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Sammanfattning 
Föreliggande studie är ett försök att beskriva och analysera hur den så kallade 

kommunaliseringsreformen, övergången från statligt till kommunalt reglerade tjänster för 

lärare i grundskola och gymnasium, togs emot och beskrevs i Lärarnas Riksförbunds tidskrift 

Skolvärlden runt 1989 då reformen antogs, samt att över en tjugo års period mellan 1980 och 

2010 spegla diskussionen vid några nedslag före och efter reformen, med inriktning på tre 

teman: politisk styrning, fackligt arbete samt professionsfrågor. Debatten om skolans 

huvudmannaskap och synen på lärarprofessionen är idag fortfarande aktuell och ämnet har 

fått stor uppmärksamhet under det senaste året både inom forskning och media med t.ex. 

Johanna Ringarps avhandling som fokuserar på de inblandade aktörerna under reformåret 

1989 och de samhällsförändringar som ledde fram till beslutet.   
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I. INLEDNING 
 

Bakgrund 

 ”Brist på lärare stort problem för framtidens skola”,1 lyder rubriken på en artikel i Uppsala 

Nya Tidning den 25/10 hösten 2010. Artikeln beskriver läraryrkets försämrade status, utsatt 

för omfattande kritik och med krav på ständiga förändringar, vilket har lett till att få 

kvalificerade studenter söker lärarutbildningen.2 I septembernumret av Skolvärlden, intervjuas 

forskaren och läraren Niklas Stenlås som i sin rapport En kår i kläm – Läraryrket mellan 

professionella ideal och statliga reformideologier bekräftar denna bild av en försvagad 

yrkesgrupp som kringskurits i sina möjligheter att utföra sin profession.3  

     Rapporten är en bred genomgång av regeringspropositioner, utredningar och forskning och 

beskriver skolans reformpolitik, med start i kommunaliseringsreformen 1988 och mål- och 

resultatstyrningsreformen 1990-91, och hur de här reformerna påverkat lärarnas 

yrkesutövning. Författaren ser två slags reformideologier: den ena vars syfte var att förändra 

läraren och den andra som skulle skapa effektivitet i offentlig sektor. Stenlås menar att 

lärarkåren under denna period deprofessionaliserats så tillvida att rätten att ”definiera yrkets 

innehåll och former har begränsats.”4.  

     Stenlås refererar bland annat till Sofia Perssons avhandling Läraryrkets uppkomst och 

förändring En sociologisk studie av lärares villkor, organisering och yrkesprojekt inom den 

grundläggande utbildningen ca.1800-2000. Den beskriver folkskole- och 

grundskoleläraryrket mot bakgrund av tre stora förändringar: folkskolans uppkomst, 

grundskolans införande samt kommunaliseringsreformen. Författaren ställer frågor som: Hur 

styrs utbildningen? Vem styr? Vem förändrar den? Vilka opponerar sig och vilka vinner 

respektive förlorar på förändringen?5  

     Rolf Torstendahl menar också att läroverkslärarna, alltså dagens gymnasie- och 

grundskollärare, förlorat den professionella auktoritet och höga status som kännetecknade, 

yrkesgruppen fram till något decennium efter andra världskriget, och att de fört en 30-årig 

kamp som har haft sin motsvarighet i många länder. Idag är den här lärargruppen inte någon 

elit, säger Torstendahl, utan ifrågasätts av lekmän som till exempel föräldrar. 6  

                                                            
1  Skeri (2010). 
2  Ibid. 
3  Wahlgren (2010) , s. 29.  
4  Stenlås ( 2009), s. 5. 
5  Persson (2008) , ss.1 ff. 
6  Torstendahl (2008), s. 179 
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Våren 2011 disputerade Johanna Ringarp med sin avhandling Professionens problematik. 

Lärarkårens kommunalisering och välfärdsstatens förvandling. Avhandlingen ingår i 

forskningsprojektet ”Demokrati och deprofessionalisering: En studie av deprofessionalisering 

i svensk offentlig förvaltning och dess betydelse för demokratin”. Ringarp beskriver 

samhällsförändringarna som ledde fram till kommunaliseringsreformen i slutet av 1980-talet 

och konflikten som utspelade sig 1989 då reformen antogs. Ringarp ser kommunaliseringen 

som en bidragande men inte avgörande orsak till läraryrkets deprofessionalisering och menar 

precis som Sofia Persson, att orsaken till att läraryrket förlorat samhällelig sanktion beror på 

att yrkets status redan från början inte varit tillräckligt stark. Ringarp lyfter också som Stenlås 

fram den nyliberala ekonomiska politiken, och ser kommunaliseringsdebatten som en 

skärningspunkt mellan skilda perspektiv - lärarprofessionalism och 

organisationsprofessionalism - där den förra innebär stor frihet för lärarna och den senare 

handlar om ökat inflytande från andra grupper. Denna kamp kom att utspela sig mellan 

lärarförbunden, där LR var en av parterna, och statliga och kommunala instanser.7 LR som 

bärare av den ämnesinriktade läroverkstraditionen blev förlorarna, menar även Ringarp.8  

          Debatten om skolan  har fortsatt att vara intensiv under våren 2011  och både forskare 

och lärare deltar med debattinlägg i dagstidningarna,  bloggar på nätet och nyutgivna böcker. 
9Prof. Lena Sommestad har bloggat om vikten av att samhället hyser tillit till professionerna 

och om skolans och läraryrkets demokratiuppdrag.10 

 

Min egen utgångspunkt 

Mitt intresse för läraryrkets förändring har personliga grunder. Jag blev färdig lärare 1986 och 

efter att jag fått mitt första barn 1988 var jag borta från skolan under det årtionde då 

reformerna sjösattes och följde kommunaliseringsdebatten endast på avstånd. När jag 

återvände till läraryrket 1999 märkte jag att det skett stora förändringar, men också att det var 

svårt att prata om detta på ett öppet sätt. Genom litteraturen i magisterprogrammet har jag fått 

den vetenskapliga förklaringen till utvecklingen och jag kände tidigt igen mig i Lars 

Svedbergs beskrivning av lärarkåren som splittrad och defensiv, med svårigheter att formulera 

problemen. Svedberg pekar på språkets betydelse och hur det formar vår förståelse av 

omvärlden och att det har bidragit till att förändra synen på lärarrollen.11 Just denna 

                                                            
7 Ringarp (2008), s. 186 ff. 
8 Ibid, s. 183. 
9 Se till exempel Sven-Eric Liedmans bok Hets,2011. 
10 Sommestad, Lena (2011-04-17) och ( 2011-04-20). 
11 Svedberg (2005), s. 94-95. 
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begränsning vad gällde talandet om skolan och lärarrollen har varit påtaglig för mig i slutet av 

1990- och i början av 2000-talet. En forskar/masterkurs i ämnet Comparative Education vid 

universitetet i Leuven 2010 som handlade om utbildningspolitik ramade in och fördjupade 

min förståelse för den svenska skolutvecklingen och satte in den i ett europeiskt och globalt 

perspektiv.12 De frågor som kursen fokuserade på var demokrati, kultur och politik i ett 

komparativt utbildningsperspektiv. Föreläsningar, litteratur och diskussioner behandlade 

dessa frågor  mot bakgrund av  utmaningar i vår globaliserade postindustriella tid. En av 

föreläsarna var prof. Stavros Moutsios som talade om hoten mot demokratin.13 

      

Disposition 

Efter denna inledande bakgrundsbeskrivning av aktuell forskning och min egen ingång i 

ämnet följer ett kort beskrivning av själva problemet och syftet med föreliggande studie. 

Därefter resonerar jag i den tredje delen kring material – och metodval samt definierar de 

begrepp som är involverade i studien.  

     I det fjärde kapitlet sammanfattar jag Johanna Ringarps aktuella avhandling som får utgöra 

en naturlig fond mot min egen analys och mina egna slutsatser.  I kapitel fem presenterar jag 

min egen empiriska undersökning av Skolvärlden och i det påföljande kapitlet analyserar och 

diskuterar jag mina resultat för i det avslutande avsnittet försöka dra några slutsatser av 

fynden i mitt material.  

   

I. Problemformulering   

Kommunaliseringsreformen genomfördes trots lärarnas motstånd och Stenlås menar att detta 

var en maktdemonstration mot lärarna. Ringarp tar också upp den aspekten men betonar även 

att reformen var ett uttryck för den socialdemokratiska ideologin som strävade efter att 

återföra skolan till kommunen som de såg som välfärdssamhällets bas. Både Stenlås och 

Ringarp pekar i sin aktuella forskning på att lärarnas makt minskat under perioden från 1990 

och till idag och att det dels har sin orsak i ideologiska utgångspunkter och dels i en 

ekonomisk politik vars syfte var att minska utgifterna inom offentlig sektor.14 

      Vad blir då konsekvenserna för demokratin när den kommunala skolan försvagas? När få 

studenter vill bli lärare eftersom yrket förlorat sitt professionella handlingsutrymme. Min 

ambition med studien är inte att besvara den stora frågan utan att belysa ett utsnitt i denna 

                                                            
12  Baltzer (2010), s.1.  
13 Moutsios (2010), föreläsning. Educatiob reform and Citizenship Education. 
14  Ringarp (2011), s. 179 ff,  Stenlås (2009), s.12-13. 
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förändringsprocess som den beskrivits av ett av lärarförbunden, Lärarnas Riksförbund (LR), 

som i första hand engagerar ämneslärarna, vilka också förvaltar ett arv från den gamla 

läroverkstraditionen, och försöka tolka och analysera deras resonemang och argument mot 

bakgrund av förändringen.    

 

Syfte och frågeställningar   

Syftet med studien är att i tidskriften Skolvärlden beskriva Lärarnas Riksförbunds inställning 

till kommunaliseringen av lärarkåren och hur förbundet sett på denna reformpolitik innan den 

genomfördes, vid själva genomförandet 1989 och decennierna efter genomförandet fram till , 

idag samt att göra en idé-  och ideologianalys på texten utifrån tre teman: politisk styrning, 

facklig kamp och professionalisering. De frågor som jag ställer är: Hur togs 

kommunaliseringsreformen emot? Hur har den fackligt- politiska kampen gestaltat sig i 

tidskriften? Hur har LR förhållit sig till de förändrade arbetsvillkoren under denna dryga 20-

årsperiod från 1989 och fram till idag? Hur har det minskade professionella 

handlingsutrymmet och de försämrade löne- och arbetstidsvillkoren beskrivits?    

 

 

II. Material metod och begrepp 

Material 

Mitt empiriska underlag är tidningsartiklar i Skolvärlden, Lärarnas Riksförbunds fackliga 

tidskrift. För att få perspektiv på diskussionen har jag valt att även gå tillbaka tio år innan 

reformen togs för att se vad LR då  lyfte fram för aspekter av yrket och den politiska debatten. 

För att få ett hanterbart källmaterial som ändå ger en bra representation över tidsperioden har 

jag gjort ett strategiskt urval om fyra tio årsintervall, vilket innebär  nedslag 1980, 1990, 2000 

samt 2010. Jag har gått igenom tre årgångar vid varje tioårsperiod med undantag för 1980. 

Sammantaget har jag gått igenom 238 nummer av Skolvärlden och 301 ledare och jag har 

kategoriserat materialet i följande teman: politisk styrning, fackliga frågor samt 

professionsfrågor.  

 

Idé - och ideologianalytisk metod  

Vid läsning och analys av materialet har jag använt en textanalytisk metod – idé- och 

ideologianalys - beskriven av Bergström och Boréus.15 Metoden används inom många 

                                                            
15 Bergström & Boréus (2005), ss. 149-179. 
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akademiska ämnen och någon allmänt erkänd indelning av den finns inte, säger författarna 16 

utan den ger forskaren stor frihet att själv utveckla analysinstrumentet så att det passar syftet 

och forskningsfrågan.17 

Det är viktigt att påpeka att  ideologi i det här sammanhanget rymmer både de explicita och de 

osynliga som finns i organisationer som till exempel skolväsendet, i form av föreställningar 

om makt och hierarkier.18 Ideologianalys eller ideologikritik kan ses som ett studium av 

underliggande skeenden och förklaringar. Den är närbesläktad med kritisk diskursanalys men 

där diskursanalysen har språkliga uttryck i fokus har idé- och ideologianalysen relationer 

mellan grupper i centrum.19   

     Analysen görs i tre steg där det första är analys av själva texten, källmaterialet, där 

nyckelbegrepp plockas ut.  I det andra steget beskrivs verkligheten som texten är skriven i där 

andra aktörer lyfts in. Den tredje slutligen sätter in texten i ett socialt sammanhang: ”Vem 

vänder sig denna text till? Vilkas talan anser den sig föra ’och vilkas åsikter avgränsar den sig 

mot’ 20   

     De nyckelbegrepp som jag valt ut för studien utgörs av tre teman: politisk styrning, den 

fackliga kampen och professionsfrågor vilka jag beskriver i nästa avsnitt. Urvalet av artiklar 

baserar sig inte på förekomsten av vissa ord utan på om texten berör dessa teman 

innehållsligt. Jag ser en stor poäng med den frihet som metoden medger samtidigt som den 

vida tolkningsramen innebär vissa svårigheter. Frågor som har uppstått är vilka kriterier som 

skall vara avgörande för urvalet av texter och hur avgränsningen mellan de olika temana skall 

göras. Var går gränsen mellan politiska och fackliga frågor? Hur avgränsar sig 

professionsfrågor mot de politiska eller fackliga?   

     Ett annat metodproblem som jag upptäckt är att ju mer kunskap om ämnet jag fått under 

processen desto noggrannare blir jag vid läsningen av materialet. Egentligen skulle hela 

materialet behöva läsas om för att nå högre grad av reliabilitet men detta medger inte tiden. 

Validiteten bedömer jag som god eftersom mina resultat ligger i linje med publicerade 

forskningsresultat. 

    Studien fokuserar på hur Lärarnas Riksförbund har förhållit sig till 

kommunaliseringsreformen och dess effekter, och hur detta har beskrivits i Skolvärden. Jag 

tittar på hur förbundet beskrivit det politiska händelseförlopp som ledde fram till detta beslut 

                                                            
16 Bergström & Boréus (2005). 
17 Ibid, s. 177. 
18 Ibid, s. 154. 
19 Ibid, s. 167 och 305. 
20 Ibid, s. 170. 
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och hur de har hanterat efterverkningarna fram till idag. Går det att utröna vilken ideologi 

förbundet utgår ifrån och har den förändrats över tid? Vilka är motståndarna och var finns 

identifikationen?   

 

Begrepp  

Eftersom professionsbegreppet är en vedertagen vetenskaplig term som definieras av många 

forskare inklusive Ringarp och Stenlås ägnar jag större utrymme åt detta begrepp än de övriga 

två temana. 

     Det är en komplex bild som beskrivs av begreppet profession och professionalisering. 

Begreppet professionalisering utvecklades för att beskriva ett yrke fram till professionsstatus, 

skriver Stenlås.21 Christina Florin beskriver professionalisering som ett slags ”kollektiv 

mobilisering för att höja statusen och få en bättre samhällsposition.”22 Yrken som inte lever 

upp till professionsstatus skulle enligt detta synsätt skiljas ut som semiprofessioner, dit 

läraryrket brukar räknas.23  

     Begreppet profession har också förändrats över tid beroende på samhällsutvecklingen och 

de yrken som strävat efter professionell status, säger Ringarp. Hennes definition innebär 

yrken som har ”en egen kunskapsbas som bygger på systematisk teori, auktoritet, samhällelig 

sanktion, etiska regler och en egen kultur.” 24 

     Florin och Torstendahl har beskrivit läroverkslärarna som den lärarkategori som mest 

förknippas med klassisk profession fram till decennierna efter andra världskriget.25 Man kan 

se diskussionen om professionalisering som en process som går både framåt och bakåt, säger 

Ringarp, och om den är framgångsrik eller ej handlar om professionens egen förmåga att 

mobilisera och på dess förhållande till välfärdsstaten. 

     Min studie tar avstamp i påståendet att det skett en deprofessionalisering, av läraryrket, ett 

begrepp som inte är teoretiskt etablerat som professionaliseringsbegreppet men förklaras som 

”en yrkesgrupps förlust av autonomi”.26 Det som händer är att yrkets identitet bryts ned, 

autonomin kringskärs och nya ledarskikt etableras i syfte att kontrollera de professionellas 

arbete. Inträdeskraven till yrket försvagas och fler kan utöva det. Rutiner, regler och 

standardisering medverkar också till denna deprofessionalisering vilket gör arbetskraften 

                                                            
21 Stenlås (2009), s. 36. 
22 Florin (2011), kolla sidorna!!! 
23 Ringarp (2011), s. 29, Stenlås (2009), s. 36. 
24 Ringarp (2011), s.28. 
25 Ibid, s. 30, Torstendahl (2008), s. 179. 
26 Stenlås (2009), s. 39. 
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utbytbar. Det kan även förekomma konkurrens mellan professionerna, om vilka värderingar 

som skall gälla, vilket kan minska förtroendet från omvärlden.27 

Vid läsningen av materialet har jag kategoriserat diskussioner om läraryrkets praktik det vill 

säga frågor knutna till yrkesutövandet som handlar ämnes- och organisationsfrågor samt 

kopplingen till forskning och vetenskap till professionsbegreppet men försöker i analysen 

bredda begreppet. I temat politisk styrning utgår jag från diskussioner och förslag som ledde 

fram till kommunaliseringsreformen, men jag tar också upp andra aktuella frågor kring 

skolväsendet och lärarutbildningen som hänger samman med denna reform, och hur de 

påverkat debatten och LR:s syn på yrket och dess möjligheter och begränsningar. Eftersom en 

profession är beroende av samhällets sanktion så påverkar naturligtvis de politiska 

förändringarna yrkets grad av profession. Gränsen för vad som skall höra till vad är därför 

som tidigare nämnts inte självklar. Texter som handlar om politisk styrning kan vara svåra att 

särskilja från texter som tar upp professionsfrågor enligt min kategorisering. De fackliga 

frågorna omfattas i studien av resonemang om lön, arbetstid, arbetsmiljö och status samt 

varsel och uppsägningar. De fackliga frågorna går ibland hand i hand med de politiska 

eftersom dialogen förs mellan politiker, beslutsfattare och fackligt förtroendevalda.  

     I den avslutande analysen kommer jag därför att se på professionsbegreppet utifrån de 

politiska och yrkesmässiga förändringarna som beskrivits under perioden. 

 

III. ETT SAMMANDRAG AV JOHANNA RINGARPS AVHANDLING
28 

I följande avsnitt gör jag ett sammandrag av Johanna Ringarps avhandling vars fokus ligger 

på händelseutvecklingen runt kommunaliseringsbeslutet 1989, och den politiska utvecklingen 

som ledde fram till det. Den involverar en rad aktörer där LR var en av dem. Redogörelsen får 

utgöra en fond mot mitt empiriska resultat som presenteras i avsnittet därpå. 

 

Kommunaliseringsbeslutet 1989 

Den 8 december 1989 beslutar riksdagen att den statliga regleringen av lärartjänsterna från 

och med den 1:a januari 1991 skall föras över till kommunerna. Beslutet satte punkt för en het 

debatt i skolor och i det offentliga efter att Kommunaliseringspropositionen29 lagts in i 

                                                            
27 Stenlås (2009), s. 39. 
28 Ringarp (2011), Professionens problematik – Lärarkårens kommunalisering och välfärdsstatens förvandling. 
29 Ringarp (2011), s. 76, Regeringens proposition 1989/90:41, Om kommunalt huvudmannaskap för lärare, 
skolledare, biträdande skolledare och  syofunktionärer, Stockholm, 1989. 
29 Bergström & Boréus (2005).  
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avtalsförhandlingarna mellan lärarförbunden och Statens Arbetsgivarverk under hösten och 

arbetsgivarverket kommit med ett bud som innehöll stora lönepåslag för lärarna mot att 

kommunerna fick ansvaret för skolpersonalen.30  

     Lärarnas Riksförbund skrev i Skolvärlden efteråt att uppgörelsen innehöll många negativa 

aspekter och Sveriges lärarförbund menade att förbunden måste läka såren mellan sig. 

Förespråkarna för reformen menade att ett samlat personalansvar i kommunens regi skulle 

innebära en bättre personalpolitik medan de som var emot ansåg att lärarprofessionens 

handlingsutrymme skulle krympa till förmån för skolledare och kommunala administratörer.31 

          ”En välfärdsprofession med statliga förmåner gick således i graven, i stället var det 

kommunernas villkor som professionen nu skulle arbeta efter.”32 skriver Ringarp om 

upplösningen. Dåvarande skolministern Göran Persson såg däremot förändringen som den 

nödvändiga lösningen på en besvärlig fråga: att effektivisera den offentliga sektorn.33 Trots att 

LR gått ut i strejk den 13 november skrev man på slutbudet den 14 dec 1989 och konflikten 

var över. 34 

 

Välfärdssamhällets förvandling  

Johanna Ringarp menar att dagens utbildningspolitiska debatt sätter fokus på 

kommunaliseringsreformen och hon tecknar en bild av det svenska samhällets förändring från 

1970-talet och framåt. Reformen ger oss en bild av välfärdsstatens förvandling i slutet av 80-

talet, menar hon, och analyserar i sin avhandling motiven bakom och konsekvenserna av 

kommunaliseringsreformen. Hon beskriver hur de politiska partiernas ageranden och 

bakomliggande ideologier påverkade utvecklingen av den svenska välfärdsstaten. 

Socialdemokraterna hade med stöd av folkpartiet tagit strid för ett nytt skolsystem i syfte att 

demokratisera skolväsendet och minska klassklyftorna och 1962 infördes grundskolan som ett 

led i denna politik. Den var starkt statligt centralstyrd och ersatte den så kallade 

parallellskolan som hade utgjorts av den kommunala folkskolan och den statliga realskolan 

och läroverket.35 Ringarp säger dock att hos socialdemokratin hade tanken funnits att när 

skolan blivit centraliserad och lika för alla i samband med grundskolans införande skulle den 

                                                            
30 Ringarp (2011), s. 20-21. 
31 Ibid, s. 20-21. 
32 Ibid, s.91. 
33 Ibid, ss. 90-91. 
34 Ibid, ss. 21-22. 
35 Ibid, ss.14-16. 
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återföras till kommunen som var välfärdsamhällets bas så som den sett ut i begynnelsen 1862 

då folkskolan och fattigvården byggdes upp.36 

Socialdemokraternas långa regeringsinnehav hade dock lett till kritik från miljörörelser på 

vänsterkanten som vände sig emot de hierarkiska samhällsstrukturerna och ansåg att 

klassklyftorna fortfarande var ett problem och att skolan inte demokratiserats i tillräckligt hög 

grad. Borgarna å sin sida kritiserade statens maktutövande och ville se större frihet för den 

enskilde individen och en större differentiering av skolan som de ansåg var dyr och stelbent.37 

Både höger- och vänsterblocken talade således om en decentraliserad skola och ville se 

mindre detaljreglering och större frihet för lokala aktörer. 38  

 

Statliga utredningar  

När Ingvar Carlsson i början av 70-talet som utbildningsminister började sondera terrängen 

och tala om en kommunaliserad skola hade han dock svårt att få gehör för sina idéer. Såväl 

lärarförbunden som riksdagen var skeptiska och folkpartiet tog direkt avstånd. Diskussionen 

resulterade i att han tillsatte ett antal utredningar som på sikt kom att få stor betydelse för 

skolutvecklingen. Den första var SIA-utredningen39 som resulterade i en ny läroplan, Lgr 80. 

Den betonade kollektivt lärarlagsarbete, målstyrning av läroplanen och elevers och föräldrars 

inflytande över skolan.  Den innehöll också en strävan mot helhetslösningar utan stadier i 

grundskolan, en utveckling som låg i linje med lärarförbunden inom TCO - Sveriges 

Lärarförbund och Svenska Facklärarförbundet. 40 En annan var Lärarutbildningsutredningen 

LUT 74, som resulterade i en ny sammanhållen grundskollärarutbildning: 1-4- och 4-9-lärare 

som  betonade lärarens ansvar för elevens hela utveckling.41 I linje med denna utveckling 

flyttades 1996 förskolefrågorna från Socialdepartementet till Utbildningsdepartementet vilket 

kan ses som en symbol för det ökade sociala inslaget i läraryrket.42 

Ansvarsfrågan för skolan resulterade i tre ytterligare utredningar: Skolans regionala ledning 

(Länsskolnämndsutredningen), Skolan. En ändrad ansvarsfördelning (SSK-utredningen) och 

Förenklad skoladministration (Skoladministrativa kommitténs utredning)  i uppgift att reda ut 

hur statsbidragen till kommunerna kunde öka det lokala inflytandet, hur lärartjänsterna skulle 

                                                            
36 Ringarp (2011), s.55-56. 
37 Ibid, ss. 39-40, s. 46. 
38 Ibid, s. 46. 
  
40 Ringarp (2011), s. 48-49. 
41 Ibid, s. 134-135. 
42 Ibid, s. 50-51. 
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tillsättas och hur Skolöverstyrelsen (SÖ) fungerade.43  Diskussionen om en kommunalisering 

fanns alltså långt innan 1989 och utredningarna hade tillsatts både av socialdemokratiska och 

borgerliga regeringar. Det var dock först i mitten av 1980-talet som man på allvar började 

diskutera en kommunaliserad skola.44   

 

”Den tredje vägens politik”45 

Välfärdsstatens förvandling innebar en samhällsprocess som ledde till ett ökat ekonomiskt 

inflytande i den offentliga sektorn och den så kallade ”tredje vägens politik”46 vilket var en 

nordisk socialdemokratisk ekonomisk politik som syftade till ”avregleringar, nedmonteringar 

och liberaliseringar av ekonomin.”47 70-talets ekonomiska nedgång hade lett till arbetslöshet 

och minskade skatteintäkter och drivit fram kritik mot offentliga sektorns byråkratisering och 

ineffektivitet under 80-talet. Ett företagsekonomiskt tänkande tog över och en ny yrkesgrupp 

”managers” skulle genomdriva förändringarna, skriver Ringarp. Ekonomerna hade blivit den 

största gruppen inom universitetsutbildningen och kom att bli de nya experterna som fick 

ökad makt över välfärdsstaten.48  I linje med denna utveckling var det ekonomerna och 

finansminister Kjell-Olof Feldt med den så kallade kanslihushögern och som tog över 

styrningen över den nya ekonomiska politiken i Sverige 1982.49 

 

 Regeringen, departementen och SÖ   

SÖ var den myndighet som hade ansvar för det svenska skolväsendet mellan 1920 och 1991. 

Den reglerade skolan på direktiv av regeringen och var underställd Utbildningsdepartementet. 

Bengt Göransson som var skolminister mellan 1982 och 1989 menade att det var viktigt att 

skolan hade ett centraliserat innehåll och en gemensam standard och ansåg att SÖ för lärarna 

var samma sak som Socialstyrelsen för läkarna. Skolan skulle fostra och skapa goda 

medborgare, menade Göransson, och det passade inte att skötas av kommunerna. 50 SÖ:s 

inflytande kom dock att minskas i förhållande till regeringskansliet där finansminister Kjell-

Olof Feldt kom att få en framträdande roll. 51   

                                                            
43 Ringarp (2011), s. 49-50. 
44 Ibid, 45-47. 
45 Ibid, s. 16. 
46 Idem. 
47 Idem. 
48 Ringarp (2011), ss. 36-39. 
49  Ibid, ss. 14-16. 
50  Ibid, s. 61-62. 
51  Ibid, s. 20. 
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Utbildningsdepartementet och Bengt Göransson var inte överens med Finansdepartementets 

syn på utvecklingen mot kommunaliserade lärartjänster och därför fick Göran Persson i 

januari 1989 ta över grundskolefrågorna.52 Göran Person var känd kommunivrare och 

handplockades av Ingvar Carlsson för att genomföra reformen. Den nya skolministern 

samlade en arbetsgrupp kallad Skolprojektet där personer som Anitra Steen, tidigare 

departementsråd och Ulf P. Lundgren, professor i pedagogik ingick. Uppdraget var att 

förändra styrningen inom skolväsendet och det handlade till exempel om personalfrågorna, 

statsbidraget och läroplanerna.53     

     Den 20 april 1989 utmynnade skolprojektets arbete i Kompletteringspropositionen54 som 

sade att skolledar- och lärartjänster skall kommunaliseras för att ”saker och ting nu kommit i 

ett anat läge”.55 Finansminister Kjell-Olof Feldt hade också infört en så kallad cash limit runt 

1987 vilket innebar en statlig anslagsgräns till kommunerna.56 Detta var ett inslag av 

nyliberalism och ledde till förlust av förhandlingsrätt för fackföreningarna, skriver Ringarp. 57 

Kjell-Olof Feldt säger idag 20 år efter reformens genomförande att syftet var att decentralisera 

skolväsendet medan Ringarps tolkning är att de ekonomiska motiven förmodligen var den 

främsta orsaken.58  

 

Kommunförbundet och kommunaliseringsfrågan 

Kommunförbundet – den kommunala arbetsgivarorganisationen59 - ville inte att staten i 

fortsättningen skulle påverka förhandlingar med lärarna. Deras uppfattning var att lärarnas 

arbete skulle anpassas till skolverksamheten och de ville ha större inflytande över den. Deras 

förslag innebar konkret arbetstidsreglering och närvaroplikt för lärarna och inflytande över 

vilken kunskap som var viktig i lärararbetet – en inriktning mot omsorg av barn och unga i 

stället för fokus på ämnesfördjupning.60 Samtidigt sade Kommunförbundet att de ville höja 

lärarnas status.61 Ringarp säger att det i Kommunförbundet fanns en misstro mot 

                                                            
52  Ringarp (2011),ss. 66-68. 
53  Ibid, ss. 70-74. 
54  Ibid, s. 76, Regeringens proposition 188/89:150, Kompletteringspropositionen. 
55  Ibid, s. 76. 
56  Ibid, ss. 64-65. 
57  Idem. 
58 Ringarp (2011), ss. 64-65. 
59 Gick 2007 samman med  med Landstingförbundet och bytte namn till Sveriges Kommuner och Landsting 
(SKL). 
60 Ringarp (2011), s. 123. 
61 Ibid, s. 120-121. 
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professionerna, vilket framgår av deras argumentation. De åtgärder som de ville vidta skulle 

enligt professionsforskningen leda till en försvagad lärarprofession. 62    

     Kommunförbundet bemötte kritiken att en arbetstidsreglering inte skulle påverka lärarnas 

möjligheter till inflytande, och inte heller förstod de farhågorna att lärarna skulle komma att 

användas till annat än undervisning. Det är rimligt, säger Ringarp, att tolka 

kommunförbundets strävanden som en önskan att deprofessionalisera lärarkåren för att i 

stället professionalisera skoladministrationen.63  

 

Avtalsförhandlingarna 1989   

Lärarförbundens motpart i avtalsförhandlingarna 1989 var Statens Arbetsgivarverk (SAV). 64 

Lärarförbunden i slutet av 80-talet var Sveriges Lärarförbund (SL), Svenska 

Facklärarförbundet (SFL) och Lärarnas Riksförbund. SL och SFL var anslutna till 

Tjänstemännens Centralorganisation (TCO) och hade cirka 170 000 medlemmar och LR med 

sina 30.000 var anslutna till SACO, Sveriges akademikers centralorganisation. Inom TCO-

förbunden fanns låg- och mellanstadielärare, förskollärare och fritidspedagoger och i LR 

ämneslärare och lektorer på högstadiet och gymnasiet.65    

Lärarförbunden hade drivit en gemensam linje som innebar fortsatt statlig reglering av lärarna 

plus krav på löneökning, men deras olika ursprung ledde till skilda strategier i 

förhandlingarna och i debatten.66 Ringarp skriver att såväl fackliga frågor om lön och 

arbetsvillkor som professionsstrategier fanns inom lärarförbunden från början, men att i 

TCO:s strategi underordnades professionsstrategierna till förmån för de fackliga lönefrågorna 

och löneutjämning.67 SFL argumenterade 1988 på samma sätt som LR 1989 det vill säga man 

var kritisk till marknadsorienteringen och de individuella lönerna och ville driva tillbaka 

denna utveckling. 68 

     LR som hela tiden varit emot kommunaliseringen talade mellan 1985 och 1988 om ett 

kommunaliseringshot. LR oroade sig för vad det skulle innebära för medlemmarna om 

kommunerna skulle låta lärare jobba på stadier de inte var utbildade för, något som gick emot 

deras professionssträvanden. LR argumenterade också för vikten av utbildningskvalitet, 

                                                            
62 Ringarp (2011), s. 117-118. 
63 Ibid, ss. 178-182. 
64 Ibid, s. 19. 
65 Ibid, ss. 17-18. 
66 Ibid, s. 133. 
67 Ibid, s. 138. 
68 Ibid, s. 145. 
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rättsäkerhet och professionalism, faktorer som professionsforskningen lyfter fram som 

avgörande för en professions egenkontroll, skriver Ringarp.69 

     LR menade att det var arbetsgivarpartens fel att en konflikt uppstått och att förslaget om 

regleringen av arbetstiden var onödig. 70 SAV hade i april kommit med sin utgångspunkt inför 

1989 års förhandlingar vilken innehöll löften om läraryrkets uppvärdering och lön och LR:s 

uppfattning om Göran Persson när han tillträtt i januari var också positiv.71 Men när han 

startar Skolprojektet och börjar byteshandla med TCO-förbunden och lanserar 

Kompletteringspropositionen72 i april ändrar LR uppfattning och efterlyser en saklig analys i 

Skolvärlden. LR bestämde sig för att kontakta ledamöter i regering och riksdag och delta i 

överläggningar om Göran Persson bjöd in till.73   

     På LR:s styrelsemöte den 25 april utbryter full aktivitet, skriver Ringarp. LR startar 

aktionsgrupper och försöker väcka en opinion för sin sak genom annonskampanjer.74 LR 

skriver i Skolvärlden om hur lärarna kommer att fjättras i skolan, och att detta inte är värdigt 

en profession. De skriver också om läraryrkets sjunkande status och alltför låga löner och 

beskriver sina farhågor om att obehöriga lärare kommer att släppas in i yrket och att andra 

utanför lärarkåren skulle komma att bestämma villkoren för lärarna. 75   

      TCO-lärarnas attityd till kommunaliseringen 1989 blev mer positiv och man såg sin chans 

att förhandla till sig bättre löner 76 och de anklagar LR för att bedriva ’hetskampanj’77 mot 

kommunaliseringen. Lärarförbundet är undantaget någon enstaka förening, positivt till 

Perssons paketlösning78 och ser en möjlighet att få revansch för de klasskillnader och 

löneskillnader som rått mellan förbunden sedan parallellskoletiden.79   

     Ringarp skriver att oenigheten mellan lärarförbunden som visade sig i lönediskussionerna 

på hösten 1989 gjorde att arbetsgivarsidan fick ett övertag.80 Men det handlade också om 

deras olika syn på vad läraryrket var.81 Ringarps analys av SFL:s och SL:s ageranden är att de 

såg en chans att höja statusen för medlemmarna vilket var en facklig strategi och inte en 

                                                            
69 Ringarp (2011), ss. 148-150. 
70 Ibid, s. 84-85. 
71 Ibid, ss. 151-155. 
72 Ibid, s. Regeringens proposition 1988/89:150, Kompletteringspropositionen. 
73 Ibid, s. 152. 
74 Ibid, ss. 156-157. 
75 Ibid, s. 158. 
76 Ibid, ss. 159-160. 
77 Ibid, s. 159. 
 
79 Ibid, s. 161. 
80 Ibid, s. 166. 
81 Ibid, s. 169. 
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professionsstrategi. 82 LR valde att gå ut i strejk medan TCO genomförde en omröstning bland 

medlemmarna om kommunaliseringen. Ringarp uppfattar denna omröstning som en 

skenmanöver 83 eftersom det skall ha funnits en uppgörelse mellan TCO och Regeringen 

redan i början av 1989.84  

 

Riksdagsbeslutet 

”När frågan om kommunaliseringen hade lyfts till Riksdagen hade det blivit lättare för Statens 

Arbetgivarverk att arbeta vidare mot en överenskommelse med alla parter.”85 skriver Ringarp. 

Riksdagspartierna var dock oeniga i kommunaliseringsfrågan 1989 och regeringen hade ingen 

majoritet för Kommunaliseringspropositionen86 förrän i slutet av november då en uppgörelse 

den 28 november mellan socialdemokraterna och vänstern kom till stånd om att 

kommunalisera lärarkåren.87 Kritiken från borgarna mot reformen berodde inte på att de var 

emot decentralisering utan för att de ville få in mer valfrihet i skolan. Centern var emot trots 

sin decentraliseringspolitik av rädsla för ökade kostnader för kommunerna.88 Folkpartiet lyfte 

fram risken för läraryrkets statusförsämring och professionsförlust i och med den kommunala 

kontrollen och befarade att en konkurrenssituation kunde uppstå med andra kommunala 

inrättningar.  89  

     Den 8 december var riksdagens åhörarläktare fullsatt av lärare. Carl Bildt säger i sitt 

anförande om Göran Persson att sällan har en politiker lycktas skapa sådan oreda på så kort 

tid. En häftig debatt utbryter i riksdagen men Göran Persson är lugn och menar att 

”hetskampanjen” mot reformen varit grundlös. Efter sex timmars debatt vinner propositionen 

med fem rösters marginal. 90 I stället för en motpart fick lärarna nu 300 kommuner 91 och 

priset som lärarna fick betala för lönehöjningen blev ökad närvaroplikt i skolan samt 

fortbildning på ferierna. 92 

                                                            
82 Ringarp (2011), ss. 163-164. 
83 Ibid, s. 106. 
84 Ibid, s. 105. 
85 Ibid, s. 105. 
86 Ibid, s. 22 hänvisning till Regeringens proposition 1989/90:41, Om kommunalt huvudmannaskap för lärare, 
skolledare, biträdande skolledare och syofunktionärer, Stockholm, 1989. 
87 Ringarp (2011), s. 82-84. 
88 Ibid, s. 86-88. 
89 Ibid, s. 92-93. 
90 Ibid, s. 88-89. 
91 Ibid, ss. 81-92. 
92 Ibid, s. 171. 
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     Göran Persson anmäldes till Konstitutionsutskottet för otillbörliga kontakter med 

arbetsmarknadens parter exempelvis TCO-S och Kommunförbundet men frikändes. 93 Göran 

Persson menar att han inte använt otillbörligt ministerstyre utan bara ville ”förankra hos 

lärarfacken”94 men, säger Ringarp, trots detta och det faktum att KU:s två betänkanden friade 

regeringen så är den allmänna uppfattningen att regeringens uppgörelse med lärarfacken var 

orsaken till att reformen gick igenom. 95  

 

Konsekvenser för lärarna 

”Kommunaliseringen av lärarkåren är en av de största förändringarna som den svenska skolan 

har genomgått i modern tid.”96 och ”Hur rimlig förändringen än kan tyckas vara från 

arbetsgivarens sida, var den tvivelsutan ett slag mot lärarkårens autonomi.”/…/ ”Avtalet 

innebar en deprofessionalisering av lärarna, framförallt de tidigare läroverkslärarna.”97, säger 

Ringarp, samtidigt som statusen ökade för de tidigare folkskollärarna, eftersom avtalet 

innebar utjämning i lön och arbetstid samtidigt som den pedagogiska dimensionen av 

läraryrket lyftes fram. ”Deprofessionalisering för en grupp lärare innebar samtidigt en ökad 

professionalisering för en annan.”98 Lärarorganisationerna skulle dessutom inte ha något 

inflytande över vilka kompetenser medlemmarna i lärarkåren skulle ha utan detta var 

samhällets rättighet att besluta över efter reformen, medan skolledarna gavs nya möjligheter 

att ’leda och fördela arbetet på skolan.’ 99   

     Att LR misslyckades beror på flera skäl, säger Ringarp. En allmänt ökad kritik mot 

professioner under den tiden, i kombination med New Public Management’s intåg, i form av 

kontroll av nya yrkesgrupper med inriktning på administration. Detta plus att det sociala och 

pedagogiska inslaget i läraryrket hade ökat. LR ville inte inse att nya strategier krävdes och 

enligt Ringarp befann de sig inträngda i ett hörn.100 Det var hos kommunpolitiker och 

administratörer och skolledare som styrningen hamnade och inte hos lärarna vars 

handlingsutrymme var av underordnad betydelse. Lärarna fick rätt, skriver hon, 

kommunaliseringen fick negativa följder för lärarkåren och ledde till deprofessionalisering.101 

 

                                                            
93 Ringarp (201), s. 94. 
94 Ibid,s 97. 
95 Ibid, s. 96. 
96 Ibid, s. 175. 
97 Ibid, s. 110. 
98 Ibid, s. 110. 
99  Ibid, s. 110. 
100 Ibid, s. 174. 
101 Ibid, s. 177. 
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IV. GENOMGÅNG AV SKOLVÄRLDEN 1980-2010 
I följande kapitel presenterar jag min genomgång av Skolvärlden. Jag försöker mejsla ut och 

sammanfatta de teman jag sökt efter för att därefter försöka se samband och skillnader över 

tidsperioden. Vilka frågor är mest centrala under denna trettioårsperiod?  Hur argumenterar 

LR och mot vilka vänder de sig? Finns likheter och skillnader med Ringarp under de 

tidsperioder som sammanfaller vad gäller min studie och hennes avhandling? 

      

Tio år innan kommunaliseringsreformen102 

En stor del av det Johanna Ringarp lyft fram vad gäller den utbildningspolitiska utvecklingen 

i Sverige under decennierna innan kommunaliseringen förekommer som debattinlägg i 

Skolvärlden under 1980 och framåt. Däribland de utredningar som hade tillsatts under 1970-

talet. 103 Störst utrymme får lärarutbildningsutredningen LUT 74 som innebar ett förslag till 

en bredare grundskollärarutbildning som låg i linje med synen på skolan som en institution 

med ansvar för såväl social omsorg som utbildning.104 LR är redan 1980 kritiskt till hur 

reformen skulle komma att påverka lärarnas arbetssituation och finner den omotiverad.105 

Skolvärlden uppmärksammar att i linje med denna reform blir ämneskonferenserna i skolan 

inte längre obligatoriska och lärare och skolledare skriver tillsammans till skolminister Britt 

Mogård.106 LR talar om ”hot runt hörnet”,107  befarar försämrade fortbildningsmöjligheter och 

framhåller att 20 000 lärare blir ’uppsagda’ från institutionsföreståndarskap och 

huvudlärarskap.108 SFL instämmer i LR:s kritik och båda förbunden säger nej till LUT 74 

eftersom de uppfattar reformen som en nedrustning av högstadielärarnas ämneskunskaper. 

SL:s ordförande anklagar däremot LR för att sakna social ansvarskänsla eftersom de inte vill 

reformera grundskoleutbildningen.109 Här märks även oenigheten mellan lärarförbunden som 

Ringarp beskriver.110  

     Den andra utredningen som diskuteras under året är Skoladministrativa kommitténs 

utredning vilken är en föregångare till kommunaliseringsreformen tio år senare. 111 

                                                            
102  Artiklarna i årgång 1980 saknar sidnumrering. 
103 Ringarp (2011), s. 134, s. 49. 
104 ”SÖ – UHÄ: Skär ned ämneskunskaperna!” (1980), Skolvärlden, nr 1. 
105 ”Nya ’Mål och riktlinjer’ för grundskolan” (1980), Skolvärlden, nr 5. 
106 ”Gymnasieskolan i statsbudgeten” (1980), Skolvärlden, nr 2, ”Ämneskonferenser” (1980), Skolvärlden, nr 3. 
107  Idem. 
108  ”Gymnasieskolan i statsbudgeten” (1980), Skolvärlden, nr 2, ”Ämneskonferenser” (1980), Skolvärlden, nr 3.  
109  ”Arbetsmiljön” Skolvärlden, nr 15. 
110  ”Facklig majoritet slår vakt om ämneskunskaperna” (1980), nr 9, Ringarp (2011), ss. 171-172. 
111   Ringarp (2011), s. 49, SOU 1980:5, Förenklad skoladministration. Slutbetänkande av skoladministrativa 
kommittén, Stockholm. 
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Skolvärlden presenterar under rubriken ”Klåfingrig kommitté” kommitténs betänkande om 

förändringen av den statliga styrningen av skolans personal. LR säger att det kanske förefaller 

”abstrakt och oskyldigt” men berör lärares tillsättning.  LR är skeptiska och anse att en sådan 

decentralisering hotar den likvärdiga utbildningen.112  

          I augusti skriver Skolvärlden att debatten om lärares arbetstid dragit igång under 

sommaren med vad man kallar bisarra inlägg om att lärare bara arbetar 16 timmar per vecka. 

Utbildningsdepartementet vill ha kontorstid för lärarna och LR uppmanar kommunerna att 

vara misstänksamma mot detta förslag, eftersom de nog får betala. LR skämtar om att 

utredaren hittat pengar i en skrivbordslåda när han städat och att han vill lägga dem på att 

införa kontorstid för lärarna. Även SAV föreslår att 40-timmarsvecka bör införas för lärarna 

och LR framhåller att de skulle bli dyrt att förse alla 100 000 lärare med arbetsrum.113 LR är 

kritiskt till att utbildningsdepartementet tillsätter en intern beredning om tillsättning av lärare 

och skolledare vilket kan leda till att frågan om kommunalisering av lärarna kan bli aktuell, 

skriver man. Dessa förslag borde vara ”dödförklarade” enligt LR.114 Centerns Olof Johansson 

citeras i artikeln och han går emot förslaget om kontorstid för lärarna och framhåller att 

’Skolan behöver arbetsro’ i polemik med utbildningsdepartementet.115  

     Vad gäller avtalsrörelsen 1980 och  lönerna så hävdar Skolvärlden att differentierade löner 

för adjunkter och lektorer är bra och kommenterar att ett nytt lönesteg för äldre lärare 

införts.116 Det blev en bra avtalsutgång och avsevärda löneförbättringar skriver Skolvärlden i 

juni. 117 På senhösten riktar LR kritik mot regeringens besparingspolitik som drabbar personal 

i skolan och bortfall av 3000 tjänster 118 och kritiserar även förslaget om slopade statliga 

investeringspengar till skollokaler vilket leder till orättvisor mellan kommuner, säger LR. 119 

LR anser däremot att socialdemokraternas motion om långsiktiga besparingsplan är bättre an 

den borgerliga regeringens120 och instämmer i Lena Hjelm-Walléns kritik av regeringens 

sparåtgärder. 121 LR hänvisar till att investeringar i social välfärd och i utbildningsväsendet 

lett till ökad utbildningsnivå efter andra världskriget och kritiserar den borgerliga regeringen 

                                                            
112   ”Klåfingrig kommitté” (1980), Skolvärlden, nr 7. 
113   ”Skolexperterna slår till igen” (1980), Skolvärlden, nr 20. 
114   ”Lärartillsättningen på nytt i stöpsleven” (1980), Skolvärlden, nr 10. 
115  ”Arbetstidsdebatten” (1980), Skolvärlden, nr 30. 
116  ”Genombrott för alternativlönegraderna” (1980), Skolvärlden. Nr 18. 
117 ”Bakgrunden” (1980), Skolvärlden, nr 18. 
118  ”Regeringen måste ta sitt personalpolitiska ansvar” (1980), Skolvärlden, nr 31. 
119 ”Försämrad /…/” (1980), Skolvärlden, nr 8. 
120 ”S-motion: långsiktigt sparande” (1980), Skolvärlden, nr 32-33. 
121  ”Speciallärarutbildningen i stöpsleven” (1980), Skolvärlden, nr 34. 
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för att spara pengar på skolan.122 Precis som Ringarp skriver finns ingen klar linje inom 

partierna hur man såg på skolpolitiken.123 

 

Sammanfattning 1980 

Drygt tio år innan kommunaliseringsreformen blir verklighet finns alltså en debatt om 

förändrade villkor för lärarna med anledning av de utredningar som tillsatts. Farhågor märks 

och LR anser att den likvärdiga utbildningen är hotad om reformen genomförs och att den 

leder till ekonomiska orättvisor mellan kommunerna vilket på sikt hotar den svenska 

välfärdspolitiken.  LR:s linje är att försvara ämnesprofessionen mot förslagen i LUT 74 om en 

bredare grundskollärarutbildning och Skoladministrativa kommitténs utredning som föregriper 

den kommande kommunaliseringsreformen. LR är inte bara kritiska till de socialdemokratiska 

utredningarna de är också till den sittande borgerliga regeringens besparingspolitik. 

Oenigheten mellan fackförbunden, som Johanna Ringarp beskrivit, bekräftas i Skolvärlden 

redan 1980 och kommer här till uttryck i diskussionen om den nya lärarutbildningen liksom 

oenigheten inom och mellan partierna om hur man ser på utbildningspolitiken.  

     Lärare och skolledare gör gemensam sak och skriver till skolminister Britt Mogård 

angående ämneskonferenserna i skolan, påpekar Skolvärlden. Engagemanget för ämnet är 

således något som förenar lärare och skolledare vid den tiden. 

 

 

Åren runt kommunaliseringsbeslutet124 

Lugnet före stormen 

Åtta år har gått och socialdemokraterna sitter åter i regeringsställning. I januari 1988 säger 

skolminister Bengt Göransson att det varken finns någon önskan eller något behov av en 

organisatorisk förändring av grundskolan, framhåller Skolvärlden.125  I april konstaterar LR 

lugnt och sakligt att ”Att lärartjänsterna också i fortsättningen förblir statligt reglerade och 

tillgodoser välgrundade fackliga anspråk.”126 I maj påpekar Skolvärlden att 

styrningsberedningen lämnat ett betänkande om decentralisering127 och i augusti 

uppmärksammas läsarna på att regeringen lagt en proposition under sommaren utan att 

                                                            
122 ”Regeringen som arbetsgivare” (1980), Skolvärlden, nr 27-28. 
123 Ringarp (2011), s.61, 181. 
124   Skolvärlden årgång 1988, 1989 samt 1990. Samtliga artiklar i Skolvärlden årgång 1988 finns på sidan 3. 
125 ”Ett nyårslöfte som förpliktar” (1988), Skolvärlden, nr 1. 
126 ”Skolan, staten och kommunerna ” (1988), Skolvärlden nr 10. 
127  ”Ett förenklat statsbidragssystem” (1988), Skolvärlden, nr 14. 
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samråda med de fackliga organisationerna. ”personalpolitiska funderingar som ter sig minst 

sagt dubiösa”, skriver LR.  

    Skolvärlden refererar åter till skolminister Bengt Göranson som säger att ingen 

kommunalisering av lärarna är aktuell. 128  I början av september säger LR att ”Det vore inte 

bra om kommunerna finge ett otillbörligt stort inflytande över tillsättningen av lärartjänsterna. 

Statligt reglerade tjänster med centralt fastställda behörighetskrav är naturligtvis en 

självklarhet, men det räcker inte.”129 Och så konstaterar LR att staten avhänt sig ansvaret för 

sjukvård och socialtjänst och att det vore förödande om samma utveckling skulle ske i 

skolan.130 I oktober efterlyser LR visioner om utbildningspolitiken medan regeringen endast 

hänvisar till den liggande propositionen.131  

     I november skriver LR att om utbildningsutskottet och riksdagen accepterar regeringens 

förslag till ”personalpolitiska riktlinjer” det vill säga propositionen 1988/89:4, skulle det få 

förödande konsekvenser. Regeringen har gått långt för att tillgodose de kommunala 

arbetsgivarnas intressen, anser LR, men att ändå inga förslag om att kommunalisera 

lärartjänsterna finns explicit skrivet.132 LR ger uttryck för en upprört förvånande inställning 

till det som man uppfattar som absurt: /…/innehållet i kommande kollektivavtal är frågor som 

lämpar sig extremt illa för riksdagsbehandling och riksdagsbeslut.” 133 fortsätter Skolvärlden. 

Denna inställning visar, enligt mig, att förbundet har tilltro till att det som man betraktar som 

förnuftigt skall vinna. ”Behåll länsskolnämnderna” skriver LR och framhåller att de är en 

garanti ett enhetligt skolväsende.134 

      Rubriken ”Finansministern som skolreformator?” bekräftar bilden av finansminister Kjell-

Olof Feldt som en av drivkrafterna bakom kommunreformen och LR hävdar att huvudsyftet är 

att spara pengar. Statsstödet till grundskolan uppmärksammas och LR anser att det riktade 

statliga stödet måste finnas kvar. Kommunerna måste få täckning för lärarlönerna och pengar 

direkt till undervisningen. Pengar är det viktigaste styrmedlet, säger LR, för att garantera 

kvalitet.135 

     Bråket mellan förbunden fortsätter och märks i flera nummer under hösten där LR 

anklagar SL för att ljuga och påstå att LR vill tillbaka till realskoletiden.  Lärartidningen, SL:s 

tidning, refereras och påstås skriva lögnaktiga artiklar om LR.  LR lyfter fram förbundens 
                                                            
128 ”Skolpolitik och personalpolitik” (1988), Skolvärlden, nr 17. 
129 ”Skolvalet” (1988), Skolvärlden, nr 19. 
130 ”Skolvalet” (1988), Skolvärlden, nr 19. 
131  ”Var är visionerna?” (1988), Skolvärlden, nr 24. 
132  ”Riksdagen och skolans personalpolitik” (1988), Skolvärlden, nr 25. 
133 ”Rubrik: ”Riksdagen och skolans personalpolitik” (1988), Skolvärlden, nr 25. 
134  ”Behåll länssskolnä,mnderna!” (2011), Skolvärlden, 27. 
135  ”Grundskoleekonomi (1988), Skolvärlden, 26, ” Grundskolans statsbidrag” (1988), Skolvärlden, 28. 
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olika syn på grundskollärarreformen och menar till skillnad från SL att ämneskunskaper är 

viktigt.136 LR rekryterar lärare från de andra förbunden i och med grundskolans förändring 

vilket späder på osämjan.137     

      I avtalsförhandlingarna kräver LR att lönerna måste höjas138 för att man skall kunna 

rekrytera och behålla kvalificerade lärare som lektorer.139 Avtal sluts i maj och det blir 

hyggligt, säger man.140 I december spås de nya avtalsförhandlingarna bli tuffa. 141  

Professionsfrågor diskuteras under hela året och min tolkning är att LR har gott 

självförtroende än då länge. Som till exempel i juni och september, där man pratar om 

förändringen av yrkeslinjerna. ”Städa lagom”, skriver LR i augusti och framhåller att det är 

bra att behålla sådant som fungerar med anledning av de nya treåriga yrkeslinjerna.142   

 

 

Avtalsförhandlingar och beslut 1989143 

1989 börjar lugnt. I februari märks positiva tongångar om den nya skolministern Göran 

Persson och till förslagen om decentralisering och kommunalt inflytande, men statsmakterna 

behöver dra upp riktlinjer, säger LR hoppfullt, om att den nye skolministern skall medverka 

till bättre löne- och anställningsvillkor.144   

     Avtalsrörelsen börjar i positiv anda och SACO/SR-S presenterar sina yrkanden145 och 

begär ett påslag om 20-40% och säger att till exempel lärare, jurister och präster bör få en 

sådan löneförhöjning.146 Den 27/1 skriver LR att Kjell-Olof Feldt har lyssnat på lärarfacket 

och dragit tillbaka ett förslag om minskat anslag till grundskolan.147 Mer ingripande 

förändringar kommer förmodligen inte i årets avtalsrörelse, säger LR. I mars finns en 

insändare på ledarsidan, skriven av en utredare och en skolchef, som pläderar för att 

kommunalisering skulle vara bra. LR tycker att detta är illa genomtänkta förslag och att 

skribenten riskerar ”att få utomordentligt dåliga relationer med lärarna i ’sin’ skola.” om han 

                                                            
136  ”SL ljuger” (1988), Skolvärlden, 20, ”Vem leder SL?” (2011), Skolvärlden, 27. 
137 ”Förbundet för alla lärare” (1988), Skolvärlden, 28, Ringarp (2011), s. 136. 
138  ”Slutlön är viktig” (1988), Skolvärlden, nr 8. 
139  ”Komvux och gymnasieskolan slås samman” (1988), Skolvärlden, nr 23. 
140  ”Hyggligt – men inte tillräckligt” (1988), Skolvärlden, nr 13. 
141 ”Ingen prutmån” (1988), Skolvärlden, nr 29 
142  ”Gymnasieskola i förändring” (1988), Skolvärlden, nr 16, ” Storstädning” (1988), Skolvärlden, nr 21. 
143    Samtliga artiklar i Skolvärlden årgång 1989 finns på sidan 3. 
144  ”En person i tiden” (1989), Skolvärlden, nr 4. 
145  ”Tung LR-satsning i avtalsrörelsen” (1989), Skolvärlden, 6. 
146 ”Första steget taget”  (1989), Skolvärlden, nr 7. 
147  ”Nej till individuella lärarlöner” (1989), Skolvärlden, nr 3. 
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inte sätter sig ned och pratar med lärarna. Texterna andas dock enligt min mening tillförsikt 

och dömer ut vad man menar befängda förslag.148  

     I början av april märks en attitydförändring gentemot Göran Persson som förbundet nu 

anser gått för långt - ”Skolministern regerar”, skriver LR, när de inser att han menar allvar. 

Lärarna har sett den statliga detaljregleringen av skolan som skydd mot vad man betecknar 

som halsbrytande kommunalpolitiska ingrepp i lärarnas och skolans arbete. Att helt ersätta 

riksdag, regering och statlig skoladministration som beslutsfattare över skolan med 

kommunförbund och enskilda kommuner vore därför inte välbetänkt, framhåller 

Skolvärlden.149       

     LR ser sig fortfarande som en värdig samtalspartner som man lyssnar på och som i sin tur 

hyser tillit till de politiska besluten, som jag ser det. Förbundet vill se en saklig och 

förutsättningslös analys av konsekvenserna av kommunala lärartjänster, säger man. Det är 

viktigt att de fackliga organisationerna är med och inte bara statens och kommunens 

företrädare, menar LR. Skribenten för ett resonemang som visar tilltro till att lärarna har 

inflytande genom avtalsförhandlingarna mellan SACO/SR-S och SAV och säger att krafttag 

på lönesidan måste göras.150 LR säger med gott självförtroende att ”Alltför mycket 

skolledning är naturligtvis inte bra.” 151  

     I slutet av april, efter tre månader som skolminister, lägger Göran Persson så fram förslaget 

om kommunalt anställda lärare, i Kompletteringspropositionen 152och nu ser LR detta som ett 

reellt hot: ”Lärarna och deras organisationer kan aldrig acceptera en skola utan integritet i 

läraryrket och utan saklighet och objektivitet vid tjänstetillsättningen.”153 ”Ny attack mot 

lärarnas arbetstid!” skriver LR i maj och i samma nummer ” ”Nej till kommunalisering” och 

kräver att staten skall ha fortsatt ansvar för lärare för att garantera likvärdighet vid lön och 

anställningsförfarande.154 ”Slakta inte ferierna!” lyder rubriken i juni och man framhåller att 

arbetsgivarverkets och Kommunförbundets förslag om ny arbetstidsreglering för lärarna är 

oacceptabel.” Skolvärlden beskriver upprört förslaget om att lärarna skall behöva vistas i 

                                                            
148  ”Kommunförbundet höjer lärarlönerna” (1989), Skolvärlden, nr 8. 
149  ”Skolministern regerar” (1989), Skolvärlden, nr 9.  
150 ”Idem. 
151  ”Behöver vi rektorerna?” (1989), Skolvärlden, nr 11. 
152    Ringarp (2011), s. 76, Regeringens proposition 1988/89:150, Kompletteringspropositionen. 
153  ”Det våras för kommunförbundet” (1989), Skolvärlden, nr 12. 
154 ”Ny attack mot lärarnas arbetstid!” (1989), Skolvärlden, 14,  ”Nej till kommunalisering” (1989), Skolvärlden, 
14. 
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skollokalerna oavsett om de har lektion eller ej som orealistiskt.155 Skolledarna är dock nöjda 

medan LR talar en deprofessionalisering av läraryrket. 156 

     På hösten i oktober är rubriken ”Kurs på kollision”. Nu har regeringen bestämt sig för 

totalkonfrontation, skriver LR, och kallar den århundradets reform och att lärare i hela landet 

reagerat med ilska och förbannelse. LR tycker att Göran Persson tappat sin känslighet för vad 

som är politiskt möjlighet och uppmanar honom att lyfta ur kommunaliseringsförslaget ur 

avtalsrörelsen.157 I mitten av oktober säger  man att en storkonflikt hotar eftersom SAV och 

Kommunförbundet vill ha konfrontation. LR genomför demonstrationer, gör 

namninsamlingar och säger klart nej till kommunalisering och arbetstidsreglering.158 I slutet 

av artikeln vädjar skribenten  till skolministern:  

 

Släng prestigen och formaliteterna Göran Persson, resonera med lärarna om deras löner 

och arbetstider på ett sätt som också lärarna kan uppfatta som konstruktivt. 159  

 

LR ber alltså i sin tidning att skolministern skall ändra sig. LR håller fast vid sina argument 

om att en kommunalisering innebär försämring och att en fackförenings uppgift inte är att gå 

med på försämringar för medlemmarna.160 Man skriver att SAV vill splittra lärarkollektivet 

och försämra deras förhandlingsmöjlighet.161 Lärarna känner sig inträngda i ett hörn, som 

Ringarp skriver.162 

    ”Strejk!” är rubriken den elfte november och LR anser att avtalsbudet innebär en markant 

förändring av skolans hela verksamhet och att det väckt lärarnas vrede och visar stor 

okunnighet om skolan.163 Skolledarna är dock positiva till kommunaliseringen, framhåller 

man.164 Omröstningen i Riksdagen kommenteras och det faktum att VPK gått ihop med S för 

att få igenom förslaget165 och slutligen skriver Skolvärlden den 8:e december att förslaget gått 

igenom och att ett övergrepp begåtts av den offentliga makten mot lärarna. 166 

 

 
                                                            
155  ”Slakta inte ferierna!” (1989), Skolvärlden, nr 15. 
156  ”Läraryrket har på senare år utsatts för en deprofessionalisering” (1989), Skolvärlden, nr. 16. 
157  ”Kurs på kollision” (1989), Skolvärlden, nr 22. 
158 ”Kommunerna och skolverkligheten” (1989), Skolvärlden, nr 23. 
159  ”Kommunerna och skolverkligheten” (1989), Skolvärlden, nr 23. 
160 ”Lärarkonflikt?” (1989),  Skolvärlden, nr 24. 
161 ”Konflikt?” (1989), Skolvärlden, nr 25. 
162   Ringarp (2011), s. 174. 
163  ”Strejk!” (1989), Skolvärlden, nr 26. 
164  ”Skolledarna glada att slippa lärarna”, Skolvärlden, nr 27 1/2. 
165 ”Regeringens transportkompani” (1989), Skolvärlden, nr 29. 
166 ”Här fattas visa beslut” (1989), Skolvärlden, nr 29.  
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Inför reformens genomförande 1:a januari 1991167   

I januari 1990 konstaterar LR att utbildningsdepartementet haft kommunaliseringen som 

högsta prioritet och att de ”kohandlat” med TCO med löfte om arbetstidsförkortning och 

löneutjämning för SL och SFL. Ringarp säger att detta också var en av anledningarna till att 

reformen kunde gå igenom.168 LR har varit motståndare hela tiden i enlighet med sitt 

kongressbeslut, men konstaterar nu sakligt att kommunaliseringen är ett politiskt faktum169 

Konflikten med fem veckors strejk slutar ändå med väsentliga förbättringar för LR:s 

medlemmar, skriver man.170  

     Hädanefter blir kommunerna ”lärarorganisationernas huvudmedspelare” även om 

lärarutbildning, läroplaner och statsbidrag fortsätter att tas om hand av staten, skriver 

Skolvärlden. Stora förväntningar ställs på kommunerna som förhandlingspart och171 LR hyser 

tilltro till det fackliga inflytandet för de kommunalt anställda.172 LR vill dock försöka skjuta 

på genomförandet till 1:a juli 1991 och läsårsskiftet. Problem som man skall förhålla sig till är 

fem timmars extra undervisningstid, förutom att sedvanliga löne- och anställningsvillkor skall 

förhandlas. Fortbildningen läggs på sommarlovet och måste få ett vettigt innehåll, framhåller 

skribenten, annars kan man gå tillbaka till det gamla systemet med frivillig fortbildning.173  

Lärarna måste själva få bestämma över var och hur de disponerar sin tid – när de inte har 

lektion – detta bör preciseras i avtal, skriver LR. 174Även här märks en föreställning om att 

lärarnas synpunkter kommer att beaktas.  

     Dock finns annat som upprör. SÖ och Skolministern vill instifta en ansvarsnämnd där 

kritik mot lärare skall kunna framföras. LR säger att detta måste vara tilltalande men ställer 

sig frågande till vilken typ av ärenden och anmälningar som skall kunna göras. LR undrar 

också vilka som skall sitta i denna nämnd – lärare, jurister, eller riksdagsledamöter?175 

      Lärarna känner sig ifrågasatta genom dessa planerade åtgärder.176 LR säger att SÖ borde 

ge lärarna professionellt utrymme och lita på dem.177 Så småningom släpper förbundet fram 

en bitterhet och Skolvärlden gör några satiriska utspel. Kommunaliseringen jämförs först med 

en teaterföreställning med repetition, förställning och händelser bakom kulisserna för att i 

                                                            
167   Samtliga artiklar i Skolvärlden årgång 1990 finns på sidan 2-3. 
168  Ringarp (2011), s. 96. 
169 ”En arbetsgivare drar sig tillbaka” (1990), Skolvärlden, nr 2. 
170 ”Avtalsrörelse utan motsycke” (1990), Skolvärlden, nr 1. 
171 ”Kommunaliseringen måste aktualiseras” (1990), Skolvärlden, nr 6. 
172  ”Mjukstrandning och varsel?” (1990), Skolvärlden, nr 4. 
173  ”Mjukstrandning och varsel?” (1990), Skolvärlden, nr 4. 
174 ”Det omöjliga uppdraget” (1990), Skolvärlden, nr 11. 
175  ”Skolans klagomur” (1990), Skolvärlden, nr 10. 
176 ”Skolan granskas” (1990), Skolvärlden, nr 10. 
177  ”SÖ går på i egen takt” (1990), Skolvärlden, nr 16. 
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nästa nummer använda kyrkan som metafor, där skolpolitiker och skolledare är prästerna.  

Skolledarna lovsjunger kommunaliseringen under ledning av Göran Persson och lärarna har 

att sätta sig ned och vänta på att ”skolpotentaterna” skall ta ledningen, menar skribenten.178 I 

slutet av artikeln skrivs om skolpolitikers fagra tal om vikten av att ha ”menigheten” det vill 

säga lärarna med sig. Det märks tydligt att LR slår underifrån när seriösa professionskrav 

blandas med ironi och satir i texten. 

     I augusti refereras till Skolprojektet, en PM från Utbildningsdepartementet, där det framgår 

att lärartjänster såsom adjunkter och lektorer inte kommer att finnas beskrivna och att 

kommunerna nu får bestämma innehållet i läraranställningarna. LR säger dock med ironiskt 

tonfall att kommunerna är skyldiga att använda utbildade lärare och försvarar det gamla         

systemets reglering av lärartjänsterna eftersom det var rättssäkert, säger man. En synpunkt 

som LR finner märklig i den avreglerade skolan är Utbildningsdepartementets kan ha en åsikt 

om att arbetsenheter skall införas i skolan. I slutet av texten frågar sig LR vart inflytandet, 

som skulle bli verklighet i samband med kommunaliseringen, tog vägen. 179 Skolvärlden 

skriver om problemen med rekryteringen av forskarutbildade lärare i lärarutbildningen. 

Regeringen säger att på sikt skall alla högskolelektorer ha forskarutbildning och detta skulle 

kunna genomföras genom en lektorsutbildning för verksamma lärare. Men lektorstjänster 

måste ha bra löne- och anställningsvillkor, framhåller LR.180         

      Det satiriska anslaget fortsätter och grundskollärarutbildningens brister uppmärksammas i 

form av en anekdot om 2:a världskriget där två befäl inom flottan diskuterar kvaliteten på 

skeppen. Skribenten menar att Persson och Göransson borde märka problemen med de tomma 

platserna i lärarutbildningen och att de beror på brister i grundskollärarutbildningen. Dåliga 

löner och anställningsvillkor plus dålig press påverkar detta, säger LR. 181 

     Konstitutionsutskottet har granskat Göran Persson som dock inte får någon kritik, skriver 

LR. De borgerliga partierna var kritiska till hanteringen av kommunaliseringen och 1989 års 

förhandlingar och menade att det var fråga om ministerstyre från skolministerns sida.  Detta 

blir en fråga för statsvetenskaplig forskning i framtiden, menar LR. 182  

SÖ och länsskolnämnderna har fått en förändrad  roll och den alltför raska 

kommunaliseringen har bidragit, påpekar LR.183  Två nya statliga myndigheter skall byggas 

upp vilket inte är små förändringar, säger LR, och framhåller  att det inte är professionellt att 

                                                            
178  ”Kommunalt prästerskap” (1990), Skolvärlden, nr 13. 
179 ”Vem skall styra skolan?” (1990), Skolvärlden, nr 17. 
180  ”Skolforskning i strykklass” (1990), Skolvärlden, nr 7. 
181 ”Skolpolitisk dundertabbe?” (1990), Skolvärlden, nr 19. 
182 ”Lärarkonflikten i KU” (1990), Skolvärlden, nr 15. 
183  ”SÖ handlingsförlamat” (1990), Skolvärlden, nr 19. 
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ersätta ett system med ett annat som inte är färdigkonstruerat och att besparingar påskyndat 

processen. LR är skeptiska till allt fagert tal om lokal anpassning, närdemokrati och 

medinflytande. 184 Om skolans innehåll och upplägg är det de professionella yrkesutövarna i 

skolan som skall besluta om menar LR:s ordförande som vill dra ned på kommunala 

skolbyråkratin och överföra beslutanderätten till dem som arbetar i skolan. 185 

 

LR och det förändrade fackliga arbetet 

De fackliga frågorna får stort utrymme 1990 och LR betonar att förbundet behöver satsa på 

det lokala fackliga arbetet mer nu efter kommunaliseringen. Kommunombuden och 

lokalombuden är de viktigaste förtroendemannaposterna inom LR efter kommunaliseringen 

då arbetsgivaransvaret delegeras till kommuner, kommundelsnämnder och rektorer, 

framhåller Skolvärlden. LR påpekar att utbildningssatsningar inom facket behövs och att en 

utveckling av centrala och regionala organisationen är nödvändig186 eftersom de fackliga 

förtroendemännen kommer att få ett tufft jobb när skolan blir kommunal.  Lokala beslut om 

ämnesbehörighet och verksamhet för lärare skall fattas och det är viktigt att ingen lärargrupp 

får försämringar, skriver LR.187 

     I november betonar ledarskribenten att LR varit kritiska till kommunaliseringen men att 

man nu måste göra det bästa av situationen. 188 Artiklarna fortsätter på det spåret och i början 

av december noterar jag  att förbundet ser nya möjligheter i och med kommunaliseringen och 

Skolvärlden skriver hoppfullt om konstruktiv personalpolitik och att den enskilde kan ställa 

krav för att ta anställning eller stanna kvar i sin tjänst. Kommuner som inte sköter sig vad 

gäller personalpolitik kommer att få dåligt rykte, skriver LR. Kanske tvingas nu kommunerna 

av det lokala facket att satsa på bra utbildning, påpekar skribenten.189   

 

 

Sammanfattning 1988-1990 

Det är stora svängningar i attityden under den här turbulenta treårsperioden. 1988 märks en 

förvånad upprördhet i Skolvärlden över vad LR uppfattar som vansinniga förslag på 

utbildningsområdet, även om grundtonen präglas av tillit och tilltro till läraryrkets 

möjligheter. 1989 märks en gradvis förändring från tillit till ilska, frustration och 
                                                            
184 ”Ansvaret för skolan” (1990), Skolvärlden, nr 30, ”Pedagogen efterträder byråkraten” 
185 ”Skolan bör få lokal styrelse” (1990), Skolvärlden, nr 21. 
186  ”Facket går på offensiven” (1990), Skolvärlden, nr 23. 
187  ”Revolutionen i kommunerna” (1990), Skolvärlden, nr 25. 
188 ”Förhandlingar på högvarv” (1990), Skolvärlden, nr 27. 
189 ”VDN-märkt arbetsgivare” (1990), Skolvärlden, nr 28. 
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konfrontation och texterna övergår i stark kritik av regeringen och arbetsgivaren. Skolvärlden 

återger oenigheten inom socialdemokratin, som Ringarp beskrivit190 och det faktum att 

förutsättningarna förändras i och med tilläggspropositionen om att lärarna blir kommunalt 

anställda. Bråket mellan förbunden visar sig i Skolvärlden, precis som Ringarp beskrivit 

det,191 och LR drar upp tidigare schismer mellan förbunden i artiklarna. LR vill ha kvar den 

statliga styrningen som de anser borgar för likvärdighet och de anser att regeringen gått för 

långt i att tillgodose kommunala intressen. LR hoppas i det längsta på att en dialog är möjlig 

och att regeringen in i det sista skall ta sitt förnuft till fånga.  

     Den statligt reglerade skolan representerade stor frihet för högstadie- och gymnasielärarna 

att fritt disponera över den tid då de inte undervisade och på vilket sätt de ville arbeta. LR 

identifierar sig som ett akademikeryrke med hög grad av profession som utsatts för 

deprofessionalisering. Artiklarna förmedlar intrycket att lärarna tycker sig ha blivit lurade, 

eller inträngda i ett hörn. De ville inte se vad som höll på att hända och hade inga strategier att 

möta förändringarna.192 Skolvärlden skriver till och med 1990 att de skall sätta sig ned och 

vänta på ”skolpotentaterna”. Samtidigt som de organisatoriska förändringarna äger rum 

instiftas nya utvärderings- och kontrollinstanser av lärarna vilket uppfattas som en misstro 

mot kåren.193 

     LR inser 1990 att kommunaliseringen av lärarna var en sedan lång tid tillbaka planerad 

reform och inte ett utslag av någon tillfälligheternas nyck. Man accepterar motvilligt 

situationen och säger i en ton av hoppfullhet att man har förväntningar på kommunerna och 

att om de inte sköter sig får detta konsekvenser. Ena stunden för förbundet en seriös 

diskussion om professionsfrågor och fackliga frågor som till exempel regeringens satsningar 

på disputerade lektorer och att facket måste utbilda sina ombud för att bli starkare i de nu så 

viktiga lokala förhandlingarna, för att strax därpå raljera om kommunpolitiker och skolledare 

med ironi och satir vilket inger en känsla av bitterhet och att man slår från ett underläge. Min 

lite fria tolkning är att LR för att behålla sin stolthet försöker att hålla fanan högt och uppträda 

professionellt samtidigt som man slickar sina sår i bitterhet och försöker smälta att man 

förlorat.   

  

 

                                                            
190   Ringarp (2011), s. 78. 
191   Ringarp (2011), ss. 134-136. 
192  Ringarp (2011), s. 174. 
193   ”Skolan granskas” (1990), Skolvärlden, nr 10. 
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Upprätta lärarprofessionen! 194  

1998 -2000 – decenniet efter reformens införande 
Sju år har gått efter själva genomförandet av reformen. Förtroendet för skolan har ”naggats i 

kanten”, skriver LR och hänvisar till en rapport från Skolverket under rubriken ”Vem tror på 

skolan? Attityder till skolan, 1997”.  Negativa och allvarliga signaler i massmedia måste tas 

på allvar, menar LR.  Lärarnas status måste höjas och få samma erkännande som läkare och 

advokater, säger man, och riktar en uppmaning till politikerna om en bred politisk uppgörelse 

och behovet av starkare statlig kontroll av skolan.195 

      ”Tillsätt en skolkommission”, skriver LR i februari och säger att det finns ett stort intresse 

för skolfrågor som visat sig i form av en extrainsatt riksdagsdebatt om skolan. Man jämför 

med 1946 års skolkommission som var en bred politisk uppgörelse om skolans framtid och 

skriver att likvärdighet är viktigt och att staten måste kunna vidta sanktioner om kommuner 

inte uppfyller krav.196 LR efterfrågar större statligt ansvar för att garantera likvärdighet och 

vill se ett fristående utvärderingsinstitut.197 

     I april riktar LR en uppmaning till s-regeringen och påtalar nödvändigheten av höjda 

lärarlöner och ett professionellt erkännande.198 Skolvärlden  tar upp aspekter på läraryrket som 

mindre klasser, bättre utvärderingsinstrument, fler betygssteg, en gymnasieexamen för 

eleverna samt behovet av en lärarlegitimation för att stärka lärarprofessionen. 199   

     Denna betoning på professionella, konkreta förslag på hur skolan kan förbättras vittnar, 

som jag ser det, om en ökad självkänsla, trots allt, och en tro på den egna kårens möjligheter 

och en önskan om att återfå det som Ringarp beskrev att lärarna förlorade vid 

kommunaliseringen.200  Skribenten anser att regeringen i sin proposition ”Gymnasieskolan i 

utveckling – kvalitet och likvärdighet” visar att man går på LR:s linje. Innehållet handlar om 

obligatoriska nationella prov, elevernas rätt till undervisning, förbättrat samarbete med 

arbetslivet, nya gymnasieutbildningar och att en gymnasieexamen skall inrättas. 201 LR vill 

också se en översyn av kursplanerna och knyta kursmål och programmål närmare.  Det är fel 

med samma mål för alla elever i kärnämnena och man vill även göra gymnasieskolan mindre 

                                                            
194 Samtliga artiklar i Skolvärlden årgång 1998 finns på sidan 2. 
195 ”Lärarlegitimation garanterar kvalité” (1998), Skolvärlden, nr 3, ”Gör upp om skolan!” (1998), Skolvärlden, 
nr 6, 
196 ”Tillsätt en skolkommission” (1998), Skolvärlden, nr 3. 
197”LR formar framtidens skola” (1998), Skolvärlden, nr 5. 
198 ”Vad väntar regeringen på?” (1998), Skolvärlden, nr 7. 
199  ”Vad väntar regeringen på?” (1998), Skolvärlden, nr 7. 
200   Ringarp (2011), s. 173-174. 
201  ”Gymnasiepropositionen – en halvmesyr” (1998), Skolvärlden, nr 11/12. 
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lik grundskolan, skriver Skolvärlden.202 Men det finns hinder för att denna utveckling skall 

kunna komma till stånd, fortsätter man. Oprecisa målformuleringar, likartade lösningar på 

kommunal nivå och dåliga förutsättningar för lärare och skolledare att bedriva utveckling, 

skriver LR. Utveckling blivit synonymt med besparing.203  

     Förbättra läraryrkets villkor, skriver Skolvärlden åter en månad före riksdagsvalet.204 

Folkpartiet har presenterat en krisplan som överensstämmer med LR:s skolpolitiska205 

punktlista om förbättringar som förts fram i valet och som har fått gehör hos de politiska 

partierna. Den innehåller krav på behöriga lärare, karriärtjänster, skolan som en attraktiv 

arbetsplats, kvalitativ kompetensutveckling samt lektorat och stimulering till skolforskning.206 

För att dessa åtgärder skall kunna genomföras krävs att  regeringen nu tar sitt ansvar207 vilket 

nu sker för första gången sedan kommunaliseringen, skriver Skolvärlden, och hänvisar till att 

Skolminister Ylva Johansson sagt att läraryrkets utveckling är ett gemensamt ansvar för staten 

och parterna på arbetsmarknaden. En” pånyttfödelse för statens skolpolitiska roll”, skriver 

Skolvärlden.208        

     Idéer från Storbritannien om skolutveckling diskuteras; lärare måste erkännas i sin 

profession genom makt och inflytande och högre lön209 och ”läraryrkets status behöver 

höjas.” 210 LR framhåller att det tycks finnas en bred politisk enighet mellan 

arbetsmarknadens parter med långtgående åtaganden för de inblandade och att det krävs 

politiskt mod för att förändra gymnasieskolan.211 LR tycker vidare att lärarlegitimation som 

knyts till yrkets ”grundståndpunkter” är bättre än lagstiftning och 212 och skriver att läraryrket 

borde ha samma erkännande som till exempel läkare och advokater.213 

     Lärare har fått ökat inflytande över skolans utveckling plus verksamhet och arbetsformer, 

säger man i oktober och ”Lärare leder arbetet, utvärderar och bedömer elevens utveckling.”214  

En diskussion om etiska frågor pågår och Skolvärlden gör en jämförelse med Norge där man 

kommit längre, hävdar LR, men kommunerna sparar trots att man på central nivå är 

                                                            
202  ”Gymnasiepropositionen – en halvmesyr” (1998), Skolvärlden, nr 11/12. 
203 ”LR-krav får stöd i PRV-rapport” (1998), Skolvärlden, nr 9. 
204  ”Öronmärk skolans resurser!” (1998), Skolvärlden, nr 14. 
205  ”Dags att gå från ord till handling!” (1998), Skolvärlden, nr 13. 
206  ”Ny statlig kontroll” (1998), Skolvärlden, nr 15. 
207 ”Infria vallöftena!” (1998), Skolvärlden, nr 16. 
208  ”Ny statlig kontroll” (1998), Skolvärlden, nr 15. 
209  ”Skolan behöver långsiktiga lösningar” (1998), Skolvärlden, nr 20.  
210  ”Infria politikerlöften om höjda lärarlöner” (1998), Skolvärlden, nr 9. 
211 ”Nu krävs politiskt mod” (1998), Skolvärlden, nr 21. 
212 ”Som ringar på vattnet” (1998), Skolvärlden, nr 2. 
213  ”Lärarlegitimation garanterar kvalité” (1998), Skolvärlden, nr 3. 
214 ”Elevernas rätt måste garanteras” (1998), Skolvärlden, nr 18. 
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överens.215 Svenska lärare är fortfarande i botten av löneligan, fortsätter man, och hänvisar till   

en OECD-rapport 216 och konstaterar åter igen  att lärare lämnar yrket på grund av bristande 

karriärmöjligheter. 217 

 

 

Läraryrket i kris218  

Under 1999 hävdar Skolvärlden att skolans kris växer och att LR förväntar sig att löften från 

valrörelsen 1998 skall infrias, i synnerhet som partierna prioriterade skolfrågorna. 

Eftervalsdebatten har mest handlat om resurser, och uteblivna satsningar från kommunernas 

sida, skriver Skolvärlden.   219 

     ”Ta tag i skolans kris,”220 skriver man och påpekar  att rovdriften på lärare måste bort i 

form av minskad arbetsbelastning och låga löner. LR pekar på vikten av pedagogiskt 

ledarskap och att det saknas idag, säger man. Man är kritisk mot politiska nämnder och 

skolchefer som detaljstyr rektor och lärare221 och säger att bilden som  media förmedlar av en 

skola i kris stämmer.  

     Få studenter väljer lärarutbildningen och läraryrket på grund av sämre arbetsvillkor och 

låga löner vilket lett till att andelen obehöriga lärare ökat mellan 1994 och 1998. En 

internationell studie tar Sverige som ett varnande exempel på en ”utbildningspolitisk 

skandal”, skriver Skolvärlden.222  Läraryrket är undervärderat och LR konstaterar att 

lärarlönerna i Sverige är bland de sämsta i Europa.223 Avsevärda löneförbättringar, god 

löneutveckling, makt över arbetet och kontroll av arbetsbelastningen, måste till, skriver 

man.224  Sveriges lönemässiga jumboplacering vad gäller löner tillsammans med Turkiet och 

Portugal bekymrar inte Kommunförbundet som menar att lärarnas krav hotar ekonomin, och 

leder till inflationskris, enligt LR.  Detta är felaktigt säger LR. Sveriges konkurrenskraft 

minskar om inte utbildningspolitik premieras.225  

                                                            
215  ”Nu måste intentionerna förverkligas!” (1998), Skolvärlden, nr 10. 
216   ”Konkreta åtgärder behövs föra att göra läraryrket attraktivt” (1998), Skolvärlden, nr 21. 
217   ”Inför utvecklingsår med bibehållen lön” (1998), Skolvärlden, nr 10. 
218    Artiklarna i Skolvärlden årgång 1999 är på sidan 2. 
219 ”Infria vallöfterna!” (1999), Skolvärlden, nr 1. 
220 ”Ta tag i skolan skris!” (1999), Skolvärlden, nr 9. 
221 ”Väsentliga synpunkter” (1999), Skolvärlden nr 2. 
222 ”Sverige ett varnande exempel” (1999), Skolvärlden, 11. 
223 ”Dags för öronmärkning?” (1999), Skolvärlden, nr 15. 
224 ”Nu synas skolan” (1999), Skolvärlden, nr 17. 
225  ”Höjda lärarlöner bra för Sverige” (1999), Skolvärlden, nr 21. 
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     LR vill dock inte se en återgång till statligt reglerade löner utan vill ha kvar individuell. 

lönesättning.226 Skolvärlden hänvisar till utbildningsminister Thomas Östros som 

rekommenderar kommunerna att höja lärarnas löner. Läraryrket skall inte vara ett yrke för 

eldsjälar utan ha rimliga arbetsvillkor och god löneutveckling, framhåller skribenten.227  

       LR anser att vetenskaplig förankring är nödvändig. Artikeln refererar dels till 1996 års 

LR-kongress som vill verka för ökad forskningsanknytning och till 

Lärarutbildningskommitténs förslag om att utbildningsvetenskap blir ett nytt 

vetenskapsområde; lärarnas synpunkter har haft inflytande på kommitténs arbete, skriver 

man.228  LR utrycker oro för att elever inte skall få sin garanterade undervisning och att det är 

skillnad bland kommuner i kompetensutvecklingsfrågan för lärare.  Kraven i grundskolan är 

för låga och att det viktigaste är att förbättra förutsättningarna för lärarna, säger återigen 

Skolvärlden och refererar skolborgarrådet i Stockholm, Jan Björklund.229 I Skolverkets 

rapport ”Barnomsorg och skola i siffror 1999” hävdar Skolvärlden att det framgår att 20% 

eleverna grundskolan inte nådde målen.230  LR ser hot mot likvärdigheten och vill se utökad 

undervisningstid för elever som inte når målen.231 I samma nummer skriver man om 

yrkeselevernas svårigheter att klara kärnämneskurserna och en ny doktorsavhandling 

ifrågasätter nyttan med dessa kurser för yrkeseleverna. Det krävs mod att tänka nytt, skriver 

LR.232 Fler betygssteg efterfrågas också. 233 De åtgärder som här efterfrågas kommer nu att 

genomföras i och med Gy-11 och den borgerliga regeringens nya skolreform och skollag. 

 

Lärarbehörighet och forskningsankytning234  

Diskussionen om Utbildningsvetenskap som ett nytt vetenskapsområde fortsätter under 2000 

och välkomnas av LR.  Skolvärlden uppmärksammar att SLU – Statens Lantbruksuniversitet 

har 3000 studenter och 164 professorer medan lärarutbildningen har 30.000 lärarstudenter och 

10 professorer! Det är nödvändigt i den internationella konkurrensen att även möjliggöra 

karriärtjänster för lärare, skriver LR. 235 Yrkesverksamma lärare skall också knytas till 

                                                            
226 ”Gårdagens lösningar skapar inte tillväxt” (1999), Skolvärlden,  nr 1. 
227 ”Ökat inflytande och högre lön avgörande ” (1999), Skolvärlden, nr 14. 
228 ”Före beslut om slopandet av timplan krävs noggrann utvärdering”, (1999), Skolvärlden nr 7. 
229 ”Kraven för låga i grundskolan” (1999), Skolvärlden, nr 20. 
230 ”Satsa på skolan!” (1999), Skolvärlden, nr 4. 
231  Före beslut om slopandet av timplan krävs noggrann utvärdering” (1999), Skolvärlden, nr 7. 
232 ”Bryt upp låsta positioner” (1999), Skolvärlden, nr 7. 
233 ”Fastställ centrala betygskriterier” (1999), Skolvärlden, nr 9. 
234  Artiklarna i årgång 2000 av  Skolvärlden är på sidan 2. 
235 ”Tveka inte att göra utbildning till eget vetenskapsområde”  (2000), Skolvärlden, nr 1. 
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utbildningsvetenskapliga forskningsprogram och finansieringen läggs på kommunerna så man 

får se hur det blir, skriver LR.236    

     Behörighetsfrågan är en central fråga under året. LR reser krav på behöriga lärare och 

framhåller att skolan att kommer att upplösa sina viktigaste värden om inte problemet får en 

lösning.  Skolvärlden menar att Skolverkets undersökning bekräftat LR:s påpekanden att en 

hög andel av lärarna i grundskolan och gymnasiet är obehöriga. 1999 var 22.385 lärare 

obehöriga och 6.700 saknade högskoleutbildning, skriver Skolvärlden. Den nya skollagen 

diskuteras och LR framhåller att regler om behörighet måste skrivas in i lagen och hänvisar 

till läkarlegitimationen.237 Lärarna måste få makten över arbetet, skriver LR, 238 och vill införa 

lärarlegitimation med krav på etiska regler.239 LR vill också stärka sin roll som 

opinionsbildare via kampanjen ”Sverige börjar i skolan” och tar plats i debatten. 240 

 

Sverige i bottenskiktet bland lärarlöner 

LR:s reser under år 2000 lönekrav om 15 procent för lärarna mot bakgrund av att akademiker   

endast haft sex procents löneökning sedan 1975 mot LO:s tioprocentiga ökning under 

samman period.241 Skolvärlden kräver makt och inflytande utöver anständig lön till lärarna, 

annars blir katastrof för skolan, säger man.242 En jämförelse görs med OECD-länderna där 

Svenska lärare hamnar i bottenskiktet på samma nivå som Turkiet, Grekland och Portugal.  

Som exempel anges att svenska lärare bara tjänar en tredjedel av vad en schweizisk lärare 

tjänar. Percy Barnevik har uttalat sig förvånat över att det lönar sig dåligt i Sverige att 

utveckla barn men inte maskiner.243  

     En rapport från ESO refereras den 22/12  i  Skolvärlden  där det enligt LR framgår att 

lärarkostnaderna i Sverige utgör en betydligt mindre del av skolkostnaderna än genomsnittet 

för OECD-länderna.244 

 

Arbetmiljö och ohälsa  

Förändrade arbetsuppgifter och stress leder till långtidssjukskrivningar och ohälsa bland 

lärare, något som ökat mellan 1998- 1999 på grund av minskat inflytande över arbetet, skriver 

                                                            
236 ”Nya lärarutbildningen lägger stort ansvar på högskolorna” (2000), Skolvärlden,  nr 6. 
237 ”Skollag i takt med tiden?” (2000), Skolvärlden, nr 4. 
238 ”Villkoren måste förbättras” (2000), Skolvärlden, nr 5. 
239 ”Lärarleg. Bättre än registerutdrag!”(2000), Skolvärlden, nr 5. 
240 ”Lärarfacklig samling” (2000), Skolvärlden, nr 8. 
241 ”Rättmätiga krav” (2000), Skolvärlden, nr 2. 
242 ”Rättmätiga krav” (2000), Skolvärlden, nr 2. 
243 ”Skolan i ett EU-perspektiv” (2000), Skolvärlden, nr 21. 
244  “Värna lärarnas kompetens” (2000), Skolvärlden, nr 22. 
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Skolvärlden. Dålig arbetsmiljö och låg lön kommer att bli ett rekryteringsproblem i framtiden, 

säger man.245 ”Villkoren måste förbättras” 246, kräver Skolvärlden och pekar på att utbrändhet 

långtidssjukskrivningar tyder på en allvarlig situation. 20% av lärarkåren är i riskzonen och 

brister i psykosociala arbetsmiljön leder till sömnsvårigheter, huvudvärk, håglöshet, magont 

och huvudvärk plus svårigheter att varva ned efter jobbet. Kvinnliga lärare går ned i tjänst för 

att orka vilket är ett jämställdhetsproblem.247 I maj diskuteras långtidssjukskrivningar och 

ökad arbetsbelastning och en växande arbetsbörda. 248 ”Vägra bli utbränd” uppmanar 

Skolvärlden  och hävdar att vapnet mot utbrändhet ligger hos de anställda, man måste säga 

ifrån, skriver LR.249 Mycket har skrivits i media om lärares arbetssituation med stress, 

sjukskrivningar, och utbrändhet, säger LR, och sjukskrivna lärare måste få hjälp att hantera 

stress och utbrändhet annars kommer skolan att kollapsa. 250  

      LR vill se en nationell handlingsplan och ökade satsningar på skolan251 och riktar kritik 

mot att decentraliseringspolitiken stannat på nämnd- och styrelsenivå i kommunen som 

reglerar lärarnas arbete på detaljnivå.252 LR föreslår kommunala garantier från staten för att 

minska beroende från marknaden och befolkningsförändringar.253 LR kan inte fortsätta att 

”dansa efter arbetsgivarens pipa” och menar att Svenska Kommunförbundet inte uppfyller sitt 

ansvar som arbetsgivare.254 Klyftan mellan politisk retorik och verklighet har skapat 

förtroendekris mellan lärare och uppdragsgivare, skriver man.255   

 

Kritik mot kommunerna 

Kommunförbundet kritiseras för att ha ”sin släpphänta attityd till behörighet”256; det skickar 

fel signaler att det inte är så noga med utbildning, skriver Skolvärlden. 257  För få vill bli lärare 

och kommunerna löser det genom att ta in obehöriga lärare vilket leder till utarmning av 

yrket. Man jämför med 1800-talets folkskollärarproblem då Riksdagen bestämde sig för att 

                                                            
245 ”Förbättra arbetsvillkoren!” (2000), Skolvärlden, nr 3. 
246 ”Villkoren måste förbättras” (2000), Skolvärlden, nr 5. 
247  Idem. 
248  ”Nej till avtalsbudet – vad händer nu?” (2000), Skolvärlden, nr 9. 
249 ”Vägra bli utbränd” (2000), Skolvärlden, nr 21. 
250 ”Det tar tid att handleda” 2000), Skolvärlden, nr 11. 
251  ”Bra rutet” (2000), Skolvärlden, nr 3. 
252 ”Skollag i takt med tiden?” (2000), Skolvärlden, nr 4. 
253 ”En nationell skola måste garanteras” (2000), Skolvärlden, nr 6. 
254 ”Styrelsen i politiskt limbo” (2000), Skolvärlden, nr 10. 
255 ”Satsa på lärarna” (2000), Skolvärlden, nr 16. 
256 ”En stilla undran” kritiserar” (2000), Skolvärlden, nr 12/13. 
257  Idem. 
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höja lönerna för folkskollärarna för att öka rekryteringen. LR menar att historien bör vägleda 

och ge högre lön till lärarna för att synliggöra lärarnas profession.258    

     Kommunerna måste uppvärdera läraryrket, lyder uppmaningen i Skolvärlden..259 Ett nytt 

avtal håller på att förhandlas fram för LR och LF genom Lärarnas Samverkansråd och 

inriktningen handlar om: löneuppvärdering, mer makt, minskad arbetsbelastning och bättre 

villkor för fackliga ombud. Skolvärlden konstaterar att avtalet innebär individuell lönesättning 

utan individgarantier och att lokala kollektivavtal om arbetstid får slutas.  260  

     Trots positiva tongångar i avtalsförhandlingarna är LR besviken på Avtal 2000 och säger 

sig är hellre vara utan ett avtal än säger ja till ett dåligt. LR talar åter igen om ”rovdrift” på 

lärarna från kommunernas sida och kritiserar det individuella lönesystemet som gynnar 

”manipulativ lobbyverksamhet” och underminerar demokrati.261 LR kan inte fortsätta att 

”dansa efter arbetsgivarens pipa”, och menar att Svenska Kommunförbundet inte uppfyller 

sitt ansvar som arbetsgivare. Metta Fjelkner som just blivit ny förbundsordförande 262  

framhåller att ”Utbildning måste löna sig”, om man skall kunna rekrytera lärare.263  

     I juni 2000 säger LR att man röstat nej till Kommunförbundets avtalsförslag på grund av 

missnöje med kommunala arbetsgivaren vad gäller läraryrkets förändring från lärare till 

handledare. Det tar tid att handleda påpekar LR, 264 och påpekar att de högra krav som ställs 

på lärare formulerade i läroplaner, skolplaner och arbetsplaner från Riksdag och kommuner 

visar att arbetsgivaren har en förenklad syn på vad individanpassad undervisning är. 

Kommunerna har genomfört besparingar trots att detta arbetssätt är mer resurskrävande, 

skriver man.265 

 

Sammanfattning 1998-2000 

Ungefär tio år har gått sedan reformen genomfördes. Skolvärlden skriver om skolans kris och 

att få studenter väljer läraryrket. LR vill se större statligt ingripande och kritiserar 

kommunerna för att inte klara av uppdraget som arbetsgivare åt en professionell yrkesgrupp.  

Man uppmanar den socialdemokratiska regeringen att ta lärarprofessionen på allvar och arbeta 

för att höja statusen genom bättre löner och arbetsvillkor. Skolvärlden presenterar lönestatistik 

som visar att lärarlönerna i Sverige är bland de lägsta inom OECD.   
                                                            
258 ”Lärarbristen och marknadskrafterna” (2000), Skovärlden, nr 12/13. 
259 ”Villkoren måste förbättras” (2000), Skolvärlden, nr 5. 
260 ”Dags att rösta om avtalsförslaget” (2000), Skolvärlden, nr 7. 
261 ”Lärarna vet vägen – följ den!” (2000), Skolvärlden, nr 10. 
262 ”Styrelsen i politiskt limbo” (2000), Skolvärlden, nr 10. 
263 ”Fem miljarder måste satsa på skolan!” (2000), Skolvärlden, nr 14. 
264 ”Det tar tid att handleda” 2000), Skolvärlden, nr 11. 
265  ”Skadlig arbetsbelastning” (2000), Skolvärlden, nr 15. 



37 
 

     Samtidigt visar förbundet tillförsikt och engagemang i professionsfrågorna och uppfattar 

att det finns en viljeyttring från politiskt håll att ta tag i utbildningsfrågorna. En omfattande 

diskussion förs om betydelsen av vetenskaplig förankring av läraryrket och LR är positiva till 

utbildningsvetenskap blir ett nytt universitetsämne. Folkpartiet har presenterat en krisplan för 

skolan som stämmer med LR:s punktlista på åtgärder, skriver Skolvärlden. Den innehåller till 

exempel lärarlegitimation, tillskapande av karriärtjänster för lärare, vettig 

kompetensutveckling och skolforskning. 

     Bilden av skolan i en allvarlig kris blir tydligare under 2000 med betoning på 

personalpolitiska frågor. En konsekvens av lärarnas minskade inflytande över arbetet och den 

otillfredsställande arbetsmiljön leder till stress och långtidssjukskrivningar, skriver 

Skolvärlden. LR vill se en nationell handlingsplan för att motverka denna utveckling där 20% 

av lärarna ligger i riskzonen för utbrändhet. 

 

”Utred kommunaliseringen”266  

2008-2010 – snart 20 år efter reformen 
Snart 20 år gått sedan kommunaliseringen genomfördes. Kritiken är fortfarande omfattande 

gentemot skolans styrning och arbetsgivaren SKL – Sveriges kommuner och landsting 

kritiseras av LR för att de inte ser kopplingen mellan resurser och resultat trots att forskning 

på området slagit fast detta samband, säger man.267 LR säger att utbildningen måste få kosta 

och jämför med Skottland som haft samma problem som Sverige. Skolvärlden drar paralleller 

till sjuksköterskekonflikten som ledde högre löner för den yrkesgruppen.268  

    Arbetsvillkoren måste förbättras, skriver LR, för att få de 25% av lärarna som lämnat 

skolan att återvända. Enligt Skolvärlden ligger Sverige fortfarande i botten internationellt vad 

gäller löner tillsammans med Slovenien och Italien. I toppen ligger Korea, Schweiz och 

Luxenburg. Högre ingångslön och god löneutveckling viktigt om studenter skall välja 

läraryrket. 269  

                                                            
266  Artiklarna i Skolvärlden årgång 2008 är på sidan 3, ”Utred kommunaliseringen snabbt” (2008), Skolvärlden, 
nr 12. 
267 ”Bättre villkor kan få lärare att återvända”,  Skolvärlden,  nr  1 och ”Ta tillvara lärarnas erfarenhet”  (2008), 
Skolvärlden, nr 13, ”Lärarfrågor i centrum” (2008), Skolvärlden, nr 8, och ”Återupprättad status med 
legitimation” (2008), Skolvärlden, nr 17 och ”Bättre planering nödvändig” (2008), Skolvärlden, nr 1 
268 ”Lång hållbarhet för nya betyg” (2008), Skolvärlden, nr 3. 
 ”Alla ska med” (2008), Skolvärlden, nr 5. 
275 ” Löneutveckling viktigt vid rekrytering” (2008), Skolvärlden, nr 16. 
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LR säger att förbundet är positivt till ny skolinspektion som ger staten mer inflytande och 

möjliggör en likvärdig skola.270 Regeringens satsning på lärarlyftet är bra men kommunerna 

klarar inte av att hantera detta, menar LR, precis som kommunen brustit under 20 år; inget 

intresse har funnits hos arbetsgivaren SKL, slår LR fast.271   

      LR fortsätter att påpeka behovet av en satsning på lärande- och skolforskning, ett område 

som enligt universitetskansler Anders Flodström, refererad i Skolvärlden i nummer 7 år 2008, 

ligger 100 år efter den naturvetenskapliga forskningen.272 Sverige halkar efter i jämförelse 

med andra länder, skriver Skolvärlden liksom man skrev år 2000.273 En utredning har 

genomförts av Sigbritt Franke, f universitetskansler och handlar om en ny lärarutbildning 

vilket LR är positiva till. Även Franke menar att mer pengar måste satsas på forskning, 

framhåller Skolvärlden.274 Studenter som funderat på att välja lärarprogrammet avstår på 

grund av den otydliga utbildningen.275  

 

Varsel, uppsägningar och huvudmannaskapet276 

Problemet med varsel och uppsägningar av lärare är i fokus under stora delar av 2009. En 

konsekvens av uppsägningarna plus det faktum att så många lärare är obehöriga leder till att 

kunskapsnivån sjunker i exempelvis matematik, säger LR efterlyser en skärpning av lagtexten 

vad gäller utbildning och undervisningsregler.277 LR presenterar siffror  om 400 uppsägningar 

och 600 varsel. Utbildningsminister Jan Björklund har anmärkt på ett kommunalråd i Luleå 

som satsat pengar på idrotten samtidigt som kommunen sagt upp lärare och regeringen 

kritiseras för att inte göra tillräckligt, skriver Skolvärlden.278 LR menar att det finns lösningar 

på uppsägningarna i form av avtalspension, omställningsbidrag och satsningar på lärarlyftet, 

men att det ändå blir fråga om uppsägningar. LR vädjar till regeringen att ge kommunerna vad 

de behöver i pengar så att de kan behålla lärarna.279  

     Löneförhandlingarna 2009 kommenteras med en uppmaning om ett bättre påslag än 2007 

som blev magert. En jämförelse görs med Danmark där lärarna sägs ha fått 46% i lönepåslag. 

Skribenten hänvisar till en rapport från Skolverket som säger att det krävs en uppslutning 

                                                            
276  ”Lång hållbarhet för nya betyg” (2008), Skolvärlden, nr 8. 
271 ”Löneutveckling viktigt vid rekrytering” (2008), Skolvärlden, nr. 16. 
272 ”Kraftfull förstärkning på forskning” (2008), Skolvärlden, nr 7. 
273 ”Rätt rabatt” (2008), Skolvärlden, nr 6. 
274 ”Lärarutbildning med lång hållbarhet” (2008), Skolvärlden, nr 20. 
275 ”Två viktiga hörnstenar” (2008), Skolvärlden, nr 19. 
276  Artiklarna i årgång 2009 av Skolvärlden finns på sidan 3. 
277 ”Förbered nu – vändningen kommer” (2009), Skolvärlden, nr 1. 
278 ”Prioritera kärnverksamheten” (2009), Skolvärlden, nr  9. 
279 ”Allvarligt att kommuner drar ned” (2009), Skolvärlden, nr 4. 



39 
 

kring skolan för att vända utvecklingen.280  Forskarutbildade lärare har inte fått någon bra 

löneutveckling, skriver man. Ett annat förslag för att få upp lönerna är att om skolledarna 

skulle få ägna mer tid åt pedagogiskt arbete skulle de sätta rättvisare löner, menar LR.  

Skolvärlden tar upp det faktum att IF Metall gått med på sänkt lön på grund av krisen281 och i 

november kritiseras Svenskt Näringsliv som lanserat förslaget om minskad lärartäthet för att 

få upp lönerna.282  

     Lärarnas arbetstid är fortfarande en het fråga varför en arbetstidsgrupp under ledning av 

Per Unckel tillsatts som har till uppgift att ena parterna SKL, LR och Lärarförbundet kring 

arbetstidsfrågan. Frågan är hur man skall handskas med undervisningstiden i relation till andra 

uppgifter för att få allt att rymmas inom arbetstiden. 283 

     Huvudmannaskapet diskuteras i flera nummer och en väljarundersökning genomförd av 

LR refereras visar att 50%  anser att staten borde ta större ansvar för skolan.284 Lärarna     

kräver en tydligare rollfördelning mellan stat och kommun för att skapa likvärdighet för 

eleverna, säger LR285 och beklagar  att lärarlegitimationen försvann från dagordningen.286 

Skolvärlden hänvisar till en rapport från Jörgen Ullenhag som säger att stora insatser behövs 

på skolområdet där förslag som lärarlegitimation och lektorstjänster finns med.287  

       Satsningar på språk behövs och inte bara på matematik och naturkunskap som nu får 

spetsutbildningar, framhåller LR.288 I maj ställs frågan hur gymnasieskolan skall organiseras 

och det påtalas att utbildning är den viktigaste investeringen ett land kan göra.289 LR har ställt 

sig positiva i sitt remissvar till den nya skollagen, men vill se tydligare beskrivningar av 

arbetets innehåll som skall garantera kvalitet.   

 

En reformerad tidskrift290   

Under 2010 är ledarskapet i skolan och riksdagsvalet i fokus. För första gången finns en 

undertecknad  ledarskribent, Jane af  Sandeberg, som också är  ny chefredaktör och ansvarig 

utgivare.  Tidskriften har genomgått stora förändringar och har bytt format från A-3 till A-4. 

                                                            
280 ”Tuffa förhandlingar väntar” (2009), Skolvärlden, nr  3. 
281 ”Snegla på Danmark” (2009), Skolvärlden, nr 17. 
282 ”Färre lärare höjer inte ribban” (2009), Skolvärlden, nr 18. 
283 ”Arbetstidsfrågan i stå” (2009), Skolvärlden, nr 14. 
284 ”Skolan hjärtefråga för väljarna” (2009), Skolvärlden, nr 7. 
285 ”Hållbar skollag” (2009), Skolvärlden, nr 10. 
286 ”Enkät visar på samsyn över partgränserna” (2009), Skolvärlden, nr 13 och ”Ökat statsbidrag lindrar” (2009), 
Skolvärlden, nr 12. 
287 ”Förslag gick upp i rök” (2009), Skolvärlden, nr 15- 
288 ”Spetsutbildning viktig för Sverige” (2009), Skolvärlden, nr, 2 och ”Kunskapsuppdrag i fokus” (2009), 
Skolvärlden, nr 16. 
289 ”Gymnasieskola med ökade krav” (2009), Skolvärlden, nr 8. 
290 Artiklarna i årgång 2010 av Skolvärlden finns på sidan 4. 
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Den ges bara ut med tio nummer per år och ledartexten  har fått mindre utrymme och samsas 

nu med redaktionsuppgifter och prenumerationsärenden. Borta är de satiriska teckningarna 

och i stället finns ett foto av Jane af Sandeberg poserande bredvid sin text.  Sammantaget 

innebär denna förändring att texterna för 2010 är väldigt få och väldigt korta. 

    Af Sandeberg säger att det är viktigt att tala om ledarskapet i skolan och att det är lika 

viktigt som det politiska ledarskapet. Valet 2010 närmar sig och i augusti uppmanar hon 

skolpolitiker att inte fastna i blockpolitik och att det är positivt att skolpolitiken står högt på 

dagordningen hos båda blocken. Hon framhåller att den fackliga tidskriftens granskande roll 

är betydelsefull.291  

      Kvaliteten i den svenska skolan går ned, skriver hon, och tillägger att receptet är arbetsro 

– ”alla är i behov av arbetsro”. Lärarlönerna motsvarar inte andra akademikers lön, fotrsätter 

hon, och framhåller att för 25 år sedan var läraryrket ett prestigeyrke vid sidan av läkare, 

jurister, civilingenjörer och civilekonomer.292 

     Utöver de förändringar som tidigare nämnts finns ytterligare en viktig skillnad mot tidigare 

årgångar. Af Sandebergs texter har inte lärarperspektivet och  identifierarsig inte med lärarnas 

krav och kamp utan intar ett utanförperspektiv. Detta blir synligt genom att hon uppmuntrar 

lärarna och hejar på dem. Hennes position är den utomståendes när hon säger: ” Engagera dig, 

debattera med kollegor, skriv insändare, diskutera med din arbetsgivare. På det sättet stärker 

ni varandra och er integritet. Tänk på att du inte är ensam.”293 Hon uppmanar lärarna ”att inte 

vara så förbannat duktiga”294 och att diskutera idéer och problem med kollegor, chef, familj 

och elever. 295  Af Sandeberg hävdar att ”Skolan är Sveriges viktigaste arbetsplats” och att 

lärare måste ta mer plats  men att de ofta utses till syndabockar i takt med förändringarna.296  

          Af Sandeberg skriver om splittringen mellan lärarförbunden i frågan om skolans 

huvudmannaskap, som åter är aktuell, och där LR driver en tydlig linje om mer statligt ansvar 

medan Lärarförbundet gått samman med SKL som anser att skolan bör vara kvar i 

kommunens regi. Ställningstagandet påminner om vad som hände 1989 då TCO gjorde upp 

med motparten medan LR protesterade högljutt, skriver hon.297       

 

 

                                                            
291 Af Sandeberg  (2010), Skolvärlden, nr 1, 6 och7. 
292 Af Sandeberg (2010), Skolvärlden, nr 2. 
293 Af Sandeberg (2010), Skolvärlden, nr 1 och 5. 
294 Af  Sandeberg (2010), Skolvärlden, nr 7. 
295 Af  Sandeberg (2010), Skolvärlden, nr 7. 
296 Af Sandeberg  (2010), Skolvärlden, nr 1.  
297 Af Sandeberg  (2010),Skolvärlden,  nr 3, 4, 9 och 10. 
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Sammanfattning 2008-2010 

Kommunaliseringen är i skottgluggen 20 år efter reformens införande. LR är fortsatt missnöjt 

med kommunernas sätt att sköta skolan och Skolvärlden hävdar att SKL inte vill se 

kopplingen mellan resurser och kvalitet. LR välkomnar en statlig skolinspektion som skall 

inrättas och fortsätter att ställa krav på högre lön och bättre arbetsvillkor. Skolvärlden 

presenterar återigen statisktik som man menar bekräftar bilden av att Sverige ligger i botten 

bland världens i-länder vad gäller lärarlöner. Förbundet jämför sig nu med sjuksköterskorna 

och påpekar att deras konflikt ledde till högre lön. Forskningsmässigt ligger lärande- och 

skolforskningen också efter jämfört med den naturvetenskapliga forskningen, anser 

Skolvärlden. En ny lärarutbildning välkomnas av LR.  

     De fackliga och politiska frågorna dominerar under året. Varsel och uppsägningar är ett 

nytt problem som diskuteras och som dominerar innehållet i många nummer under 2009 med 

avtalspensioner och omställningsbidrag som exempel på åtgärder. LR kritiserar den borgerliga 

regeringen för att inte göra tillräckligt medan utbildningsministern i sin tur kritiserar 

kommunerna. 

     I avtalsrörelsen samma år lyfter Skolvärlden fram att IF Metall gått med på lönesänkningar 

och LR kritiserar Svenskt Näringsliv som menar att lärartätheten måste minska om 

lärarlönerna skall öka.  Under 2010 är ledarartiklarna för första gången signerade av Jane af 

Sandeberg är chefredaktör och ansvarig utgivare i en omstöpt tidskrift som till formatet är 

mindre. Af Sandeberg framhåller att ledarskapet i skolan är viktigt och hon säger att 

lärarlönerna måste upp för att ligga i nivå med övriga akademikeryrken och att läraryrket för 

25 år sedan var ett prestigeyrke. Hon uppmanar lärare att engagera sig, skriva och debattera 

och att ta diskussionen med arbetsgivaren. Hennes hållning vittnar om att hon inte identifierar 

sig med lärarna utan betraktar dem utifrån, till skillnad från tidigare årgångar där 

ledarskribenten representerat lärarens röst. Af Sandeberg tar upp det faktum att det fortfarande 

finns en splittring mellan förbunden där LR vill se ett större statligt ansvar för skolan medan 

Lärarförbundet föredrar fortsatt kommunal huvudman och återigen har gjort gemensam sak 

med SKL. Situationen påminner om 1989 och läget vid kommunaliseringen, skriver hon.298 

      

  

                                                            
298 Af Sandeberg, (2010), Skolvärlden, nr 10. 
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VI. DISKUSSION/ANALYS 

   

Kommunaliseringsförslaget  

Den första frågan som jag inledningsvis ställde var: Hur togs kommunaliseringsreformen 

emot? Jag kan konstatera att diskussionen om skolans styrning och frågan om statligt eller 

kommunalt huvudmannaskap har pågått hela perioden från 1980 till 2010 och att LR 

konsekvent drivit linjen om en statligt styrd skola. LR sade 1980 att den likvärdiga 

utbildningen skulle hotas om reformen genomfördes och att den skulle leda till ekonomiska 

orättvisor mellan kommunerna och på sikt urholka den svenska välfärdspolitiken. LR 

försvarade vid samma tidpunkt – tillsammans med skolledare i vissa fall - ämnesprofessionen 

och argumenterade mot utredningsförslagen i LUT 74 och SIA-utredningens förslag till en 

bredare grundskollärarutbildning med betoning på det socialpedagogiska inslaget i läraryrket.   

     Fram till det att reformen antogs 1989 sade Lärarnas Riksförbundet alltså nej till en 

kommunaliserad skola och efter att reformen infördes 1991 har LR fortsatt att kritisera den 

kommunala styrningen. Kritiken har varit var massiv i princip hela perioden med undantag för 

en något resignerad hållning i början av 1991 då reformen trätt i kraft och LR insett att 

kampen förlorats. Därefter har förbundet kommit igen med förnyad kraft och kritiserar det 

kommunala styret ända fram till idag.  

     Det märks att LR tidigt uppfattade att reformen syftade till att spara pengar, precis som 

Johanna Ringarp skriver, och 1988 framhåller Skolvärlden att det riktade statliga stödet måste 

finnas kvar och att kommunerna måste få statliga pengar till lärarlönerna och undervisningen. 

.299  

     Det finns dock skillnader under perioden hur Skolvärlden bemöter förslagen från regering 

och departement och hur man kritiserar kommunerna. Fram till 1989 verkar LR ha gott 

självförtroende och argumenterar kraftfullt för att utredarna inte skall lägga sig i skolans 

utveckling och att förslagen är vansinniga. Identifikationen är starkt knuten till den 

akademiska lärarprofessionen  med mandat från staten att avgöra hur yrket skall bedrivas. 

1989 förändras attityden och LR tycks förlora tilliten till den socialdemokratiska regeringen 

som inte lyssnar på lärarna. LR ilsknar till under våren och sommaren och på hösten strejkar 

förbundet. Det finns ändock in i det sista en tro på att saker och ting skall vända vilket 

bekräftar Ringarps analys. LR känner sig mer och mer frustrerade och ifrågasatta.300 

                                                            
299  ”Grundskoleekonomi (1988), Skolvärlden, 26, ” Grundskolans statsbidrag” (1988), Skolvärlden, 28. 
300 ”Skolan granskas” (1990), Skolvärlden, nr 10. 
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Skolvärlden bemöter händelseutvecklingen med skarp satir i text och bild och raljerar över 

beslutsfattarna. Mellan 1988 och 1990 skiftar således inställningen till regeringen och 

arbetsgivarparten från tillit till stark misstro, kritik och satir. 1991 accepterar LR att man är 

besegrade och den akademiska identiteten har fått sig en törn. Skolledarna är nöjda, säger LR, 

men läraryrket håller på att deprofessionaliseras.301 

    Misstron mot kommunerna håller i sig och LR kritiserar den socialdemokratiska regeringen 

åren runt millennieskiftet 2000. Dock kan man som läsare se en skillnad i attityden. En slags 

återvunnen självkänsla märks  i Skolvärlden.  Nu har folkpartiet och Jan Björklund som är 

skolborgarråd i Stockholm lanserat en plan som innehåller en förnyad skolpolitik och 

innehållet stämmer väl med LR:s  synpunkter. Förbundet  uppmanar  den socialdemokratiska 

regeringen om att få ett professionellt erkännande. 20 år efter kommunaliseringsreformen är 

frågan fortfarande högaktuell. Med den borgerliga alliansen vid makten och Jan Björklund nu 

som utbildningsminister får LR gehör för många av sina utbildningspolitiska synpunkter som 

man fört fram under åren. 

  

Den fackliga kampen  

Hur har då den fackligt- politiska kampen gestaltat sig och hur har LR beskrivit och förhållit 

sig till de förändrade arbetsvillkoren under den här trettioårsperioden? Om jag börjar med 

oenigheten mellan fackförbunden, som Johanna Ringarp beskrivit, så bekräftas den i 

Skolvärlden redan 1980 och tar sig uttryck i diskussionerna om den nya lärarutbildningen och 

synen på läraryrkets utformning. LR är motståndare till en lärarutbildning som i högre grad 

betonar det sociala inslaget i läraryrket vilket leder till oenighet med TCO-förbunden som är 

för reformen. LR säger nej till utbildningsdepartementet och arbetsgivarverkets förslag om 

kontorstid för lärarna medan de andra förbunden förhandlar och går med på förslagen. LR 

värnar differentierade löner för adjunkter och lektorer medan TCO-förbunden vill se en 

löneutjämning mellan de olika lärargrupperna.   

    Idag, trettio år senare, konstaterar chefredaktören och ledarskribenten Jane af  Sandeberg 

att det fortfarande finns en splittring mellan förbunden som tar sig uttryck i att LR vill se ett 

förstatligande av skolan medan Lärarförbundet menar att skolan fortsättningsvis skall vara 

kommunal. LR sade 1989 i Skolvärlden att arbetsgivaren medvetet ville splittra lärarkåren för 

att på så sätt försämra deras förhandlingsmöjligheter. Ringarp skriver också att reformen 

förmodligen inte gått igenom om inte regeringen förhandlat med TCO-förbunden.302 Huruvida 

                                                            
301  ”Läraryrket har på senare år utsatts för en deprofessionalisering” (1989), Skolvärlden, nr. 16. 
302 ”Konflikt?” (1989), Skolvärlden, nr 25. 
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LR hade vunnit på att agera annorlunda är svårt att veta och jag återkommer till den frågan 

senare i mina slutsatser. 

     Den fackliga kampen om lön, arbetsförhållanden och status kommer egentligen inte igång 

på allvar förrän tio år efter reformens införande. 1980 finns i princip ingen diskussion om de 

här frågorna vilket jag tolkar som att man överlag är ganska nöjd med situationen. När sedan 

kommunaliseringsdebatten tar fart i slutet av 1980-talet så är LR:s huvudargument att en 

kommunalisering skulle innebära en försämring för SACO-lärarna och att en fackförenings 

uppgift inte är att gå med på försämringar för medlemmarna.303   LR tar vid denna tidpunkt itu 

med arbetsgivarens förslag på största allvar och säger att förbundet måste ta ställning till de 

fem timmarnas extra undervisningstid och att fortbildningen på ferierna måste bli bra, annars 

ser man helst en återgång till det gamla avtalet.  

     Tio år senare mellan 1998 och 2000 är däremot den fackliga diskussionen omfattande och 

problemen i skolan stora, menar LR.  Misstron mot kommunerna är stark och Skolvärlden 

skriver om krisen i skolan. Nu står lönerna i fokus och LR presenterar återkommande 

lönestatistik där Sverige ligger i bottenskiktet i jämförelse med övriga OECD-länder. Lärares 

ohälsa är också ett stort problem. Många artiklar handlar om stress, dålig arbetsmiljö och 

minskat inflytande över arbetet vilket leder till ohälsa, utbrändhet och långtidssjukskrivningar 

bland lärare. Symtomen kan vara huvudvärk, sömnlöshet och håglöshet inför arbetet, problem 

som i högre grad drabbar kvinnor, skriver LR, vilket innebär ett jämlikhetsproblem. En 

konsekvens av denna negativa bild av skolan är att få studenter söker sig till lärarutbildningen, 

skriver Skolvärlden. Redan här finns alltså samma argument som förs fram idag. 

     Tio år senare mellan 2008 och 2010 fortsätter kraven på högre lön och bättre arbetsvillkor. 

Ett nytt inslag är nu varsel och uppsägningar och många lärare blir av med jobbet. LR 

presenterar förslag till åtgärder som till exempel avtalspensioner och omställningsbidrag men 

man konstaterar ändå att många lärare blir uppsagda.  LR kritiserar regeringen för att den inte 

gör tillräckligt samtidigt som regeringen genomför reformer som LR drivit. 

 

 

Lärarprofessionens utveckling 1980-2010 

Min tredje fråga i denna studie var hur det minskade professionella handlingsutrymmet 

beskrivits i Skolvärlden. De ämnen som jag inbegrep i professionsbegreppet vid 

genomgången av materialet var diskussioner om yrkets innehåll och kopplingen till forskning 

och vetenskap. 
                                                            
303 ”Lärarkonflikt?” (1989), Skolvärlden, nr 24. 
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 När man tittar på diagrammet nedan så framgår att professionsfrågorna diskuterades mest tio 

år före och tio år efter kommunaliseringsreformen och procentuellt mest mellan 1998 och 

2000.   

 

   
I diagrammet ovan kan man se i vilken utsträckning frågorna politisk styrning, fackliga krav och 

lärarprofessionen diskuterats under den undersökta perioden. 

 

 

 LR konstaterade redan 1999 sakligt att få studenter ville bli lärare vilket på sikt skulle 

innebära sjunkande kvalitet och brist på behöriga lärare. Många av de frågor som diskuteras 

idag och de förändringar som nu genomförs på utbildningsområdet av den borgerliga 

regeringen ligger i linje med de frågor som LR drivit i över tio år. Till exempel frågan om 

lärarlegitimation, vikten av kvalitativ kompetensutveckling, inrättandet av karriär- och 

lektorstjänster och fokus på skolforskningens betydelse. Trots att Skolvärlden å ena sidan    

skrev alarmerande om låga löner och ohälsa bland lärarna runt 1998-2000 så märktes 

samtidigt en återvunnen självkänsla  vilken tog sig uttryck i engagerade diskussioner om 

yrkets professionalitet och vilka åtgärder som behövdes för att vända den negativa 

utvecklingen. Skolvärlden skriver vid den här tiden en rad artiklar där man diskuterar 

vetenskapsfrågorna och låter kända företrädare för universitetet komma till tals. Man tar upp 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1980 1988‐1990 1998‐2000 2008‐2010

% av artiklarna som tog upp
politisk styrning

% av artiklarna som tog upp
professionsfrågor

% av artiklarna som tog upp
fackliga frågor: lön,  status,
arbetsmiljö, arbetstid,
uppsägning



46 
 

vikten av vetenskaplig förankring i läraryrket och att fler professorer måste till inom 

utbildningssektorn. Utbildningsvetenskap blir ett nytt universitetsämne.     

     Tio år senare 2008-2010  fortsätter Skolvärlden att uppmärksamma 

utbildningsforskningens betydelse och universitetskansler Anders Flodström, som refereras i 

Skolvärlden, menar att staten måste satsa på utbildningsforskningen och att lärande- och 

skolforskningen ligger 100 år efter den naturvetenskapliga forskningen. LR välkomnar också 

en statlig skolinspektion som skall inrättas och här märks alltså en svängning jämfört med 

1989 då LR motsatte sig inrättandet av en nämnd för utvärdering av skolan.  

     Jane af Sandeberg skriver från sitt utanförperspektiv att skolan är Sveriges viktigaste 

arbetsplats och att läraryrket måste upprättas för att åter bli det akademiska prestigeyrke det 

en gång var för tjugofem år sedan.  Ja, frågan om detta är realistiskt är svårt att svara på men 

om vi skulle få se en återgång till det som lärarna diskuterade och fann viktigt i 

yrkesutövandet 1980 så skulle vi få se krav på mindre klasser och högre lärartäthet, mer fokus 

på ämnesfortbildning, obligatoriska ämneskonferenser och sänkt undervisningsskyldighet för 

ämneslärare bland annat. 

 

Blev resultatet det förväntade? 

Innan jag påbörjade studien skrev jag att det förväntade resultatet kunde vara svårt att förutse 

beroende på hur lärarna och Skolvärlden valt att positionera sig i relation till förändringarna. 

Om de ville se sig själva som förlorare eller inte. Som ett tänkbart scenario föreställde jag mig 

innan jag påbörjade läsningen av materialet, ett inledande skede av opposition och kampvilja i 

samband med reformens genomförande, vilket senare skulle övergå i en mer resignerad 

inställning över tid fram till idag. 

     Min tolkning är att LR ser sig själva både som vinnare och förlorare. De argumenterar 

kraftfullt för sin sak utifrån fackliga och professionella övertygelser och kapitulerar först när 

de inser att de förlorat.  I denna kamp som pågår som intensivast under 1989 och 1990 är 

svängningarna stora. Ena stunden har förbundet gott självförtroende och hög svansföring för 

att strax därpå hemfalla åt satiriska utspel som vittnar om en känsla av underläge. Vad gäller 

övergången till en mer resignerad hållning så stämmer inte resultatet med vad jag förväntade 

mig. Det spelar också roll hur man definierar begreppet resignation. Men jag menar att trots 

att Skolvärlden beskriver stora problem under slutet av 1990-talet så finns samtidigt en 

engagerad diskussion om yrket vilket vittnar om en övertygelse om att utvecklingen måste 

vända.  Kanske var också uppgivenheten mer påtaglig under de första åren efter reformen i 

början av 1990-talet, årgångar som jag inte alls tittat på. Det är också värt att notera att antalet 
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artiklar sjunker under perioden 2008 till 2010 och en tänkbar förklaring skulle kunna vara att 

många av de krav som LR haft nu blir verklighet under den borgerliga regeringen vilket ger 

råg i ryggen. 

       

V. SLUTSATSER 
Vilka slutsatser kan jag då dra av mina resultat? Min studie bekräftar det som Ringarp, 

Stenlås och Torstendahl med flera skriver att ämneslärarna har förlorat den professionella 

status som de haft. Den ekonomiska åtstramningspolitiken i kombinations med ämneslärarnas 

förändrade professionella förutsättningar med större betoning på socialpedagogiska inslag har      

sammantaget inneburit  att ämneslärarna som förvaltare av  läroverkstraditionen  förlorat 

handlingsutrymme medan andra lärargrupper varit betjänta av utvecklingen.  Detta kan jag se 

i studien i form av LR:s konfrontation med statliga och kommunala företrädare i form av 

socialdemokratiska regeringar och kommunala arbetsgivare för att ge ett par exempel. 

Samtidigt verkar de senaste årens utveckling med borgerliga regeringar gynna de intressen 

som LR företräder i diskussionerna i Skolvärlden. LR:s politik är i mångt och mycket i 

samklang med folkpartiets utbildningspolitik som nu är förhärskande. Den som å ena sidan 

säger sig vilja återupprätta skolan och lärarna samtidigt som alliansregeringen släpper in 

privata aktörer i skolväsendet vilket på sikt kan desarmera den offentliga byråkratin som länge 

varit garant för demokrati och rättssäkerhet. Denna utveckling är nu föremål för diskussioner i 

många sammanhang.  

     Och vilka konsekvenser får denna utveckling för demokratin i ett längre perspektiv, för att 

knyta an till den fråga som jag egentligen inte avsåg att besvara? Jo, jag tror att det finns 

risker för demokratin om inte lärarprofessionen upprättas.  Jag instämmer i det som Stavros 

Moutsios säger att demokratin utsätts för risker när faktorer som byråkrati och ett aktivt 

medborgarskap ersätts av marknadskrafterna ”och där utbildningsväsendets mål är att utbilda 

en duglig arbetskraft och inte fostra demokratiska medborgare.”304 

   

We live in a world that has been both globalised and fragmented, and in which 
democracy is under threat from, on the one hand, the reduction of societies to 
markets and, on the other, the different forms of totalitarian politics...be they 
nationalists or theocratic.305   

 

                                                            
304 Baltzer (2010), s.3. 
305 Moutsios (2010). 
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Moutsios menar att det som behövs är omfattande insatser för att återupprätta demokratin och 

medborgarskapet och att lösningen ligger i internationella forskningsprogram, nya läroplaner 

för skolan och utbildning för vuxna för att ge några exempel.  Lena Sommestad skriver också 

om behovet av att återupprätta professionerna i allmänhet och lärarprofessionen i synnerhet 

och att skolans viktiga uppdrag är att verka för demokrati vilket innebär att den därmed inte 

likställas med ett företag: 

  

Skolan är en samhällsinstitution med ett bredare uppdrag. Jag anser – inte minst mot 
bakgrund av min egen yrkeserfarenhet från både stat och näringsliv – att det är 
självklart att de styr- och ledningsmodeller som är ändamålsenliga i näringslivet inte 
alltid är de lämpligaste inom offentlig sektor. 306Förtroende för professionerna handlar 
om att främja social tillit, med alla dess viktiga fördelar för ett samhälle, men det 
handlar också om att främja verksamheternas kvalitet och professionernas yrkesstatus 
och arbetstrivsel. Att ges förtroende på det område där du har kompetens, det är en 
glädjekälla i yrkeslivet. Om vi vågar lita på varandra, då blir vår gemensamma pool av 
kunskap och kompetens också en gemensam källa till rikedom.307 

 

 

Avslutningsvis:  borde LR ha agerat annorlunda? Hade de vunnit på att samarbeta med TCO-

förbunden och på ett tidigare stadium tillmötesgått regeringen och arbetsgivarparten? Eller 

skull LR tvärtom ha hållit fast vid sin linje och inte alls skrivit på avtalet 1989? Frågorna 

ligger egentligen utanför studiens syfte och  jag kan bara spekulera. Jag drar slutsatsen att det 

inte hade spelat någon roll med hänvisning till det Johanna Ringarp skriver att lärarnas 

profession från början var svag och därför inte kunde stå emot förändringarna308 i form av 

effektiviseringen av offentliga sektorn och den förändrade synen på lärarens och skolans 

uppdrag. LR:s lärare hade begränsat handlingsutrymme jämfört med lärarna i de 

andraförbunden som  i flera avseenden hade allt att vinna på förändringarna eftersom deras 

utgångsläge var ett annat.  

     Det går å ena sidan att uppfatta LR:s  inställning och agerande som reaktivt men man kan å 

andra sidan se deras argumenterande som ett uttryck för en helhjärtad tro på professionen och 

på möjligheten att verka för ett demokratiskt utbildningsväsende. Och även om man inte kan 

jämföra Sverige med kulturellt homogena länder som Finland och Korea där läraryrket 

fortfarande har en högre status så instämmer jag i det som Stenlås säger när han efterlyser  en 

större medvetenhet om lärarprofessionens betydelse för skolans styrning, att lärarnas 

arbetsvillkor måste vara i fokus i framtida skolreformer och att en återgång till mer 

                                                            
306 Sommestad (2011-04-17). 
307 Sommestad (2011-04-20). 
308 Ringarp (2011), s. 186. 
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akademiskt inriktad lärarutbildning är nödvändig. 309 Stenlås ser också Finland som en 

intressant jämförelse och uppmanar till att en jämförande undersökning med ett ”professions- 

och autonomiperspektiv” genomförs. Om det skulle ges möjlighet  skulle jag vilja fortsätta 

och göra en komparativ studie om synen på lärarprofessionen i Sverige och Finland. Då skulle 

jag bredda materialet genom att jämföra utbildningsreformer i Sverige och Finland och spegla 

det i en svensk och en finsk facklig tidskrift.     

 

Förkortningar 

 

LR Lärarnas Riksförbund 

SACO Sveriges akademikers centralorganisation  

SACO/SR Sveriges akademikers centralorganisation/Statstjänstemännens Riksförbund 

SACO-S Sveriges akademikers centralorganisation statlig sektor 

SAV Statens Arbetsgivarverk 

SFL Svenska Facklärarförbundet 

SIA SIA-utredningen Skolans inre arbete (utredning) 

SKL Sveriges kommuner och Landsting 

SL Sveriges Lärarförbund 

SÖ Skolöverstyrelsen 

TCO Tjänstemännens centralorganisation 

TCO-S Tjänstemännens centralorganisation statlig sektor 

 

KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING 
 

Periodica 

Skolvärlden årgång 1980 

Skolvärlden årgång 1988 

   

                                                            
309 Stenlås (2009), s. 96. Se även Liedman (2011) och Enqvist (2007). 
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Skolvärlden årgång 1989 

  
Skolvärlden årgång 1990 

 

Skolvärlden årgång 1998 

 

Skolvärlden årgång 1999 

  

Skolvärlden årgång 2000 

  

Skolvärlden årgång 2008 

  

Skolvärlden årgång 2009 

  

Skolvärlden årgång 2010 
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Bilaga 

 

 
 
 

Ant 
nummer 

Total 
ant 
art. 

Politisk 
styrning 

Profession Fackliga 
frågor: lön,  
status, 
arbetsmiljö, 
arbetstid, 
uppsägning 

1980 36 51 39 23 5 
1988 29 29 13 9 12 
1989 28 32 21 3 7 
1990 30 48 36 4 6 
Totalt 
1988-
1990 

87 109 70 16 25 

1998 22 30 22 16 6 
1999 21 31 14 12 8 
2000 22 30 8 16 20 
Totalt 
1998-
2000 

65 91 44 44 34 

2008 17 17 12 3 3 
2009 19 19 8 2 9 
2010 9 9 3 1 1 
Totalt 
2008-
2010 

45 45 23 6 13 

Totalt 238 301 176 89 71 
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Tabellen ovan  visar antalet artiklar per ämne/tema och år. Observera att en artikel kan 

innehålla fler än ett ämne/tema. 

 

 




