interaktionsvariabeln och den sista regressionstabellen 

illustrerar. Dessutom pekar resultaten på att det kan finnas andra förklaringsfaktorer som inte 

har kontrollerats för även om de mest centrala kontrollvariablerna har tillämpats. Lärartäthet 

är den av kontrollvariablerna som har störst effekt vilket kan förklaras med att reformen och 

bidraget baserades på antal elever i kommunen. Varför en större bidragssumma för en 

kommun leder till viss lönespridning av lärarlönelyftet är inte helt enkel att svara på utifrån 

regressionsanalyserna. Resultaten förklarar inte varför kommuner väljer att implementera 

LLL på ett visst sätt, utan belyser bara eventuella statistiska samband. 
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Analys och slutsats  

I följande avsnitt analyseras resultatet i relation till tidigare forskning. Analysdelen är 

uppdelad i olika avsnitt. I den första delen analyseras resultatet med kommuner i fokus medan 

den andra delen fokuserar på implikationer av studiens resultat. Avslutningsvis ges en kort 

sammanfattning följt av möjliga uppslag för fortsatt framtida forskning.  

 

Kommunstyren & lärarlönelyft 
Syftet med studien var att försöka undersöka hur kommuner väljer att fördela lärarlönelyftet 

och försöka besvara frågan om det finns det ett samband mellan styret i kommunen och 

fördelningen av lärarlönelyftet. Resultaten från regressionsanalyserna visar på att det finns ett 

sådant samband och blir som mest tydligt när styret är ett majoritetsstyre vilket synliggörs 

med interaktionsvariabeln och vid regression med enbart majoritetskommuner. Det innebär att 

alla tre uppställda hypoteser bekräftas i den här undersökningen. Majoritära alliansstyren har 

en större lärarlönelyftsdifferens än majoritära vänsterkommuner. Det kan vara så att i dessa 

kommuner undviker de styrande kompromisser med ideologiska motståndare vilket möjliggör 

i sin tur den egna politiken. Kontrollvariabler visade ingen kännbar effekt förutom variabeln 

lärartäthet och det är möjligt att det kan finnas andra förklaringsfaktorer. Alla tänkbara sådana 

har inte kunnat kontrolleras för i den här uppsatsen. Genom att statistiskt studera nästan alla 

Sveriges kommuners fördelning och differentiering av lärarlönelyftet uppnås uppsatsens syfte. 

En del kommuner väljer ett enhetligt belopp medan andra kommuner väljer att differentiera, 

båda metoder är möjliga och i linje med riktlinjerna för reformen. Resultatet i föreliggande 

uppsats kan bistå med intressant information till forskning om reformen samtidigt som 

resultatet kan förstås i relation till tidigare litteratur på området.  

 

Lärarlönelyftet – om majoriteten få bestämma 
Regressionsanalyserna visar att andelen minoritetsstyren och blocköverskridande samarbeten 

påverkar lärarlönelyftet. Wänström (2016) beskriver i sin rapport det förändrade 

kommunpolitiska landskapet där allt fler minoritetskonstellationer formeras samtidigt som allt 

fler blocköverskridande samarbeten bildas. Det innebär mer förhandlingar och kompromisser 

om politiken. En ökning av blocköverskridande samarbeten och fler antal minoritetsstyren i 

kommunerna sedan tidigare val kan ha påverkat varför effekten av kommunstyret inte är ännu 

större i den genomförda undersökningen. Fler majoritetsstyren och färre blocköverskridande 
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hade troligtvis påverkat sambandet mellan kommunstyre och lärarlönelyft i ännu större 

utsträckning. Det tåls att sägas att det är fortfarande totalt sett är fler majoritetsstyren bland 

Sveriges kommuner även om det har skett en markant ökning av minoritetsstyren sedan valet 

2014. Samtidigt kan det även sägas att det spelar mindre roll för små kommuner om det är ett 

minoritet- eller majoritetsstyre jämfört med stora kommuner. Det finns vanligtvis en stark 

tradition av brett samarbete i mindre kommuner (Wänström 2016, s.46). Även Jarl (2012) 

som studerar två olika stora kommuner finner att det kan variera mellan stora och små 

kommuner. Värt att nämna är att i föreliggande studie hade varken variablerna 

kommunstorlek eller andel legitimerade lärare någon egentlig effekt. Det går visserligen att 

problematisera operationalisering av dessa men att ingen av dessa påverkade utfallet är 

förvånande. Jarl (2012) menar att storstadskommuner är mer blockpolitiskt orienterade och 

där skolpolitiken i nämnder ofta är ideologiskt färgad. Med anledning av det torde det vara så 

att variabeln kommunstorlek borde medfört större effekt eftersom dessa är mer politiskt 

ideologiska vilket i sin tur borde påverkat fördelningen av lärarlönelyftet i större utsträckning.  

Operationaliseringen av kommunstyre, baserades på SKL (2015, s.33) kategorisering och 

som med alla kategoriseringar får det implikationer för resultatet. En invändning kan sägas att 

många olika parti-konstellationer kan inrymmas inom varje kategorisering. Ett vänsterstyre 

kan exempelvis innehålla enbart Socialdemokraterna eller enbart Vänsterpartiet vilket kan 

påverka inriktningen på politiken. Samma sak gäller naturligtvis andra styren, det vill säga 

blocköverskridande och alliansstyren. En annan kategorisering än den här är naturligtvis 

möjlig att göra. Exempelvis skulle en traditionell höger/vänster-indelning kunna göras men är 

samtidigt problematisk ur ett reliabilitetsperspektiv. Detta eftersom varken 

Sverigedemokraterna eller det gröna-ideologiska Miljöpartiet varken kan klassificeras och 

placeras på en tvådimensionell skala. Dessa partier identifierar sig inte som varken höger eller 

vänster. Det skulle försvåra möjligheten att säga något om resultatet.  

Att variabeln lärartäthet har betydelse och påverkar visar på att reformen utföll enligt 

föreskrifterna. Det eftersom bidraget baserades på antal elever per kommun. I SFS 2016:100 

anges att bidraget som betalas till huvudman är beräknat på antal elever. Fler elever per lärare 

innebär att det finns en större summa att fördela. Däremot behöver det inte betyda att 

kommunen väljer att differentiera bidraget mellan lärarna och därför kan inga sådana 

slutsatser göras utifrån resultatet ovan.  

Lindensjö och Lundgren (2010) menar att tillfälligheter och berördas prioriteringar, i det 

här fallet kommuner, kan påverka utfallet av en reform. Några sådana tendenser går inte att 

utläsa i studiens resultat. Den kommunala ekonomin har utifrån regressionsanalyserna 
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obetydlig effekt på lärarlönelyftet och differentiering. Vad som däremot kan ha påverkat är i 

vilken utsträckning lärarlönelyftet genomförts i varje kommun. Exempelvis kan det vara så att 

kommuner har valt att göra lönelyftet permanent medan andra kommuner valt en 

tidsbegränsad modell. När bidraget är slut är det kommunen som måste stå för lönepåslaget. 

Det är emellertid tveksamt om det hade påverkat val av fördelningsmodell i någon större 

utsträckning. Någon sådan variabel har inte inkluderats i någon av regressionsanalyserna men 

kan vara intressant för framtida studier.   

 

Bekräftar kommunen som politisk part  
Det går att diskutera om policyfrågor som rör skolan ska vara föremål för ideologisk påverkan 

eller inte. Skolfrågor visar Quennerstedt (2006) och Jarl & Rönnberg (2015) inte sällan är 

politiserade, särskilt när det handlar om finansiering och organisering av utbildning vilket 

även syns i min studie. Med interaktionsvariabeln stärktes sambandet mellan kommunstyre 

och lärarlönelyft och var samtidigt statistiskt signifikant. För även om uppsatsen har en 

kvantitativ ansats kan den ändå relateras och jämföras med Quennerstedts (2006) 

diskursanalytiska avhandling. I de kommuner som inte valt att differentiera lärarlönelyftet och 

istället valt ett enhetligt belopp kan dessa kommunen uppfattas som resultatansvarig. I den här 

föreställningen placeras kommunen mellan staten och de professionella utan intentioner att 

bedriva egen kommunal skolpolitik, och ska istället se till att mål och resultat uppnås. Att 

påverka lönebildning är inte en sak för enskilda politiker, skolpolitik är istället en 

angelägenhet för politiker på den nationella nivån (Jarl, 2012, s.32). Däremot behöver inte 

den här föreställningen enbart likställas med kommuner med ett enhetligt lärarlönelyft. Det 

kan även vara så att dessa kommuner har gjort ett aktivt val att inte differentiera beloppet och 

på så sätt bedrivit ideologisk skolpolitik. Exempelvis att vänsterstyren aktivt valt ett enhetligt 

lärarlönelyft. Klart är att lärarlönelyftet påverkas av kommunstyret under vissa 

omständigheter och kan i och med det härledas till att många kommuner är aktiva i sin roll 

som part i utbildningspolitiken (Quennerstedt 2006).  

I relation till Lindensjö och Lundström (2010) kan resultatet även analyseras och förstås på 

två olika sätt. Det första är att reformen, lärarlönelyftet är precist formulerad och begränsar 

därmed utrymmet för kommunen att omvandla reformen. Det innebär att det uppsatta målet är 

i sig förhållandevis ointressant eftersom det redan är känt på förhand. Det andra sättet är att 

reformen är oprecist formulerad, exempelvis med målet är att höja lärares status och detta kan 

därför göras på olika sätt. Därmed kan implementeringen variera mellan kommuner. Det 
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betyder att genomförandet av lärarlönelyftet även kan ha påverkats av hur lokala 

kommunpolitiker förstår sitt uppdrag och reformens utformning och syfte. Att reformen 

möjliggjorde och gav utrymme för kommuner att välja olika sätt att fördela lärarlönelyftet 

mellan lärare är visserligen anledningen till varför den här uppsatsen genomfördes. Men den 

variation av differentiering kommunerna uppvisar kan därför sägas vara en effekt av hur dessa 

uppfattar reformen. 

Samtidigt ska man komma ihåg att kommunen är ansvarig huvudman för utbildning. Jarl 

(2012) menar att det vore paradoxalt om kommuner inte väljer att styra skolan i en viss 

ideologisk riktning. De lokalt ansvariga beslutsfattarna borde därför ta tillfället i akt att 

påverka, i detta fall lönebildningen. En av anledningarna till kommunaliseringen på 90-talet 

var att den då centralt styrda skolan inte var tillräckligt effektiv och huvudmannaskapet 

behövde flyttas för att bättre anpassas efter lokala förhållanden. Resultatet kan utifrån det här 

sättet visa på att kommuner valt och gjort ett aktivt val där ideologin delvis kan förklara 

utfallet.  

I ett PM tydliggörs varför reformen är nödvändig: ”Syftet är att öka läraryrkets 

attraktionskraft och därigenom resultaten i skolan.” (Utbildninsdepartementet, PM, 2016). 

Resultaten från undersökningsresultatet visar på att det uppenbarligen finns olika sätt för hur 

det ska göras. De kommuner som valt ett differentierat belopp innebär att man rangordnar 

lärare i ännu större grad än i kommuner med ett enhetligt lärarlönelyft. Ett sätt att förstå dessa 

val kan härledas till liberalismen där löneskillnader kan vara motiverade. I dessa kommuner 

visar studien att dessa agerar enligt ideologin. I Vänsterstyrda kommuner har man i större 

grad valt ett enhetligt lönetillägg och kan därför sägas betona socialistisk jämlikhet. Den 

jämna lönelyftet innebär lika för alla lärare. 

 

Konsekvenser för lönebildningsprocessen 
Studiens omfattning och betydelse för att kunna dra några generella slutsatser är 

förhållandevis begränsade. Vad uppsatsen däremot kan göra är att synliggöra 

implementeringsproblematik som följs av det kommunala huvudmannaskapet. En annan 

aspekt som är särskilt intressant och som inte enbart gäller för skolans kontext, handlar om 

lönebildningsprocessen. På svensk arbetsmarknad är det arbetsmarknadens parter som 

förhandlar om avtal utan politisk inblandning. Om det är bra eller dåligt att politiker lägger sig 

i lönebildningen får låtas vara osagt. Komplexiteten i svensk lönebildningsprocess blir än mer 

kännbar när reformer likt denna genomförs. Forslund (2017a) resonerar i sin rapport att 
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lärarlönelyftet kan ses som ett statligt, eller möjligtvis ideologiskt ingrepp i den svenska 

lönebildningsprocessen. Den här undersökningen visar på att det finns tendenser till att 

politiker påverkas av sina ideologier och kan således inte låta bli att börja peta i 

lönebildningen när sådan möjlighet ges.  En ökad inblandning i lönebildningen innebär en 

mer politisk lönebildning. Detta trots att man menade att reformen i själva verket var opolitisk 

och framtagen tillsammans med arbetsmarknadens parter (Utbildninsdepartementet, PM, 

2016). Och eftersom resultatet i undersökningen bygger på nästintill alla Sveriges kommuners 

lärarlönelyft, där många agerat ideologiskt, får lönebildningen en politisk prägel, samtidigt 

som det stärker resonemanget om att politiker vill påverka lönebildningen.  

Forslund (2017a) menar att när marknadens mekanismer inte förmår att lösa 

lönebildningen kan liknande ingrepp motiveras och när andra professioner vill ha lönepåslag 

likt den (vissa) lärare fått, kan det vara på sin plats att studera vilka konsekvenser det får 

arbetsmarknadspolitiken. Huruvida lärarlönelyftet är början på en uppluckring av den svenska 

modellen går att diskutera men att dra sådana slutsatser är utifrån den genomförda 

undersökningen, emellertid alltför drastiska. Det ändå en intressant diskussion som kan 

behöva lyftas ytterligare i takt med att andra offentligt anställda kan komma att kräva 

lönepåslag. Behovet av forskning på området kan därför sägas vara välkomnande.  

 

Konsekvenser för lärarkåren 
Eftersom resultaten visar på att politiker påverkar lönebildningen för lärare innebär det att 

utomstående aktörers inflytande och makt över lärarprofessionen utökas nu till att även gälla 

lärares löner. Än mer kännbart blir konsekvenserna när det inte är enbart nationella politiker 

som bestämmer över lärarnas profession utan att även kommunpolitiker kan bestämma över 

kåren. Likt flera andra förändringar och reformer som Lundström (2018) menar samvarierar 

och påverkar lärares autonomi kan nu även lärares lönesättning i viss mån adderas till listan. 

Att löner kan debatteras i kommunala kammare och nämnder över huvudena på lärare 

samtidigt som kommuner ideologiskt påverkar implementeringen visar på den problematik 

yrket tampas med.  

Utifrån tidigare forskning (Slotte 2017; Tjäder Berggren, 2018) där man studerat lärares 

uppfattningar om reformen kan man konstatera att lärarlönelyftet har påverkat 

sammanhållningen i lärarkåren. Eftersom det är politikerna som i stora drag beslutar om hur 

reformen ska genomföras lokalt kan det förekomma lokala skillnader. Det är inte helt orimligt 

att försöka resonera kring hur ett differentierat lönepåslag påverkar sammanhållningen 
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jämfört med ett enhetligt lönebidrag. Eftersom kommuner har valt olika strategier och 

modeller är det inte omöjligt att tänka sig att lärare uppfattar reformen olika och påverkar 

lärare i varierad utsträckning.  

 

Slutsatser och framtida forskning 
Lärarlönelyftet är en reform som kan studeras på flera olika sätt och med olika 

ingångsvinklar. Modellerna i regressionsanalyserna kan inte förklara fenomenet fullt ut men 

att försöka hitta fullständiga förklaringar till ett samband är inte helt okomplicerat. 

Lärarlönelyftet är ett nytt fenomen och förståelse och kunskaper om det förbättras för varje 

forskningsbidrag inom området. Syftet och ambitionen med uppsatsen var inte heller att 

generera ett bidrag för att kunna generalisera resultaten till andra kontexter utan bör istället 

ses i den studerade kontexten, det vill säga skolan. Studien är begränsad i den meningen att 

den studerat just skolområdet som är komplext och inte jämförbart med andra policyområden.  

Studien har bara skrapat på ytan men får ändå ses som ett bidrag till ett forskningsområde 

som hittills endast fokuserat på upplevelser och uppfattningar av reformen. Eftersom 

lärarlönelyftet och andra reformer som påverkar lärarkåren får konsekvenser (Se Slotte, 2017; 

Tjäder Bergqvist 2018; Alvunger 2015; Lundström 2018) nyanserar föreliggande studie 

forskningsfältet och bidrar med kunskaper om vad som föranleder och orsakar utfallet. De 

kommunala politikernas partifärger har betydelse för implementeringen och i mitt fall för 

lönebildning av lärare. Studiens begränsade omfattning gör att alla frågor som följer resultatet 

från regressionsanalyserna inte kan besvaras och ger därför ypperliga möjligheter för andra att 

utforska vidare inom ämnet. Någonstans mellan den här uppsatsen och tidigare kvalitativa 

sådana, kan framtida forsning komma att komplettera fältet för att beskriva och utforska den 

enskilda mekanismen som orsakar utfallet. En möjlig forskningsansats är att studera de 

centrala personerna, det vill säga politikerna bakom beslutet för att på så sätt kunna säga 

varför X leder till Y. Andra intressant uppslag för framtiden är att i takt med att reformen och 

nya lärarlönelyft har betalats ut och genomförts sedan 2016 kan en jämförelse över tid vara 

intressant. Genom att studera alla kommuner vid två olika tidpunkter kan föreliggande 

uppsats byggas vidare på och möjliggöra djupare förståelse för hur kommuner agerar som 

politisk part.  

Avslutningsvis kan man konstatera att reformen är intressant ur flera aspekter. Och 

huruvida syftet med att stärka resultaten i skolan uppnås med reformen är i dagsläget svårt att 
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svara på. Men klart är att kommuner är olika, har olika förutsättningar, styrs av olika 

konstellationer och har valt olika strategier för implementering av reformen. Om det i 

slutändan ger samma resultat, det vill säga, stärkt attraktionskraft och förbättrade skolresultat, 

får än så länge låtas vara osagt. Men ett konstaterande är att löner är komplext och att det 

finns olika sätt att se på löner.   
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