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bättre skolresultat
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Varför talas det så tyst om att högre lärarlöner leder till bättre elevresultat? Det 
är mycket vanligare med uppfattningen att mer resurser inte påverkar elever-
nas resultat. Att det lönar sig att satsa på lärarnas löner är ett perspektiv som 
vi vill föra in i skoldebatten och i diskussionen om hur yrket ska bli mer attrak-
tivt. Det gör vi med stöd i internationell forskning. 

Ju bättre betalda lärare, desto bättre studieresultat. Det visar Peter Dolton och 
Oscar Marcenaro-Gutierrez i sin forskning som presenterades 2011. I den här 
rapporten presenterar vi en översatt artikel av forskarna tillsammans med 
Lärarförbundets kommentar.

Forskarnas slutsatser är att högre relativlöner för lärare, något som ger högre 
status, leder till att fler vill bli lärare så att konkurrensen om jobben blir större. 
Det medför i sin tur mer kompetenta lärare, vilket förbättrar resultaten.

De visar också att de resultat som svenska elever presterar är bättre än vad de 
svenska lärarnas löneläge relativt lärare i andra länder motiverar. När vi granskar 
vad svenska lärare skulle tjäna – om de tjänade i nivå med lärare i länder som 
presterar samma resultat – så handlar det om 10 000 kronor mer, varje månad. 

Svenska lärares löner har släpat efter under många år. Trots att både arbetsgi-
varna i Sveriges kommuner och fristående skolor samt lärarorganisationerna 

Det lönar sig att betala lärarna bättre



3Rapport från Lärarförbundet

länge har varit överens om att förbätt-
rade resultat och ett gott lärararbete 
ska löna sig, har lärarna hittills inte fått 
nämnvärt högre löner – inte ens i kom-
muner och skolor som prisats för sin 
utveckling.

Sverige står inför en nationell lärarkris 
eftersom alltför många skickliga lärare 
överväger att lämna yrket och alltför få söker till lärarutbildningen. Hösten 
2011 stod tre av tio platser tomma. Huvudorsaken är de låga lönerna.

Läraryrkets status måste höjas för att rekrytera nya lärare och behålla kompetens. 
Om alla elever ska få de bästa kunskaperna med sig, måste lönerna upp. Rent 
krasst handlar det om att lärarna måste få mer än andra under en längre tid.

Alla lärare är felavlönade och dessutom måste skolan premiera riktigt bra  
lärararbete. Hur lönen kan användas för att fler ska vilja vara och bli lärare  
diskuteras alldeles för lite i Sverige. Det vill vi ändra på med denna rapport.

Eva-Lis Sirén

Ordförande Lärarförbundet

LÄRARYRKETS STATUS 
MÅSTE HÖJAS FÖR 
ATT REKRYTERA NYA 
LÄRARE OCH BEHÅLLA 
KOMPETENS I SKOLAN

»
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Lärarförbundets kommentar till  
Peter Doltons och Oscar Marcenaro-
Gutierrez forskning 
Lärarförbundet presenterar nu forskning av Peter Dolton och Oscar Mar-
cenaro-Gutierrez. De visar att det finns ett samband, enligt dem ett kausalt 
sådant, mellan de löner som ett land betalar sina lärare och hur väl landets 
elever presterar i de internationella kunskapsundersökningarna.

Det här stämmer till eftertanke. Vad är det egentligen som skapar en bra skola? 

Något som har blivit allt tydligare i den internationella forskningen på senare 
år är vikten av att attrahera bra lärare. Den mest omtalade är den som kommer 
från utbildningsforskaren John Hattie, Visible Learning (som även finns på 
svenska i ett översatt sammandrag, Synligt lärande, utgiven av Sveriges Kom-
muner och Landsting, SKL). Han pekar på att den viktigaste framgångsfaktorn 
i skolan är en skicklig lärare1.

Dolton och Marcenaro-Gutierrez visar att det finns en koppling från den lön 
som en lärare erhåller till vilka studenter som attraheras att bli lärare och till 
vilka som väljer att stanna kvar som lärare. Om lönen är högre kan väl lämpade 
studenter som idag väljer bort läraryrket attraheras2, samtidigt som lärare som 
ser eller redan valt andra karriärvägar skulle kunna lockas att stanna kvar eller 
återvända.

Att locka nya lärare och behålla de som redan finns i yrket är något Sverige är 
i stort behov av. I flera rapporter har Lärarförbundet varnat för att unga inte 
lockas av läraryrket och att lärare som finns i yrket idag funderar på att lämna 
det. Det handlar om så många som fyra av tio, vilket motsvarar 80 000 lärare. 

1 Andra forskare som visar samma sak är till exempel Nye, B., et al (2004), How large are teacher effects? 
Educational Evaluation and Policy Analysis, 26(3); Wayne, A. J., & Youngs, P. (2003), Teacher characteristics and 
student achievement gains: A review. Review of Educational Research, 73(1) och Myrberg, E., (2007), The effect 
of formal teacher education on reading achievement of 3rd-grade students in public and independents schools 
in Sweden, Educational Studies 33(2).

2. Jfr med den enkätundersökning genomförd av Demoskop som presenteras i ”Varifrån ska alla nya lärare 
komma?”, Lärarförbundets rapportserie ”Perspektiv på lärarlöner, nr 9”.
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Redan idag är det 15 procent av de som gått en lärarutbildning som inte längre 
jobbar inom yrket. Detta kombinerat med att var fjärde lärare går i pension 
inom tio år och att SCB räknar med en lärarbrist på mer än 43 000 lärare 
redan om åtta år gör läget allt mer akut. Vem ska stå i klassrummet om 10, 20 
och 30 år?

Svenska lärares relativlöner har sjunkit under lång tid. I flera decennier har 
lärare tappat i lön gentemot andra, de har tappat i relativlön3. För svensk skola 
är detta ett problem: om skolan ska lyckas attrahera de bästa lärarna behöver 
lärares relativlöner öka.

I figuren som finns med i forskningen, se sid 10, ser vi också att de resultat 
som svenska elever presterar är bättre än vad de svenska lärarnas löneläge rela-
tivt andra länder motiverar.

En förklaring till det kan vara att dagens lärare ofta har sökt sig till skolan 
när relativlönen var bättre. De sjunkande relativlönerna får dock till följd att 
dagens lärare kan finna attraktiva jobb på andra håll, samtidigt som det blir 
svårt att få studenter att vilja bli lärare. Detta leder till en lärarbrist och att 
många väljer andra yrken.

Källa: Löneplaner och Lärarförbundets lönestatistik samt SCB:s lönestatistik. Glidande medelvärde.
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3. ”Lärarlönerna igår, idag, imorgon”, Lärarförbundets rapportserie ”Perspektiv på lärarlöner, nr 7”.



6 Rapport från Lärarförbundet

Lönen som andel av BNP per capita för en lärare i grundskolans senare år har 
sjunkit från 1,07 1999 till 0,96 år 2009. Den svenska utvecklingen är en del av 
en internationell trend med sjunkande lärarlöner (dock från en högre nivå). 

När det gäller svenska löner i allmänhet ser vi inte alls samma minskning, 
medellönen ligger idag och låg för tio år sedan på knappt BNP per capita. Den 
svenske läraren i grundskolan har alltså under de senaste tio åren gått från att ha 
ungefär tio procent över den svenska medellönen till att ha ungefär medellönen.

I ljuset av den forskning  som vi presenterar är det här ett gigantiskt problem 
som på sikt kan sänka de svenska utbildningsresultaten än mer. Höjda lärar-
löner genererar bättre studieresultat – och alla kan nog vara överens om att de 
svenska studieresultaten behöver bli ännu bättre. 

Denna forskning visar att svenska lärare presterar bättre än sin lönenivå. Om 
de skulle få betalt i paritet med de resultat som de svenska eleverna presterar 
i de internationella undersökningarna så skulle de tjäna 10 000 kronor mer i 
månaden, i nivå med de brittiska lärarlönerna. 

Det är den summa som Lärarförbundet lyft fram som det lönegap som finns 
på arbetsmarknaden idag mellan lärare och andra lika välutbildade grupper. 
Ett gap som måste minskas för att öka läraryrkets attraktivitet. 

LÖN EFTER 15 ÅRS ANSTÄLLNING LÖN SOM ANDEL AV BNP PER CAPITA

1999 2004 2009 1999 2004 2009

Sverige 24 487 30 420 36 521 1,07 0,98 0,96

OECD Snitt 28 629 37 488 41 701 1,36 1,32 1,24

Källa: OECD, Education at a Glance. Lönerna är årslöner i köpkraftskorrigerade dollar 4

4.  Siffrorna är hämtade från ett antal olika utgåvor av OECD:s publikation Education at a Glance, årgångarna 2001 
(1999 års siffror), 2006 (2004 års siffror) och 2011 (2009 års siffror).

Svenska lärares löneutveckling jämfört med  
snittet i OECD-länderna (årslöner i köpkraftskorrigerade dollar)
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Alla internationella jämförelser måste naturligtvis ses i ljuset av kulturella och 
systematiska skillnader mellan olika länder och skolsystem. Forskarnas slut-
satser utgår från resultat i en smalare bemärkelse än vad vi i Sverige ser som 
resultat. Lärarförbundets uppfattning är inte att lönerna ska kopplas direkt till 
elevernas resultat utan att det skickliga lärararbetet ska belönas, något som i 
sin tur ökar elevernas möjligheter att nå kunskapsmålen.

Grunden är dock att vi i alldeles för liten utsträckning diskuterar att ett gott 
lärararbete ska löna sig. När forskarna konstaterar att lönen är viktig för lärar-
nas kvalitet i en bredare bemärkelse sätter de fingret på något viktigt och allt-
för lite diskuterat i Sverige.

Källa: ”Lärarnas löner och elevernas resultat” av Peter Dolton och Oscar Marcenaro-Gutierrez. De svenska 
lärarlönerna ligger på 0,96 gånger BNP per capita och de brittiska på 1,3 till 1,4. Översatt till svenska kronor 
motsvarar det ungefär 10 000 kronors skillnad i månaden.
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Lärarnas löner och elevernas resultat 
Blir elevernas resultat bättre om lärarna får mer betalt 
och ligger högre i den nationella inkomstfördelningen? 

Peter Dolton och Oscar Marcenaro-Gutierrez undersöker 
de enorma skillnaderna mellan lärarlönerna i OECD-län-
derna och deras betydelse för utbildningens resultat. 

Varför tjänar lärare i Schweiz fyra gånger så mycket som lärare i Israel? Varför 
ligger lärarlönerna i Sydkorea på den 78:e percentilen i landets inkomstfördel-
ning medan de i USA bara ligger på den 49:e? Har de här stora variationerna i 
hur länderna behandlar sina lärare någon betydelse för elevernas resultat? 

Svaren på dessa frågor står i centrum för den utbildningspolitiska debatten 
och jämförelser mellan länder kan lära oss mycket om förhållandet mellan 
lärarkvalitet och elevernas resultat. Frågan är särskilt relevant i ljuset av trycket 
på minskade offentliga utgifter. De flesta länder avsätter betydande delar av 
sina budgetar för utbildning och runt 70 procent av pengarna går till lärarlöner.

Vår forskning behandlar faktorer som bestämmer lärarlönerna i OECD-län-
derna och granskar förhållandet mellan lärarlönernas reella och relativa nivåer 
och de resultat som uppmätts för elever i grundskolans senare år under de 
senaste 15 åren. 

Det finns två möjliga förklaringar till varför det kan finnas en kausal kopp-
ling mellan lärarlönerna och elevernas resultat. Den första är att högre löner 
kommer att göra att fler duktiga studerande tilltalas av yrket. När den möjliga  
tillgången till lärare ökar på grund av högre löner, kommer konkurrensen om 
tillträde till yrket att bli större. Det i sin tur skulle betyda att den genomsnitt-
liga kompetensen hos dem som blir lärare ökar. När lärarna rekryterats kan 
högre relativlön och/eller löner som är mer resultatrelaterade sporra dem till 
att förbättra sina elevers resultat.

Den andra mekanismen är mer subtil – nämligen att högre lärarlöner förbätt-
rar lärarnas position i landets inkomstfördelning och därmed också läraryrkets 
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status. Som en följd av denna högre status vill fler unga bli lärare. Det i sin tur 
gör yrket mer selektivt och underlättar på så sätt rekryteringen av dem som är 
mest lämpade. 

DEN CENTRALA TEORIN ÄR ATT HÖGRE 
LÄRARLÖNER GÖR ATT STUDERANDE MED 
BÄTTRE KVALITET SÖKER SIG TILL YRKET, VILKET 
I SIN TUR FÖRBÄTTRAR ELEVERNAS RESULTAT
Högre status och högre lön är alltid ihopkopplade men de kan ge olika stimu-
lans för att åstadkomma bättre rekrytering till yrket. Den centrala teorin är 
att högre lärarlöner gör att studerande med bättre kvalitet söker sig till yrket, 
vilket i sin tur förbättrar elevernas resultat.

OECD:s årliga rapporter ”Education at a Glance” är de mest omfattande käl-
lorna till jämförande information om lärare i olika länder. I rapporterna finns 
information om ingångslöner, lönerna för lärare med 15 års yrkeserfarenhet 
och de högsta lönerna i yrket.

Den relativa tillgången till lärare i ett land mäts i antalet lärare som andel av 
arbetskraften och förhållandet elev/lärare i utbildningssystemet. En ytterligare 
tillgångsfaktor rör hur stor andel av lärarkåren som är kvinnor. Vi kontrollerar 
också antalet undervisningstimmar som ges, eftersom ett lägre antal lärare 
kan vägas upp av att dessa arbetar fler timmar.

Ett lands investering i utbildning mäts genom nivån på utbildningsutgifterna 
som andel av BNP under kontroll för landets tillväxthastighet, eftersom den 
utan tvivel begränsar möjligheterna till investeringar i utbildning. Efterfrå-
gan på lärarnas tjänster förändras över tid och mäts genom den demografiska 
utvecklingen av befolkningen i skolåldern. 

För att undersöka förhållandet mellan lärarlöner och utbildningsresultat 
använder vi internationellt jämförbara resultat från OECD:s PISA-undersök-
ning (2000, 2003 och 2006) och från TIMSS-undersökningen (1995, 1999 och 
2003). 

»

«
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Figur 1 ger en bild av förhållandet mellan lärarlöner och elevresultat och visar 
ett tydligt statistiskt samband mellan högre relativ lärarlön och högre standard-
poäng i de olika länderna.

EN HÖJNING AV LÄRARLÖNEN MED 
10 PROCENT SKULLE LEDA TILL ATT 
ELEVRESULTATEN ÖKAR MED 5–10 PROCENT

Vår forskning på aggregerade landdata stödjer hypotesen att högre lön leder 
till bättre elevresultat. Som indikation på effektens relativa storlek ser vi att 
en höjning av lärarlönen med 10 procent skulle leda till att elevresultaten ökar 
med 5–10 procent. På samma sätt skulle en 10-procentig ökning av lärarnas 
relativa position i inkomstfördelningen förbättra elevresultaten med cirka 5–10 
procent.
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VI HÄVDAR ATT VÄGEN TILL REKRYTERING 
AV MER KOMPETENTA LÄRARE GÅR VIA 
LÄRARLÖNER

Vilka är policykonsekvenserna av de här resultaten? Den tydligaste, för en 
regering som bryr sig om utbildningsresultat, är att den måste vara medveten 
om att lärarnas kvalitet har fundamental betydelse. Vi hävdar att vägen till 
rekrytering av mer kompetenta lärare går via lärarlöner som ligger på en högre 
nivå i landets inkomstfördelning. 

Hur kan detta åstadkommas? 

Ett land som har lärare med låg kvalitet kan inte bara höja lönerna för alla på 
en gång och vänta sig att undervisningens kvalitet då blir högre. Den befint-
liga lärarkåren skulle utan tvivel känna sig uppmuntrad att ta emot de extra 
pengarna, men inte ta något ansvar för att förbättra sin kompetens. Även om 
kvaliteten på nyrekryterade lärare skulle öka, på grund av den högre relativ-
lönen, skulle det ta lång tid – runt 30 år eller så – att förändra kvaliteten hos 
lärarkåren som helhet.

Svaret måste istället vara att undersöka hur man skulle kunna höja lärarnas 
kvalitet gradvis. Om regeringen skulle höja ingångslönen några steg skulle det 
ge nya lärare med bättre kvalitet. En förbättring av befintliga lärares kvalitet 
skulle emellertid kräva fortsatt yrkesutveckling och internutbildning och/eller 
försök att avskeda de sämsta lärarna.

Sådana politiska åtgärder ligger inte inom ramen för den här undersökningen, 
men det finns omfattande forskning om dem som tänkbara åtgärder för för-
bättring av den befintliga lärarkåren. En lösning är att skapa en stimulansme-
kanism som höjer kvaliteten på befintliga lärare genom att betala dem enligt 
deras elevresultatspercentil (i form av mervärde). En annan tänkbar väg är att 
låta höjningar av lärarlönerna efter erfarenhetsnivå komma snabbare. 

En annan dimension av problemet är tidsskalan för den eftersträvade förbätt-
ringen av elevresultaten. Om det skulle ta alltför lång tid att ersätta befintliga 

»

«
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lärare med lärare som har högre kvalitet, kan en enklare lösning vara att 
minska lärartätheten eller öka antalet timmar för elevkontakt genom att helt 
enkelt anställa fler lärare från den inaktiva gruppen. 

Enligt vår analys finns det en tydlig avvägning mellan förhållandet elev/lärare 
och lärarlönerna i de olika länderna. Länder måste inte nödvändigtvis betala 
högre löner för att få bättre elevresultat. Men om ett land inte är berett att 
betala lärarna relativt bra, måste det i stället gå långt i fråga om att minska 
klassernas storlek för att kompensera dem. Med andra ord: regeringar och 
utbildningsadministratörer måste förstå att det inte finns några ”gratislun-
cher” här.

DEN KOPPLING VI HITTAT MELLAN 
LÄRARKVALITET OCH HÖG UTBILDNINGS-
STANDARD HAR LOGISKA FÖLJDER FÖR VARJE 
REGERING SOM VILL REKRYTERA, BEHÅLLA  
OCH BELÖNA GODA LÄRARE

Våra resultats policykonsekvenser är relevanta för rekryteringen av lärare 
och förbättringen av utbildningens standard. Den koppling vi hittat mellan 
lärarkvalitet och hög utbildningsstandard har logiska följder för varje regering 
som vill rekrytera, behålla och belöna goda lärare. Det ser således ut som om 
en höjning av lärarnas löner (och den takt i vilken lärarna kan nå högre löne-
nivåer inom en given lönestruktur) kommer att hjälpa skolorna att rekrytera 
och behålla de lärare med högre kompetens som skolorna behöver för att ge 
eleverna utbildning av hög kvalitet.

På en bredare policynivå förefaller förbättringar av utbildningen vara en 
gemensam faktor bakom den ekonomiska tillväxten i alla OECD-länder under 
de senaste årtiondena. Ökningen av humankapitalet stod för över en halv extra 
procentenhet av tillväxten under 1990-talet jämfört med föregående årtionde. 
En uppenbar väg till förbättring av humankapitalet är att investera i lärare med 
bättre kvalitet. 

Översättare: Kerstin E Wallin

»

«
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Denna artikel är en översättning från engelska av artikeln ”Teachers’ Pay 
and Pupil Performance”, av Peter Dolton och Oscar Marcenaro Gutierrez, 
CentrePiece Vol 16, Nr 2, hösten 2011, (http://cep.lse.ac.uk/pubs/download/
cp352.pdf). Tidskriften CentrePiece utkommer tre gånger per år och ges 
ut av Centre for Economic Performance (http://cep.lse.ac.uk/), som är en 
del av London School of Economics & Political Science, London. För mer 
information om denna forskning tag kontakt på  
cep.info@lse.ac.uk.

Den artikeln är i sig en sammanfattning av ”If You Pay Peanuts, Do 
You Get Monkeys? A Cross-country Analysis of Teacher Pay and Pupil 
Performance” av Peter Dolton och Oscar Marcenaro-Gutierrez, Economic 
26(65):5-55, januari 2011 (http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1468-
0327.2010.00257.x/full)

Peter Dolton är professor i ekonomi vid Royal Holloway College, University of 
London, och forskare i programmet för utbildning och färdigheter på Centre for 
Economic Performance. 

Oscar Marcenaro-Gutierrez är biträdande professor vid Department of 
Statistics and Econometrics of the University of Malaga och Senior Research 
Fellow vid Fundacion Centro de Estudios Andaluces. Han har arbetat med 
projekt fokuserade på utbildnings- och arbetsmarknadsekonomi.
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Fakta som gör ont
Är lärarlönerna verkligen så låga? Ja! Läs och sprid fakta 
ur bland annat Lärarförbundets rapportserie Perspektiv på 
lärarlöner: lararforbundet.se/efterlysning

43 000 lärare saknas 2020 enligt SCB. För att behålla lärare 
+ locka unga till yrket måste lönerna upp.

1 av 4 högskolestudenter kunde tänka sig att bli lärare, 
men lät bli. Oftast på grund av den låga lönen.

3 av 10 platser på lärarutbildningen stod tomma i höstas. 
Studenterna själva säger att lönen är för låg.

Efter 15 år i yrket tjänar två danska lärare lika mycket som 
tre svenska.

Mer än fem miljoner = löneskillnaden mellan en lärare och 
en systemvetare under ett yrkesliv.

Jämfört med en lika välutbildad civilingenjör tjänar 
grundskollärare 10 000 kr mindre i mån.

80 000 lärare, fyra av tio, överväger att lämna yrket och 
huvudskälet är lönen.



Vill du veta mer om lärarlöner?  Läs vår rapportserie
 ”Perspektiv på lärarlöner” lararforbundet.se/lararloner.



lararforbundet.se

Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation med 230 000 medlemmar.
Alla lärarkategorier är medlemmar – från förskolan till högskolan.
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Högre lärarlöner ger 
bättre skolresultat
Att det faktiskt lönar sig att satsa på lärarnas löner är ett perspektiv som 
Lärarförbundet vill föra in i skoldebatten och i diskussionen om hur yrket 
ska bli mer attraktivt. Det gör vi med stöd i internationell forskning. 

Peter Dolton, professor i ekonomi vid Royal Holloway College, University 
of London, och Oscar Marcenaro-Gutierrez, biträdande professor vid 
Department of Statistics and Econometrics of the University of Malaga, 
visar i sin forskning att ju högre lärarlöner, desto bättre studieresultat. 

I den här rapporten återger vi en artikel av forskarna tillsammans med 
Lärarförbundets kommentar.


