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Inledning
Politiker, fackförbund och skolans medarbetare har länge varit överens om att lärares arbets-
belastning måste minska. När lärares kollektivavtal ska förhandlas om kräver fackförbunden 
skrivelser om minskad arbetsbelastning, och när de väl är underskrivna säger både arbetsgivare 
och fack att de ska leda till minskad arbetsrelaterad ohälsa. Regeringar levererar kontinuerligt 
reformer och löften om satsningar på skolan som de påstår ska minska lärares arbetsbörda. 

Men att det råder i det närmaste totalt samförstånd i frågan tycks inte hjälpa. Vittnesskild-
ringar från förskolor och skolor talar ändå om att arbetsmiljön fortsätter att försämras och om 
att lärare måste lösa allt fler arbetsuppgifter under sin arbetstid. Det tycks finnas inbyggda me-
kanismer i skolans styrning som gör det omöjligt att påverka lärares arbetsmiljö till det bättre. 

De som vill komma åt problemet, och göra verklig skillnad när det gäller arbetsbelastningen 
för skolans anställda, behöver förstå de här mekanismerna. Vi tror att den politiska målstyrning-
en av skolan och av lärares arbetsvillkor är en sådan mekanism och att målstyrningen leder till 
att reformer på skolans område inte får de effekter som beslutsfattare utlovar. 

Därför har vi tagit fram den här skriften, som är en historisk tillbakablick över reformer och 
avtal som sammantaget utgör det svenska skolväsendets målstyrning. Ambitionen är att berätta 
hur det gick till när den statliga regelstyrningen av skolan ersattes med målstyrning, vilka effekter 
det fått för lärares arbetsbelastning, och vad som skulle kunna vara en framkomlig väg för en ny 
styrning av den svenska skolan. Vi menar att det inte blev så många mål gjorda av målstyrningen. 
Vi hoppas att rapporten ska läsas med intresse av fackligt engagerade, av skolpolitiker, av lärare 
och av andra som är intresserade av hur vi skapar balans mellan krav och resurser för skolans 
anställda. 

Det är lätt att bli hemmablind och att tro att det vi gör i Sverige är det normala och att sättet 
vi styr skolan på i vårt land är det enda rimliga. Men ser man sig om i världen är det uppenbart 
att den svenska styrningen av skolan är extrem. Det gäller inte bara konkurrensutsättningen av 
skolan. Det gäller även andra delar av skolans styrning som till exempel synen på reglerade ar-
betsvillkor för skolans anställda. 

Läs gärna den här rapporten med ett öppet sinne och nyfikenhet på att hitta de där mekanis-
merna som ställer till det för fackliga, politiker och för lärare. Får du mersmak och själv vill läsa 
de texter vi sammanställt här, så hittar du länkar till nästan alla dokument längst bak.

Nu börjar vi.

Göteborg och Skarpnäck, 15 mars 2021
Marcus Larsson och Åsa Plesner
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Bakgrund 

Syftet med tankesmedjan Balans verksamhet är att synliggöra hur styrningen av välfärden skapar 
arbetsrelaterad ohälsa hos välfärdens medarbetare, samt att verka för en styrning som i högre 
utsträckning möjliggör balans mellan krav och resurser i arbetet. 

När vi startade Balans 2017 var vår utgångspunkt att de metoder för att kräva ständig effek-
tivisering av välfärden som finns i New Public Managementstyrningen (NPM) inte problematise-
rats tillräckligt med avseende på hur NPM-styrningen påverkar medarbetarnas arbetsmiljö. Syf-
tet med den här rapporten om skolans mål- och resultatstyrning (fortsättningsvis “målstyrning”) 
är att öka kunskapen om sambandet mellan den politiska målstyrningen av skolan och lärares 
ökade ohälsa, samt att föreslå alternativ till målstyrningen.  

New Public Management
New Public Management är ett styrsystem inspirerat av den privata sektorn där politiker ska 
sträva efter minskade kostnader och ökad kvalitet genom bland annat effektiviseringskrav, kon-
kurrensutsättning och målstyrning. Begreppet NPM lanserades 1991 av Christoffer Hood. Enligt 
Hood kännetecknas NPM av sju komponenter. 

1. Ledning: Tydlig ansvarsfördelning.
2. Explicita standarder: Mål, framgångsindikatorer, mätbara målsättningar.
3. Fokus på faktiskt resultat: Belöning kopplad till utförande, resultat viktigare än procedur.
4. Decentralisering: Uppdelning av offentlig sektor i mindre enheter, effektivisera genom att 

hyra in tjänster inom och utom offentlig sektor.
5. Konkurrens: Mer konkurrens inom offentlig sektor.
6. Ledningssätt inspirerade av privat sektor: Mer flexibla anställningsformer, alla medarbeta-

re ska känna till verksamhetens mål.
7. Kostnadseffektivitet: Mer sparsamhet med resurser, utnyttja medlen bättre.

Några ord om effektivisering
När politiker påstår att de vill effektivisera välfärden menar de att kostnaden för välfärd behöver 
minska samtidigt som kvaliteten helst ska öka eller i sämsta fall förbli densamma. Effektivisering 
beskrivs i politiska styrdokument som en ständigt pågående process. Tanken är inte att välfärden 
ska effektiviseras vid ett tillfälle för att sedan lämnas ifred i några år, utan att effektivisering skall 
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vara ett ständigt närvarande mantra när välfärden organiseras och när medarbetarna utför sina 
arbetsuppgifter. Ett annat sätt att beskriva effektivisering av välfärden är att skattebetalarna ska 
få ut mer och mer välfärd för sina skattepengar. 

Tankesmedjan Balans är inte negativa till att välfärden effektiviseras. Om effektiviserings-
vinster kan göras utan att arbetsmiljön försämras ska såklart sådana förändringar genomföras. 
Det vi är kritiska till är att politiker i förväg intecknar effektiviseringsvinster i budget och sedan 
lämnar till medarbetarna att leverera de beslutade effektiviseringarna. 

I vård, skola och omsorg skapas kvalitet i mötet mellan människor. Det mötet kan inte effek-
tiviseras på beställning. 

Vad har vi gjort tidigare? 
Vårt arbete med att synliggöra hur styrningen av välfärden påverkar medarbetares arbetsbelast-
ning tar ofta sin utgångspunkt i kommunernas, regionernas och statens budgetar, ekonomiska 
redovisningar och konsekvensbeskrivningar. 

Efter att ha granskat ett stort antal kommuners och regioners budgetar och publicerat dessa 
granskningar på tankesmedjanbalans.se läste vi 2018 samtliga kommuners budgetar med fokus 
på den ekonomiska styrningen och sammanställde våra slutsatser i boken “De effektiva”. I bok-
en konstaterar vi att 260 av landets 290 kommuner använde effektiviseringskrav för att styra 
välfärden mot billigare men bättre verksamhet men att politiker endast i undantagsfall förklara-
de hur effektiviseringen skulle förverkligas. 

När vi granskade kommunernas budgetar och konsekvenserna av dessa såg vi att de kom-
munala skolornas ekonomi påverkades negativt av de växande skolkoncerneras etableringar. 
Ett av de huvudsakliga skälen till att den svenska skolan avreglerades var att NPM-styrningens 
förespråkare lovade samma effektiviseringsvinster i offentlig verksamhet som fri konkurrens lett 
till i tillverkningsindustrin. Det vi såg när vi granskade budgetar var dock något helt annat. I 
boken “De lönsamma” som skrevs med utgångspunkt från de här granskningarna visar vi hur 
den svenska marknadsskolan skapat nedskärningar och ökad arbetsbelastning i de kommunala 
skolorna, snarare än effektivare verksamhet för skolan som helhet. 

Tankesmedjan Balans huvudfokus är att synliggöra sambandet mellan den politiska styrningen 
av välfärden och medarbetarnas arbetsvillkor. Det finns goda skäl att granska hur övergången 
från regelstyrning till målstyrning ändrat lärares undervisningspraktik, undervisningens innehåll 
och hur dessa förändringar påverkat skolans resultat. Den uppgiften lämnar vi dock till dem som 
är bättre lämpade att undersöka skolans kvalitet.
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Tre reformer som förändrade skolan
Varför ska man bry sig om saker som hände för trettio år sedan? Är det inte bättre att fokusera 
på det som sker idag än att grotta ner sig i sådant som redan hänt och som omöjligen kan göras 
ogjort? 

Det här är rimliga frågor som vi ofta får när vi pratar om de grundläggande tankarna och 
idéerna bakom skolans styrning. Den som vill förändra inom ett system känner sig kanske inte 
sugen på att gräva vidare djupt i vad som skapat själva systemet. Men i vårt sökande efter de där 
mekanismerna som tycks omöjliggöra förbättringar av lärares arbetsmiljö hamnar vi obönhörli-
gen i det förflutna och i omfattande förändringar som genomfördes på bara några år, för ungefär 
trettio år sedan. 

Fram till slutet av åttiotalet var statens kontroll över skolan påtaglig. Det fanns regelverk för 
det mesta som rörde skolans förutsättningar och genomförande, regler som inte sällan kritisera-
des för att detaljstyra lärares och rektorers uppdrag och att lämna för litet utrymme för profes-
sionens yrkesskicklighet. Allt fler röster hördes som talade om det offentligas ineffektivitet och 
behovet av nytänkande i skolan. Uppfattningen blev allt starkare att om makten flyttades från 
staten till kommunerna och i förlängningen ut till skolorna skulle skolans kvalitet och effektivitet 
öka. 

Som resultat av politikers strävan att lämna den statliga regelstyrningen av skolan och istället 
styra skolan genom mål genomfördes tre omfattande reformer inom loppet av bara några år. 
Kommunaliseringen av skolan (genomförd 1991), ny kommunallag (trädde i kraft 1992) och 
friskolereformen (genomförd 1992) hade alla syftet att effektivisera skolan och öka utbildning-
ens kvalitet genom fokus på målstyrning och decentralisering. 

Kommunaliseringen:  
Staten drar sig ur arbetsgivarrollen

I regeringens proposition 1989/90:41 föreslog regeringen genom statsminister Ingvar Carlsson 
och skolminister Göran Persson att skolan skulle kommunaliseras. 

Kommunaliseringen innebar att den statliga regleringen av lärares löne- och arbetsvillkor upp-
hörde och att hela arbetsgivaransvaret flyttades till kommunerna. I propositionen framgår att 
lärarfacken tidigt varit kritiska till regeringens planer på att lämna de statliga regleringarna. 
Fackförbunden ansåg att “den statliga regleringen utgör en garanti för skolans likvärdighet i oli-
ka delar av landet och mot kommunalt godtycke och olikhet”. Facken tar alltså tydligt ställning 
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för gemensamma regler som alla skolor måste förhålla sig till och mot att kommunerna själva 
skulle få bestämma lärares arbetsvillkor.

Kommunerna å andra sidan ansåg att statens regleringar hindrade dem att driva en samlad 
personalpolitik och att olika kollektivavtal för skolans olika yrkesgrupper ledde till onödig ad-
ministration. 

I propositionen skriver regeringen att “en övergång från regelstyrning till målstyrning av sko-
lan underlättas av ett samlat kommunalt driftsansvar för skolan.” En av de påstådda förtjäns-
terna med målstyrningen och kommunaliseringen påstods vara “bättre förutsättningar för att nå 
målen i offentlig verksamhet och för ett effektivare utnyttjande av tillgängliga resurser”. Sådana 
bättre förutsättningar var t ex att kommunerna skulle ges “möjlighet och frihet att välja vägar 
och medel för att nå de nationella målen”. 

En sådan strävan - att kommunerna själva skulle hitta olika sätt att nå de statliga målen - gick 
stick i stäv med de regler om maximal undervisningstid (USK) och lönetariffer som fanns i de 
statligt reglerade arbetsvillkoren. Den här typen av regler ansågs ineffektiva och hämmande. Lik-
värdig undervisning - såväl vad gäller avtal som kvalitet -  skulle inte längre nås genom statliga 
regleringar utan genom statlig målstyrning av den kommunala skolan. Vilken typ av arbetsvill-
kor som krävs för att nå målen skulle i fortsättningen vara upp till kommunerna att avgöra vilket 
citaten nedan tydligt visar. 

Riksdagen och regeringen skall sålunda ange nationella mål för skolans arbete samt de 
ramar i övrigt som behövs för att garantera en likvärdig utbildning över hela landet. Varje 
kommun skall ha ansvar för att, utifrån lokala förutsättningar och prioriteringar, ange 
inriktning och ramar för hur dessa nationella mål skall förverkligas. 

(Prop 1989/90:41, s 6)

Den ineffektiva regelstyrningen ansågs ha lett till att skolans uppdrag i för stor utsträckning varit 
inriktat på att behålla samma kvalitet i undervisningen. Samhället - och ekonomin - hade dock 
förändrats och det som behövdes var fokus på utveckling, så att bättre kvalitet kunde nås genom 
kontinuerliga förbättringar av verksamheten och effektivisering. 

Det som nu behövs är ett styrsystem som kan stimulera till en kontinuerlig förbättring av 
verksamheten. Det gäller såväl att hitta metoder för att på ett effektivt sätt använda de 
stora resurser som skolväsendet disponerar över som att genom förändringar i innehåll och 
arbetssätt hitta vägar att nå ännu längre i måluppfyllelse. 

(Prop 1989/90:41, s 6)

Regeringen var medveten om att stora delar av lärarkåren var skeptiska till att lämna den regle-
rade statliga anställningen eftersom lärarna såg den av staten begränsade undervisningstiden som 
ett skydd mot ökad arbetsbelastning. I propositionen tonas lärarnas oro ned och istället hänvisar 
regeringen till att kollektivavtalen kommer att få större betydelse och att det där lärarna behöver 
driva frågor om regleringar av deras tjänster.

För den berörda personalen kommer den ändrade ansvarsfördelningen självfallet att inne-
bära förändringar. Uppenbarligen känner många lärare oro inför dessa. jag menar att det 
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inte finns anledning härför. Många av de frågor som idag regleras av staten kommer istället 
att hanteras i kollektivavtal.

(Prop 1989/90:41, s 6)

Övergången från regelstyrning till målstyrning är central i propositionen om skolans kommuna-
lisering. De statliga regleringarna av lön- och arbetsvillkor - som t ex en maximal undervisnings-
tid för lärare och lönesättning enligt lönetariff - ansågs ineffektiva. Genom att flytta makten över 
lärarnas villkor från staten till kommunerna skulle kostnaden för skolan kunna minska samtidigt 
som kvaliteten ökade.

Kommunallagen:  
Lokalpolitiker bestämmer ”vad” men inte ”hur” 

Politikers förhoppningar att minska välfärdens kostnader genom att lämna statliga regleringar 
och gå över till målstyrning förtydligades i regeringens proposition 1990/91:117 om en ny kom-
munallag. Det ekonomiska läget var ansträngt. Välfärden kunde inte längre räkna med några 
resurstillskott men det betydde enligt propositionen inte att kvaliteten inte kunde förbättras. 
Effektivare resursutnyttjande skulle möjliggöra billigare men bättre kommunal verksamhet. 

Det ställs allt större krav på att kommuner och landsting kan hushålla med sina ekonomis-
ka resurser. Ny verksamhet och förbättrad kvalitet måste på 1990-talet i huvudsak åstad-
kommas genom att befintliga resurser utnyttjas effektivare och genom att resurser omför-
delas mellan olika verksamheter. 

(Prop 1990/91:117, s 20)

En av anledningarna till att regeringen ansåg att det fanns behov av en ny kommunallag var att 
kommuner och landsting fått ökade möjligheter att bestämma över sina verksamheter. Som ex-
empel tas den decentralisering av skolan som kommunaliseringen bidragit till och som förstärk-
tes genom ökad målstyrning och minskad statlig regelstyrning. 

Under senare tid har olika åtgärder vidtagits för att undanröja de hinder som finns för att 
kommuner och landsting skall kunna prioritera mellan olika uppgifter och anpassa verk-
samheten efter de lokala förutsättningarna. 

Ett exempel kan hämtas från skolområdet. Utvecklingen inom detta område går mot 
decentralisering av beslutsfattande, klarare ansvarsfördelning, mer generella statsbidrag, 
ökad målstyrning och bättre system för uppföljning och utvärdering. 

(Prop 1990/91:117, s 11)

Förändringarna som föreslogs i propsitionen skulle öka möjligheterna för politiker att dele-
gera ansvar nedåt i de organisationer de ansvarar för. Detta är en central strävan för den poli-
tiska målstyrningen. I ett regelstyrt system tar politiker ansvar för medarbetarnas övergripande  
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förutsättningar att utföra arbetet (till exempel maximal undervisningstid), men i ett målstyrt  
system delegeras det ansvaret ner till chefer och i förlängningen de anställda själva. Verksam-
hetens mål blir det centrala, inte verksamhetens förutsättningar. 

 Målstyrning och strävan efter ökad kvalitet till ett lägre pris skapade nya krav på kommuner-
nas budgetdisciplin. När staten styr genom mål och inte regler ökas även kravet på att resultat 
följs upp och redovisas. Hur ska staten annars veta om målen nåtts? Det är också nu som skrivel-
sen om god ekonomisk hushållning lyfts in i lagstiftningen, en formulering som kommuner och 
regioner än idag anger som skäl till att lägga årliga krav på effektivisering av välfärden.  

Regeringen vill naturligtvis underlätta för kommuner och landsting att bedriva en effek-
tiv och högkvalitativ verksamhet. Därför föreslår vi nya bestämmelser i kommunallagen 
om budgetering, redovisning och resultatuppföljning. Vi föreslår också att förmögenhets-
skyddet och kravet på budgetbalans ersätts med en mer allmänt hållen lagregel om en god 
ekonomisk hushållning. 

(Prop 1990/91:117, s 20)

Kommunaliseringen innebar att staten tog ett steg tillbaka och överlät ansvaret för lärares ar-
betsvillkor till kommunerna. I och med den nya kommunallagen blev målstyrningen av skolan 
och kravet på effektivisering en del av lagstiftningen och lagstiftarens signaler tydliga att ansvar 
skall förskjutas nedåt i organisationen, från politiker till medarbetare. 

Konsekvensen blev att politiker allt mer gick över till att se på sin roll som den som bestämmer 
vad som ska göras, inte hur det ska göras. En vid första åsynen helt rimlig uppdelning mellan 
förtroendevalda och professionella. Samtidigt är det den här förändringen som givit politiker 
möjlighet att ålägga professionen årliga krav på effektivisering utan att behöva svara på hur 
denna effektivisering ska gå till.    

Friskolereformen: 
Konkurrens som kvalitetshöjare 

Få enskilda riksdagsbeslut har förändrat den svenska skolan så som proposition 1991/92:95, 
Om valfrihet och fristående skolor. Själva propositionen är en tunn historia. På bara 20 sidor 
lägger regeringen Bildt fram argumenten för att göra den svenska skolan till ett världsunikt 
marknadsexperiment. Om marknadens konsekvenser står det dock inte så mycket. Inte ens det 
tidiga nittiotalets mest marknadsliberala politiker kunde nog föreställa sig effekterna av den 
nästan helt avreglerade skolan. 

Carl Bildt och Beatrice Ask, som står som författare av propositionen, beskriver den fria kon-
kurrensens förmåga att skapa ökad kvalitet i verksamheten som “en stimulerande tävlan”. Ge-
nom att skolor med olika huvudmän tävlar om eleverna förväntades kvaliteten på den svenska 
skolan öka. 
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Jag tror också att en stimulerande tävlan mellan olika skolor, med olika inriktning och 
olika ägarformer, i sin tur kan bidra till att höja kvaliteten inom hela skolväsendet. 

(Prop 1991/92:95, s 9)

Men det var inte bara kvaliteten man trodde skulle förbättras. Ett annat skäl för att öka valfri-
heten var att det förväntades leda till att skolans totala kostnader skulle minska, eftersom sko-
lornas effektivitet skulle öka. Tävlingen mellan skolor skulle göra att effektivare arbetsmetoder 
skulle prövas och spridas. 

Med större valfrihet och mer utrymme för en skolas profil skapas också bättre incitament 
för kostnadseffektivitet. Nya och effektivare arbetsmetoder kan prövas och vinna sprid-
ning. Därmed torde ett större inslag av fristående skolor också på sikt kunna bidra till en 
mer effektiv resursanvändning inom det samlade skolväsendet. 

(Prop 1991/92:95, s 9)

Som klippen ur propositionen visar fanns det en förväntan från regeringen Bildt att skolor med 
olika inriktningar och olika profilering skulle göra att huvudmännen hittade olika - och effekti-
vare - sätt att nå skolans statliga mål. Det finns således ett starkt samband mellan den övergång 
till målstyrning av skolan som är central i både kommunaliseringen av skolan och den nya kom-
munallagen och det svenska marknadsexperiment som startades i och med friskolereformen. 

Nittiotalsreformerna innebar att skolans huvudmän - såväl kommunala som privata - inte 
längre skulle begränsas av statliga regler om undervisningens genomförande. Staten skulle fort-
sättningsvis styra med mål, inte med regler. Detta förväntades göra skolan både billigare och 
bättre. Men en skolas kostnader är till stor del lönekostnader för lärare och andra skolrelaterade 
yrkesgrupper. Om skolans kostnader måste minska samtidigt som kraven på verksamheten och 
verksamhetens kvalitet ökar så kräver det att lärare lyckas lära fler elever mer saker men på 
kortare tid. 

De propositioner som hör till de aktuella besluten anger inte på något sätt hur den här effek-
tiviseringen ska gå till. Det förväntas bara ske. Under det statliga huvudmannaskapet reglerades 
lärares arbetsvillkor. Övergången från regelstyrning till målstyrning flyttade ansvaret för lärares 
arbetsbelastning från rikspolitiker till ett nästan oräkneligt antal kommunala och fristående hu-
vudmän, som samtidigt måste konkurrera med varandra i jakt på ökad effektivitet. 

Göran Persson antydde i propositionen om skolans kommunalisering att lika fördelaktiga 
kollektivavtal skulle ersätta de statliga regleringarna av arbetsvillkor och att lärare därför inte 
behövde oroa sig för kommunaliseringen. Det blev dock inte så. I kommande kapitel ska vi  
beskriva hur ansvarsförskjutningen från stat till kommuner och privata huvudmän istället för-
sämrade arbetsmiljön för lärare och ökade lärares arbetsbelastning. Precis så som fackförbunden 
redan tidigt varnat för, enligt regeringens proposition om kommunaliseringen av skolan.  
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Tre reformer som förändrade skolan: en snabbrepris

• Kommunaliseringen, friskolereformen och den nya kommunallagen innebar omfattande 
förändringar av den politiska styrningen av skolan. Syftet var att minska kostnaderna för 
skolan, samtidigt som skolans kvalitet skulle öka. 

• Reformerna innebär att politiker tar ett steg tillbaka och att ansvaret för lärares arbets-
villkor och skolans kvalitet flyttas närmare verksamheten. Riksdagen bestämmer målen 
för skolan, kommunfullmäktige bestämmer skolans resurser, huvudmännen konkurrerar 
sedan med varandra om att nå målen och om att använda de effektivaste arbetsmetoderna.  

• Statliga regleringar av arbetsvillkor anses ineffektiva. Istället ska lärares arbetsvillkor han-
teras i kollektivavtal mellan kommunerna och fackförbunden och anpassas så att de stat-
liga målen för skolan kan nås. Regelstyrningen av lärares arbetsvillkor ersätts av målstyr-
ning. 
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Ett kollektivavtal som förändrade läraryrket 
Det är lätt för oss som verkar i skolan idag att rikta anklagande blickar mot dem som verkade i 
skolan under tidigt nittiotal och lägga skulden för dagens situation på fackliga och politiker som 
inte förstod effekterna av de beslut som togs då. Det är inte den här rapportens syfte att späda 
på sådana missnöjesyttringar. Samhället har förändrats i riktning mot individualism och mark-
nadstänk på ett sätt som nog inte någon kunde förutse för trettio år sedan. Vi behöver lära oss av 
tidigare beslutsfattares misstag, inte döma dem. Vi vet helt enkelt saker nu som de inte visste då. 

Kommunaliseringen och de konflikter som skapades vid dess genomförande och i efterföl-
jande avtalsrörelse grävde djupa sår i lärarfacken. Sår som i vissa avseenden inte läkts än idag 
och sår som ingen tjänar på att de rivs upp på nytt. Men det går inte att beskriva övergången 
från regelstyrning till målstyrning utan att berätta om kommunaliseringen samt om lärarfackens 
ställningstaganden när avtal skrevs med den nya avtalsparten Svenska kommunförbundet. Men 
det är viktigt att inte döma lärarförbundens agerande i ljuset av det vi idag vet om nittiotalets 
effekter på lärares arbetsvillkor. 

Hur var det förr? 
Det sista statliga kollektivavtalet

Under nittiotalets första år gällde det avtal som tecknades i samband med skolans kommunali-
sering. Kommunaliseringen och turerna kring den reformen är fortfarande ett känsligt ämne för 
de båda lärarfacken. Det avtalsförslag som motparten Arbetsgivarverket erbjöd lärarfacken var 
villkorat med att kommunaliseringen genomfördes, vilket gjorde avtalsrörelsen extra turbulent. 
Att vara för avtalet blev i praktiken detsamma som att vara för kommunaliseringen, för utan 
kommunalisering skulle de av arbetsgivarsidan utlovade löneökningarna halveras. 

Avtalet innebar högre löner för lärare än andra grupper men motkravet var alltså att lärar-
facken accepterade kommunaliseringen. En annan förändring var att undervisningstiden skulle 
minska för praktiskt-estetiska lärare. Medlemmarna i Sveriges Lärarförbund och Sveriges Fack-
lärarförbund (dessa gick senare ihop till Lärarförbundet) röstade ja till avtalsförslaget medan 
Lärarnas Riksförbund röstade nej och gick ut i strejk. En strejk som inte blev framgångsrik. 

Avtalsrörelsen 1989 är intressant eftersom de båda fackförbundens argumentation så tydligt 
visar att de står i gränslandet mellan den regelstyrda skolan och den målstyrda skolan där arbets-
givarens strävan var att öka huvudmännens/rektorernas möjligheter att styra verksamheten mot 
statens mål. Arbetsgivarverket satte nämligen inte bara kommunalisering som krav för att lärares 
löner skulle öka mer än andras löner. Ytterligare krav var att den arbetsplatsförlagda tiden inför-
des och att lärare skulle ha kompetensutveckling under det som tidigare varit lov. 
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Kravet på arbetsplatsförlagd tid innebar att lärares möjlighet att själva styra över sin arbetstid 
minskade och att rektorernas makt över arbetstiden ökade. Så här beskriver tidningen Skolvärl-
den den arbetsplatsförlagda tiden: 

Arbetsgivarverket vill alltså införa 34 klocktimmars arbetsplatsförlagd tid i grundskolan. 
Här ingår, förutom undervisningen, tid för konferenser, för- och efterarbete och planerade 
kontakter mer föräldrarna. 

(Skolvärlden 26, 1989, s 4)

De tre lärarfackens ordföranden hade helt olika syn på att lämna den statliga reglering av lärares 
arbetstid, som gav lärare stor möjlighet att själva styra över sin tid, och att istället öka rektorers 
makt att styra lärare mot skolans mål. Lärarnas Riksförbunds ordförande hävdade att “ingen 
lektion blir bättre av att lärare tvingas sitta kvar i skolan efter lektionens slut” medan Sveriges 
Lärarförbunds ordförande menade att “vi har en läroplan som säger att vi ska arbeta i arbetslag. 
Då måste det skapas tid för samarbete”. (Lärartidningen 24, 1989, s 12)

I den aktuella debatten ställdes även den intressanta frågan vilket som är viktigast: lönen eller 
arbetsvillkoren? Lärarnas Riksförbunds uppfattning var att ”det går inte att sätta det ena före 
det andra. Vi är t ex inte beredda att sälja ut våra arbetstider mot betalning i form av högre lön.” 
(Lärartidningen 24, 1989, s 12)

 Sveriges Facklärarförbunds ordförande gjorde en annan bedömning när han uttalar sig posi-
tivt om avtalsbudet i Lärartidningen: “Nu har vi fått ett avtalsbud som ger 8,5 % mer i genom-
snitt än vad övriga statstjänstemän får, mer än den privata sidan. Det är mer än vad någon facklig 
organisation någonsin kunnat strejka sig till.” (Lärartidningen 30, 1989, s 6)

Lärarnas Riksförbund gick således ut i strejk, bland annat för att man inte kunde acceptera 
försämrade arbetsvillkor som betalning för högre lön. När den statliga regleringen av arbets-
mängd, arbetstid och lön fasas ut och ersätts av kollektivavtal mellan kommunernas arbetsgi-
varorganisation och lärarfacken blir den här avvägningen central. När kostnaden för skola ska 
minska samtidigt som huvudmännens målstyrning ska öka kvaliteten i skolan tvingas fackför-
bunden att backa från sina krav på arbetstid och arbetsbelastning och istället fokusera på lön. 

För arbetsgivarna var kollektivavtalet mest till besvär
I skriften “Ska avtalen styra 90-talets skola - Ett diskussionsmaterial om lärare, löner och arbets-
tider” från 1993 beskriver Svenska Kommunförbundets förhandlingssektion sina tankar om hur 
lärares kollektivavtal borde ändras. I inledningen upprepar kommunernas företrädare det krav 
på effektivisering av skolan som så tydligt varit strävan i de statliga reformer som behandlats 
i tidigare kapitel. Den svenska skolan skulle bli bäst genom målstyrning och konkurrens, men 
eftersom resurserna var knappa ansåg inte kommunerna sig ha råd att finansiera bättre resultat 
med fortsatta arbetsvillkor enligt de bestämmelser som fanns under den statliga skolan. 

Regeringen vill skapa Europas bästa skola under 90-talet. Avvecklingen av central skolby-
råkrati och omfattande detaljreglering följs nu av valfrihet för elever och föräldrar, skol-
peng och konkurrens mellan skolor… Men reformerna innebär inte att kranarna öppnas 
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för ett flöde av nya resurser. Kommunernas uppgift är istället att ge fler elever en längre och 
kvalitativt bättre utbildning till en lägre kostnad. Det förutsätter en utveckling av lärarnas 
yrkesroll och skolans arbetsorganisation: Professionalism och produktivitet är två nyck-
elord i detta sammanhang. Lärarnas nuvarande löne- och arbetstidssystem utgör dock ett 
stort hinder för en sådan utveckling. 

(Svenska kommunförbundet 1993, s  3)

Reglerna för lärares arbetstider hade förändrats något i det då gällande kollektivavtalet. Kortfat-
tat innebar den reglerade undervisningstid som då gällde att låg- och mellanstadielärare undervi-
sade 26 veckotimmar (lektioner à 40 minuter), högstadielärare 24 veckotimmar och gymnasielä-
rare 21 veckotimmar för lärare i allmänna ämnen och 27 veckotimmar för lärare i yrkesämnen. 
Den arbetsplatsförlagda tiden kunde schemaläggas högst 5 timmar i veckan. Övrig arbetstid 
kunde lärare bestämma själv över såväl vad gäller när, som på vilken plats, arbetet skulle utföras.  

Det är tydligt att Svenska Kommunförbundet ville tona ner kollektivavtalets roll. Regleringen 
av lärares arbetstid (undervisningsskyldighet och förtroendetid) och lärares löner (tarifflöner) 
ansågs hindra skolans effektivisering och pedagogiska förnyelse och den styrde i för stor ut-
sträckning kommunernas skolpolitik. Skolan kunde inte bli billigare men bättre - menade Kom-
munförbundet - om kommunerna inte fick mer makt över lärares arbetsvillkor.  

Den totala lönekostnaden lyfts fram som ett problem. Kommunförbundet skriver: “Man tving-
as också diskutera hur den största enskilda utgiftsposten i varje kommuns skolbudget - lärares 
löner - ska kunna hållas nere.” Värt att notera är att det inte är nivån på enskilda lärares löner 
som är problemet utan den totala lönekostnaden, ett resonemang som skulle visa sig avgörande 
när det väl blev dags för avtalsdiskussion. 

En väg som nämns för att minska den totala lönekostnaden är “en annan tidsanvändning än 
idag”  för att “ge utrymme för mer undervisning”. Man frågar sig också “vilka nya uppgifter kan 
förläggas inom ramen för lärarnas förtroendetid så att s k nedsättningar av undervisningstiden 
begränsas?”. Med andra ord, hur kan uppgifter som lärare då gjorde utöver undervisning och 
som gav nedsättning i undervisningstid istället flyttas till förtroendetiden så att nedsättning inte 
längre behöver göras?  

Avslutningsvis skriver Kommunförbundet att en brist med tariffsystemet är att de medför 
årliga löneökningar till alla “oavsett om de motsvaras av goda prestationer enskilt eller i grupp 
eller av förbättrad produktivitet.” Det här, menar man, blir ett problem när kommunerna ska 
konkurrera med nybildade friskolor. Konkurrens och produktivitet/effektivitet är begrepp som 
hör tydligt samman. Det blir enligt Kommunförbundet orättvist om andra huvudmän kan an-
vända ökad lönespridning för att minska kostnaderna, enligt teorin att lärare kommer att jobba 
billigare/prestera mer om de får högre lön än sina kollegor

ÖLA 2000 
Spiken i kistan för den reglerade skolan

Svenska Kommunförbundet lyckades inte få igenom önskade förändringar i förhandlingarna om 
1993 år kollektivavtal men parterna var överens om att hantera frågan i 1995 års avtalsförhand-
lingar. I avtalet som fick namnet ÖLA 2000 försvinner “USK:en” (undervisningsskyldigheten), 
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och därmed regleringen av lärares undervisningstid. Tarifflönesystemet fasas ut och ersätts med 
individuell och differentierad lönesättning. 

I samband med kollektivavtalet kommer parterna överens om en gemensam syn på skolut-
veckling - “En satsning till 2000” - där fack och arbetsgivare beskriver skolans och lärarens 
förändrade uppdrag och att denna förändring hör nära ihop med arbetsgivarens fördelning av 
individuella löneökningar. Tillsammans utgör dessa överenskommelser en bra beskrivning av 
nittiotalets övergång från regelstyrning till målstyrning. Lärare skulle få mer i lön, men den totala 
lönekostnaden skulle inte öka. Detta skulle möjliggöras genom att enbart lärare som bidrog till 
effektivisering av undervisningen skulle få ta del av de extra löneökningarna. 

Parterna enas om en framtidsbeskrivning
Första raderna i den gemensamt undertecknade skriften om skolans och lärarrollens utveckling 
ger en bra sammanfattning av skolans ökade uppdrag. Skolan måste lösa fler och svårare upp-
gifter men det får inte kosta. Fack och arbetsgivare är överens om att det är en uppgift lärarna 
måste acceptera. De skriver tillsammans:

Snart passerar vi tröskeln till ett nytt sekel. Då ska ett ökat antal barn, ungdomar och vux-
na ges bättre förutsättningar att möta samhällets allt mer mångfacetterade behov, snabbare 
förändringar och växande krav på kunskap och kompetens. Allt inom ramen för en fort-
satt restriktiv samhällsekonomi.

(En satsning till 2000, s 3)

Parterna beskriver sedan hur samhällets snabba förändring kräver nya metoder och arbetssätt. 
Tidigare kollektivavtal, där arbetsvillkor reglerats, ansågs inte anpassade för den här typen av 
snabba förändringar och nya, högre krav på lärare. “Därför måste skolans arbetsorganisation 
och lärarnas arbetstidssystem anpassas efter kraven.”

“En satsning till 2000” talar om en lärarroll i förändring där läraren behöver bli mer av en 
handledare och där undervisningsbegreppet “vidgas från att fokusera på en traditionell före-
medlingspedagogik till att syfta på ett förändrat arbetssätt där eleven tar ett mer självständigt 
ansvar för sitt eget lärande”. Som citatet nedan visar anses lärares huvuduppgift inte längre vara 
kunskapsförmedling utan att inspirera och handleda sina elever. 

Lärares huvuduppgift är det pedagogiska arbetet med eleverna - att ge eleverna inspiration 
och handledning i deras sökande efter kunskap - d.v.s. att hjälpa eleverna till framgång. 
Denna uppgift kan också beskrivas som ett ledarskap - att vara ledare för elevernas läran-
de. Det innebär en tyngdpunktsförskjutning från kunskapsförmedling till att skapa lärande 
situationer för eleverna. Läraren blir den professionella ledaren som stödjer eleverna i deras 
arbete för kunskapsutveckling. 

(En satsning till 2000, s 10)
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När undervisningsbegreppet förändras, ändras också synen på när undervisning kan ske och hur 
lärares undervisning ska planeras. Parterna är överens om att det här kräver ett nytt mått för 
lärares arbetstid och att man behöver lämna den reglerade undervisningstiden och en hög andel 
förtroendearbetstid och gå över till att rektor ges rätt att leda och fördela lärares arbetstid under 
lärarnas “reglerade arbetstid”. 

Förskolan beskrivs av parterna som en verksamhet där kraven ökat extra mycket och där 
ekonomisk knapphet skapat behov av nya arbetssätt. Fler och fler barn har skrivits in i förskolan 
vilket har lett till att barngrupperna har ökat. “Större barngrupper ställer också krav på de pro-
fessionella att både se och kunna möta det enskilda barnet i gruppen” och det krävs att “försko-
lan nu utvecklar mer strukturerade sätt”. Någon ambition att verka för minskade barngrupper 
kan inte skönjas i skriften. Istället konstateras bara att kraven ökat samt att nya krav på skolan 
lett till att även arbetet i förskolan måste förändras.  

Det är uppenbart att parterna ser ett samband mellan behovet av ny pedagogik och lärares lö-
nesättning. Med den nya individuella lönesättningen skulle rektorer kunna premiera “motorer” 
som bidrog extra mycket till att förverkliga den nya pedagogiken och som gick in extra mycket 
i den nya lärarrollen. 

Skolans generella utveckling är beroende av att alla lärare bidrar. Samtidigt kommer kon-
kreta utvecklingsinsatser för skolans kvalitet och lärarnas professionella utveckling ofta att 
vara beroende av motorer bland lärarna. I det nya lönesystemet som parterna är överens 
om lyfts bl a arbetstagarens bidrag till verksamhetsutvecklingen fram som viktiga kriterier 
för lönesättningen i kommunerna.  

(En satsning till 2000, s 18)

Sammanfattningsvis verkar lärarfacken och Svenska Kommunförbundet varit överens om en syn 
på lärare där uppdraget inte längre var att undervisa om fakta och att förmedla kunskap utan att 
eleverna istället skulle ta ett betydligt större ansvar för sin egen utbildning. Parterna konstaterar 
att kraven på förskolan och skolan ökat och att undervisningen måste anpassas därefter samt att 
ökade krav behöver nås utan att verksamheten skulle tillåtas att kosta mer. Man har stor tilltro 
till att de nya arbetssätten ska öka produktivitet och effektivitet och att därmed skolan och för-
skolan kan bli bättre men samtidigt billigare. Arbetsgivarens nya verktyg “individuell lön” ska 
användas för att snabba på övergången till den nya lärarrollen. 

ÖLA 2000
Kollektivavtalet ÖLA 2000 reglerar de behov av förändringar i avtal som beskrivs i skolutveck-
lingsöverenskommelsen. Under en övergångsperiod fasas den reglerade undervisningstiden ut 
för att helt upphöra nyårsafton 1999 och ersättas med “reglerad arbetstid” utan begränsningar 
för undervisningstid. Det finns en protokollsanteckning om att den totala undervisningstiden 
inte ska öka men som vi senare ska konstatera är det en protokollsanteckning som visar sig vara 
betydelselös. 

Utöver den vanliga löneöversynen innehåller ÖLA 2000 en särskild löneöversyn som ska ge 
lärare 10 % extra under en femårsperiod. Men det är inte alla medarbetare som ska få del av den 
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lönepotten: ”löneökningsutrymmet skall fördelas så att det tillfaller dem som särskilt bidragit till 
skolans utveckling och förnyelse samt till att nå de fastställda målen för verksamheten.”

I praktiken innebar den här extra löneöversynen belöning för att lärarförbunden accepterat 
de önskemål om förändring av arbetsvillkor som Kommunförbundet formulerat i skriften “Ska 
avtalet styra 90-talets skola?”. När tarifferna försvann och ersattes av individuell och differentie-
rad lön lyftes ökad effektivitet och produktivitet fram som skäl till varför förändringen behövde 
göras. I ett pressat ekonomiskt läge med ökade krav på förskolan och skolan skulle den indivi-
duella lönesättningen bidra till att billigare arbetsmetoder utvecklades. 

För närvarande har kommuner, landsting och kyrkokommuner underskott i ekonomin 
samtidigt som samhället inom olika områden efterlyser såväl volym som kvalitetshöjningar. 
Detta ställer stora krav på både effektivitets och produktivitetsförbättringar. 

Ett stort ansvar åvilar därför parterna att förutsättningslöst pröva nya vägar för att för-
bättra verksamheterna. Härvid kan nya organisationsmönster och arbetsmetoder behöva 
prövas. Detta kommer att kräva medverkan av en kompetent och engagerad personal. 
Lönepolitiken får därvid stor betydelse för de anställdas engagemang liksom för de kom-
munala verksamheternas möjligheter att nå erforderliga effektivitets- och produktivitetsför-
bättringar. 

(ÖLA 2000, Bilaga M: AB 95, s 36)

Det är också här i ÖLA 2000 som de tre övergripande lönekriterier som fortfarande finns i lära-
res kollektivavtal för första gången plockas in i kollektivavtalet. “Lönesättningen skall stimulera 
till förbättringar av effektivitet, produktivitet och kvalitet.” En mycket stor skillnad mot löneta-
riffernas stegvis ökande löner.    

Svenska Kommunförbundets tolkar avtalet: 
Lärarna betalar sina egna löneförhöjningar! 

Svenska Kommunförbundet (som numera heter Sveriges Kommuner och Regioner, SKR) skickar 
regelbundet ut information till sina medlemmar om hur de ska tolka nya avtal och andra större 
förändringar. Den här informationen kallas för cirkulär och kan ofta bidra med förklaringar till 
hur förändringar i kollektivavtal ska omvandlas till kommunal praktik. 

I cirkuläret om skolutvecklingsavtalet och ÖLA 2000 finns det beskrivet hur de extra tio pro-
centen som lärarförbunden förhandlat sig till skulle finansieras. Det här är avgörande för hur 
man ska bedöma avtalets värde för lärarna och i vilken utsträckning man faktiskt lyckades för-
handla till sig kompensation för att man lämnade den reglerade undervisningsskyldigheten och 
tariffsystemet. Svenska Kommunförbundets uppfattning är lika tydlig som den är smärtsam att 
läsa, så här 25 år senare. De nya arbetsmetoder som beskrevs i skolavtalet - där läraren mer blir 
handledare och där ingen reglering finns av antalet undervisningstimmar - förväntades effektivi-
sera förskolan och skolan. Besparingarna förväntades bli så stora att arbetsgivaren var beredd 
att betala 10 procent extra i ökade löner för just lärare.  
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Även om resurserna till skolan som helhet präglas av den kommunala knappheten under de 
närmaste åren så skulle en avveckling av dagens lönesystem och arbetstidsreglering kunna 
leda till en långt mer effektiv resursanvändning. Och även om lärarna som grupp knappast 
kan få en annan generell löneutveckling än andra kommunalanställda, så skulle just den-
na effektivisering skapa utrymme för ett rejält lyft av lärarnas löner. Övergången medför 
besparingsmöjligheter som vi som arbetsgivare är beredda att betala för, precis som andra 
grupper fått betalt när andra otidsenliga system avvecklats.

(Svenska kommunförbundet, cirkulär 1996:78, s 1)

Eftersom en grundförutsättning för skolutvecklingsavtalet var lärarfackens acceptans för att sko-
lan inte kunde tillåtas att bli dyrare - den behövde snarare bli billigare - var Svenska Kommun-
förbundets tolkning att löneavtalet skulle “betala sig självt”. Lärarfacken fick således i praktiken 
ingenting för att lämna den reglerade undervisningstiden. Det blev gratis för arbetsgivaren och 
många lärare fick inte ens del av den löneökning de tvingades vara med och finansiera genom 
krav på ökad effektivitet. Det var ju främst lärare som bidrog till skolans utveckling och förny-
else som skulle premieras.   

Avtalets extra 10 % ska betala sig självt. Just därför att avtalet öppnar vägen för en mer 
effektiv användning av skolans resurser var det motiverat att gå med på en markant högre 
löneökning för lärare än för andra grupper. 
(...)
Skolutvecklingen och den särskilda löneöversynen är alltså kopplade till varandra. Inne-
börden är att fördelningen av denna del av löneutrymmet inte bara ska spegla att alla får 
nya villkor för både arbetstid och lön, utan syftet är i första hand att tydligt premiera de 
lärare som särskilt bidragit till skolans utveckling och förnyelse.

(Svenska kommunförbundet, cirkulär 1996:78, s 1-1)

ÖLA 2000 och “En satsning till 2000” innebar att transformeringen av den svenska skolan från 
regelstyrd till målstyrd fullbordades. Den övergång till målstyrning som formaliserades genom 
kommunaliseringen, friskolereformen och ny kommunallag verkställdes här i lärarnas kollektiv-
avtal och i överenskommelsen om skolutveckling. 

Svenska Kommunförbundet var drivande i processen men fackförbunden kämpade inte emot. 
Av den stridsvilja som fanns när Lärarnas Riksförbund strejkade mot kommunaliseringen fanns 
inget kvar. New Public Management-filosofins fokus på effektiviseringskrav, konkurrens och 
målstyrning genomsyrade nu hela den svenska förskolan och skolan. 
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Ett kollektivavtal som förändrade läraryrket: en snabbrepris 

• Lärarnas Riksförbund strejkade mot kommunaliseringen och mot det nya avtalsförslaget, 
medan de två fackförbund som senare gick ihop till Lärarförbundet accepterade föränd-
ringarna. 

• Efter kommunaliseringen gjorde Svenska kommunförbundet klart att de vill ta bort regle-
ringar av arbetsbelastning och lön från lärares kollektivavtal. Det blir också resultatet av 
1995 års avtalsrörelse. 

• Överenskommelsen mellan parterna bestod av två delar: “Satsning till 2000” där man är 
överens om en ny syn på lärar- och elevrollen och “ÖLA 2000” där den reglerade under-
visningstiden och lönetarifferna ersätts med att rektor leder och fördelar arbetet under den 
reglerade arbetstiden och att lön sätts individuellt. 

• Det finns ett tydligt samband mellan delarna. Lärarna lovas 10 procent högre löneökning-
ar än andra grupper men den högre lönen ska finansieras genom att effektivare arbetsme-
toder förväntas bli konsekvensen av övergången till den nya lärarrollen där läraren är mer 
utav en handledare. 
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Det man inte kan styra, får man granska:  
Den statliga kontrollapparaten 

Vårt fokus i den här rapporten ligger på att beskriva målstyrningen av skolan med fokus på 
lärares arbetsvillkor, men målstyrningen av skolan handlar om mycket mer än så. Även undervis-
ningens innehåll styrs sedan nittiotalet i högre utsträckning genom mål, främst statligt formule-
rade mål i läroplaner och kursplaner men även av kommunalt satta mål i budget och nämndplan. 
Det finns dock ett samband mellan lärares arbetsvillkor och målstyrningen av undervisningens 
innehåll och utförande: staten och kommunerna behöver kontrollera att målen de satt har nåtts 
och vem är lämpligare att servera underlaget för sådan kontroll än lärarna själva.

Redan i regeringens proposition till den nya kommunallagen, som vi berättade om i kapitel tre, 
konstaterades att övergången till ett decentraliserat styrsystem där staten styr genom mål innebär 
att huvudmännen behöver lägga mer fokus på uppföljning och utvärdering.  

I artikeln “Skolinspektion som styrning” från 2014 konstaterar forskarna Sara Carlbaum, 
Agneta Hult, Joakim Lindgren, Judit Novak, Linda Rönnberg och Christina Segerholm att den 
marknadsanpassade och kommunaliserade skolan inledningsvis inte var föremål för någon in-
tensivare statlig kontroll. Kanske hade rikspolitiker hoppats att den målstyrda skolan skulle vara 
ett självspelande piano där huvudmännen utvärderade sig själva. 

Snart insåg dock rikspolitiker att det fanns ett behov av att kontrollera skolhuvudmännen. 
Författarna anger den långt komna marknadiseringen av skolan som skäl till att behovet av 
kontroll ökade. När den statliga inspektionen (fram till 2008 i Skolverkets regi, sedan med 
Skolinspektionen som ansvarig) återinfördes 2003 skriver Carlbaum m fl att motiveringen var 
att “staten behövde garantera och förbättra den nationella kvaliteten, likvärdigheten och öka 
måluppfyllelsen i skolor och kommuner”. 

Daniel Castillo och Anders Ivarsson Westerberg, forskare på Södertörns högskola, beskriver i 
skriften “Ängsliga byråkrater eller professionella pragmatiker?” hur statens målstyrning av kom-
munerna ökat kraven på dokumentation i förskolan och skolan. De konstaterar att:

Den ökade administrationen kan således sättas i samband med förändringar i styrningen 
av skolan. Man talar om en ökande dokumentation till följd av ökade krav på uppföljning-
ar, information, jämförelser och granskning i flera olika led. Dels handlar det om en ökad 
information och uppföljning om elevers resultat gentemot föräldrar, dels handlar det om 
ökade krav från statsmakterna på skolorna att redovisa och dokumentera.

(Castillo & Ivarsson Westerberg 2019, s 29-30)

Författarna kallar den här typen av statlig styrning för “efterhandsstyrning”. Syftet med över-
gången från regel- till målstyrning var att öka professionens makt över undervisningen och att 
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politiker skulle sluta lägga sig i hur lärare arbetade. I takt med att skolan utsatts för allt hårdare 
statlig granskning av måluppfyllelsen har dock den statliga styrningen ökat, men staten styr nu-
mera genom granskningar i efterhand, inte genom skolans styrdokument.   

Men det är inte bara statens granskning av huvudmännens måluppfyllelse som skapat ökat 
behov av administration. Castillo och Ivarsson Westerberg ser också tydliga kopplingar mellan 
skolmarknaden och ökad administrationsbörda för lärare. När föräldrar och elever förväntas 
göra aktiva och underbyggda val av skola behöver det finnas ett omfattande underlag för att göra 
en sådan bedömning. Det underlaget skapas genom att skolors kvalitet - grad av måluppfyllelse 
- dokumenteras och presenteras i olika jämförelser.   

Förutom ökade krav och mer granskning ger jämförelser upphov till administration. 
Jämförelser sker dels både på kommunal nivå där det fria skolvalet har gett upphov till en 
marknad som driver på jämförelser mellan skolor, dels har det utvecklats index, rankingar 
och mått som ställer elevers resultat mot varandra varav PISA-jämförelserna är de mest 
omtalade. Förutom att friskolereformen innebär att skolor jämför sig med varandra, och 
att kommuner samlar nyckeltal för detta som service till medborgarna, innebär den också 
att man på olika sätt försöker dra till sig elever genom marknadsföring.

(Castillo & Ivarsson Westerberg 2019, s 30)

Den här utvecklingen mot ökade dokumentationskrav och ökad administration påverkar lärares 
arbetsbelastning på främst två sätt. Dels måste en betydande del av dokumentation och adminis-
tration göras av dem som genomför undervisningen vilket ökar lärares arbetsbörda. Dels måste 
annan dokumentation och administration göras av annan personal, vilket tar ekonomiska resur-
ser i anspråk som kunnat användas till att anställa fler lärare. 

Utöver ökad arbetsbelastning riskerar lärare ökad stress när de tvingas att lägga tid på illegiti-
ma arbetsuppgifter, dvs uppgifter som inte hör till kärnuppdraget. I en redan stressad arbetssitu-
ation blir det extra påfrestande för lärarna när de måste använda dyrbar tid, som de egentligen 
hade behövt till för- och efterarbete, på att göra administrativa sysslor.  (Du och jobbet 2017) 

Målstyrningen välkomnades inledningsvis av många lärare eftersom den skulle öka professio-
nens makt över arbetet. Istället tycks det vara så att den nya styrningen biter lärarna i svansen. 
I takt med att Skolinspektionens efterhandsgranskning av måluppfyllelse och arbetssätt ökat 
har lärarnas makt över sitt arbete ironiskt nog minskat. Många lärare beskriver att en “ryggen 
fri-kultur” växt sig stark i skolan där mer fokus riktas på att inte göra fel än på att lära eleverna 
så mycket som möjligt. 

Inte ens den del av nittiotalsreformerna som uttryckligen såldes in som en förbättring för lära-
re landade således i något annat än ökad arbetsbelastning och försämrad arbetsmiljö. 



21

Det man inte kan styra, får man granska: en snabbrepris
• Övergången till målstyrning skapade ett ökat behov av uppföljning och utvärdering. Mål-

styrningen ökade därför kraven på dokumentation och behovet av administration i skolan 
vilket har lett till ökad arbetsbelastning för lärare samt att resurser används till adminis-
trativa tjänster istället för lärartjänster.

• Målstyrningen skulle öka professionens makt över arbetet och minska den statliga styr-
ningen men istället har Skolinspektionens granskningar skapat en efterhandsstyrning där 
lärare upplever att de hela tiden behöver ha “ryggen fri”. 

• När lärare tvingas utföra uppgifter som inte förbättrar undervisningen, samtidigt som de 
inte hinner med att för- och efterarbeta lektioner, ökar stressen i arbetet. 
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Nittiotalsreformernas påverkan på lärares arbetsbelastning
De politiska reformer som genomfördes under nittiotalets början och de förändringar av kollek-
tivavtalen som gjordes under nittiotalets andra halva förväntades alltså effektivisera skolan på 
ett sätt som möjliggjorde ökad kvalitet men till lägre pris. Ingenstans hittar vi dock någon djup-
gående diskussion om hur lärares arbetsbelastning skulle påverkas av reformerna. 

Kanske förutsatte dåtidens beslutsfattare att de effektivare arbetsmetoder som väntades bli 
konsekvensen av konkurrens, målstyrning och effektiviseringskrav skulle göra att arbetsbelast-
ningen och arbetsmiljön förblev densamma, trots högre krav och mindre resurser. Det finns i så 
fall goda skäl att anta att så inte blivit fallet.  

I det här kapitlet sammanfattar vi fem rapporter om arbetsbelastningen och arbetsmiljön för 
lärare: En Skolverksrapport om lärares upplevelser av nittiotalets förändringar, en utredning om 
kommunaliseringens effekter, en rapport från 2016 om “sambandet mellan lärares arbetsvillkor 
och hälsa i efterdyningarna av 1990-talets skolreformer” och två rapporter från lärarfacken. I 
nästa kapitel kommer vi att med exempel från kommunala skolbudgetar visa på hur målstyr-
ningen av skolan skapar ett ständigt ökande glapp mellan krav och resurser samt sammanfatta 
SKR:s rapport om effektiviseringspotentialen i skolan. 

 Som ytterligare stöd för vårt resonemang finns bara en googling bort offentlig statistik över 
ökad arbetsrelaterad ohälsa hos lärare, upprepade undersökningar om att lärare i allt mindre 
utsträckning hinner med sitt arbete och vittnesmål från otaliga lärare och rektorer om en allt mer 
orimlig arbetsbelastning. 

Barnomsorg och skola 2000 - Skolverkets lägesbedömning
I den här skriften, som kom ut i oktober 2000, för Skolverket ett resonemang om resultatet av de 
utvärderingar myndigheten gjort av hur elever, föräldrar och lärare upplever skolans verksam-
het. Ett återkommande tema är hur nittiotalsreformerna påverkat undervisningen och elevers 
och lärares arbetsmiljö. Skolverket konstaterar att stress är ett problemområde och kopplar det 
till organisatoriska förändringar under nittiotalet. Man skriver att det är svårt att åstadkomma 
förändring med bristande resurser och poängterar att detta är skolhuvudmännens ansvar. 

Det andra problemområdet Skolverket vill framhålla är stress hos personal, barn och unga 
i barnomsorg och skola. Under det senaste decenniet har ett antal reformer genomförts 
med omfattande organisatoriska förändringar som följd. Skolverket har konstaterat att 
dessa förändringar ofta saknat förankring i gemensamma pedagogiska idéer. Det beror 
främst på att det saknats utrymme att förankra idéer hos de verksamma, men också på att 
de styrande i kommuner och skolor inte lyckats se organisation och pedagogik som delar i 
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en helhet. Samtidigt finns en stark vilja att åstadkomma förbättring, men med otydliga mål 
och bristande resurser är en sådan svår att åstadkomma. Stress- och arbetsmiljöproblem 
måste tas på allvar och detta är främst skolhuvudmannens ansvar.

(Skolverket 2000, s 5)

Det verkar ha funnits en gemensam uppfattning hos personal och elever att man saknat kontroll 
över den egna tiden och att det skapat stress. Skolverket gör bedömningen att nittiotalsrefor-
merna ökat kraven på, och ambitionsnivån för, skolan. Kraven på både eleverna och lärarna 
har även ökat som en konsekvens av att samhällets krav på medborgarna ökat. Ytterligare ett 
stressmoment är att tydligare samband nu finns mellan insats och utfall, för lärare rimligen kon-
kretiserat i den nya individuella lönesättningen. 

Det finns en rad orsaker till stress i skola och barnomsorg. I olika sammanhang ger både 
personal, barn och elever uttryck för att man saknar kontroll över den egna tiden och en 
sådan maktlöshet kan skapa stress. Andra orsaker är att de krav som idag ställs på både 
elever och personal är tydliga och systemet är uppbyggt så att sambanden mellan insats och 
utfall klart ska framgå. Detta har inneburit ett tydligare krav på ansvarstagande på var och 
en i verksamheterna. Samtidigt har krav- och ambitionsnivån ökat generellt. Kunskapskra-
ven på eleverna är högre, liksom kraven på lärare och annan personal att ge kunskap och 
stöd. De ökade kraven bottnar i samhällets krav på varje medborgares ökade kompetens. 
För den enskilde i utbildningssystemet kan de emellertid utgöra grund för stress.

(Skolverket 2000, s 5)

Skolverket beskriver vidare en dyster utveckling vad gäller lärares psykiska hälsa. Arbetsbelast-
ningen har ökat, allt fler lärare känner uppgivenhet och olust inför arbetet, sjukskrivningarna 
har ökat och allt fler lärare är i riskzonen för allvarlig ohälsa. Minskade resurser och ökade krav 
nämns som orsaker till den försämrade arbetsmiljön. 

Under 1990- talet har allt fler förskollärare, fritidspedagoger och lärare upplevt en ökad 
arbetsbörda, trötthet, uppgivenhet, brister i socialt stöd och misströstan. Så många som 
var femte lärare är i idag riskzonen för allvarlig ohälsa och andelen som upplever kraftigt 
ökad arbetsbelastning har ökat betydligt mellan 1991 och 1997. Motsvarande ökningar ses 
också, enligt Arbetslivsinstitutet, för andelen lärare som känner olust inför att gå till arbe-
tet. Siffror från Riksförsäkringsverket visar att lärarnas sjukskrivningsfrekvens ökat mellan 
1998 och 1999 och att lärarna var överrepresenterade när det gäller sjukskrivningar längre 
än två veckor redan 1998. Det ökade trycket på lärarna som dessa resultat ger uttryck för 
har säkerligen flera orsaker. Besparingar i skolan är en orsak, men även förändrade krav på 
personalens insatser i skolan och i samhället.

(Skolverket 2000, s 14)

När Skolverket frågar lärare vad som gjort att arbetsbelastningen ökat och att man i allt högre 
utsträckning saknar kontroll över arbetstiden, nämner många införandet av den arbetsplatsför-
lagda tiden i kollektivavtalet. 
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Lärarna ser också den arbetsplatsförlagda tiden som en viktig förändring. De flesta av de 
lärare som kommenterar denna är negativa till förändringen. De menar att den arbetsplats-
förlagda tiden inneburit att deras arbetsbörda ökat och några lärare tycker att de numera 
är ”inlåsta” på skolan vissa tider.

(Skolverket 2000, s 16)

Den här förändringen handlar om mer än vilken plats arbetet sker på. Genom att lärare tvingas 
att vara mer på sin arbetsplats i skolan har nämligen rektorerna kunnat lägga på dem allt fler 
arbetsuppgifter. Precis den utveckling Kommunförbundet önskade i skriften “Ska avtalen styra 
90-talets skola.”

Det finns även en oro hos lärare för att den nya moderna pedagogiken - den där lärare ska vara 
handledare och eleverna ta ett större ansvar för sitt eget lärande - drabbar de svagaste eleverna. 
Sannolikt är det här en oro som bidragit till att öka lärares stress och känsla av att inte räcka till 
på sitt arbete.

På det stora hela betraktas nya arbetssätt positivt av både elever och lärare, men mer elev-
aktiva arbetssätt ställer ökade krav på eleverna och många lärare uttrycker en oro för att 
de svagaste eleverna har mest att förlora på denna förändring. De klarar inte av det ökade 
ansvaret och det självständiga arbetssättet utan extra stöd och handledning.

(Skolverket 2000, s 17)

Med facit i hand vet vi att just den här trenden varit tydlig sedan nittiotalet och ända fram till 
idag. Den svenska skolan har blivit allt mindre likvärdig och skillnaderna mellan elevernas re-
sultat har ökat markant. Göran Persson skrev i propositionen till kommunaliseringsbeslutet att 
den svenska skolan var likvärdigast i världen men att skolan behövde kommunaliseras och styras 
genom mål för att försvara likvärdigheten. Istället blev det tvärt om.  

Staten får inte abdikera - om kommunaliseringen av den svenska skolan
2014 presenterade särskilda utredaren Leif Lewin en utredning (SOU 2014:5) av kommunalise-
ringens effekter, ett uppdrag han fått av dåvarande utbildningsminister Jan Björklund. Syftet med 
utredningen var att utvärdera om målen med kommunaliseringen (högre effektivitet och förbätt-
rad kvalitet) hade uppnåtts. I Lewins sammanfattande slutsatser görs en hel del kopplingar mel-
lan kommunaliseringen och andra nittiotalsreformer och lärares försämrade arbetsvillkor. Det är 
därför viktigt att inte se utredningen som enbart en utvärdering av kommunaliseringen av skolan 
utan av hela principen med minskade statliga regleringar och ökad kommunal målstyrning. 

Inledningsvis betonar Lewin att kommunaliseringen behöver utvärderas med förståelse för 
andra förändringar som skedde de närmaste åren efter beslutet. Den ekonomiska krisen under 
1990-talet och en nationell politik inriktad mot besparingar och effektivare resursutnyttjande 
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och valfrihetsreformer som ökade möjligheten för friskolor att etablera sig var sådant som på-
verkade vilka möjligheter kommunerna gavs att styra skolan. 

Detta till trots anser Lewin att möjligheterna för kommuner och rektorer att styra skolan 
ökade genom kommunaliseringen, något som “underlättade för kommunerna att genomföra 
betydande besparingar och strukturella åtgärder inom skolan åren närmast efter kommunali-
seringen.” Lewin lyfter fram “avregleringen av nationella regler som styrde organisation” - dvs 
övergång från reglering av t ex lärares arbetsvillkor till målstyrning - som en viktig förklaringar 
till att besparingar på skolan möjliggjordes. 

När regelstyrning av skolan ersattes av målstyrning var politikernas övertygelse att föränd-
ringen skulle öka skolans kvalitet trots att resurserna inte skulle ökas. Lewin tycks inte ha hittat 
några bevis för att båda de målsättningarna nåtts. Kommunaliseringen hade gjort skolan billi-
gare, men inte bättre, utan snarare sämre och mindre likvärdig. Orsaken till försämringen var 
densamma som orsaken till att skolan blivit billigare: sämre arbetsförutsättningar för lärare. 

Man kan säga att kommunaliseringen var lyckosam i det att den möjliggjorde en skola som 
kostade mindre per elev. Däremot uppfylldes inte intentionen att skolan skulle bli kvalita-
tivt bättre genom att underlätta för lärande och utveckling av varje enskild elev. 

Kommunaliseringen bidrog till de försämrade studieresultaten och den försämrade likvär-
digheten (i betydelsen större spridning av elevernas studieresultat) genom att staten och 
kommunerna inte gav lärarna nödvändiga arbetsförutsättningar.

(SOU 2014:5, s 19)

En effekt av målstyrningen som vi ska titta närmare på i kommande kapitel är att mål tenderar 
att hela tiden ökas. När skolan styrs genom att politiker sätter mål istället för garanterar arbets-
villkor lockas politiker att hela tiden öka målen. Ingen politiker blir vald genom minskade am-
bitioner. Väljare vill ha ökade ambitioner. Lewin uppmärksammar den här ökade kravnivån och 
de möjligheter målstyrningen givit politiker när han konstaterar att kraven på den kommunala 
skolan är högre än när skolan var statlig. Högre krav men mindre resurser.  

När bilden ges av att skolan i dag misslyckas med att nå de nationella kunskapsmålen bör 
man påminna sig att regering och riksdag har använt resultatstyrningens möjligheter till 
att höja ambitionsnivån för skolan: alla elever ska numera få den hjälp och det stöd som 
behövs för att klara minst lägsta godkända betyg i alla ämnen. Kraven på den kommunala 
skolan är därmed högre än motsvarande krav då skolan var statlig.

(SOU 2014:5, s 21)

Precis som lärarna i Skolverkets utvärdering betonar Lewin att kommunaliseringen - och de 
förändringar i kollektivavtalen som följde åren efter - försämrat lärarnas arbetssituation, ökat 
kontrollen av lärarna och minskat den tid som lärare själva bestämmer över.  

Kommunaliseringen har på flera sätt försämrat lärarnas arbetssituation. Kommunalise-
ringen har bidragit till att den externa kontrollen över lärarna har ökat främst genom att 
kommunernas och rektorernas kapacitet att arbetsleda lärarna har förstärkts. Förändringar 
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i arbetstidsregleringen har inneburit att den arbetstid som lärarna själva disponerar över 
har begränsats. 

(SOU 2014:5, s 22)

När staten styr genom mål och när en mängd olika huvudmän - bland annat vinstdrivande - ska 
tävla om att nå de målen på billigast möjliga sätt uppstår ett ökat behov av statlig kontroll som 
inte fanns när staten styrde skolan genom att garantera förutsättningar och arbetsvillkor. Det 
här avslutande klippet från Lewins utredning beskriver tydligt hur målstyrningen och kommu-
naliseringen påverkat lärares arbetsbelastning. Arbetsbelastningen har ökat och inflytandet över 
det egna arbetet har minskat. Den främsta orsaken till den försämrade arbetssituationen menar 
Lewin är statliga krav på administration och dokumentation.   

Studier visar på en betydande försämring av hur lärarna upplever sin arbetssituation i dag 
i jämförelse med början av 1990- talet. Allt fler lärare i dag upplever att de har för mycket 
att göra och att de har för många arbetsuppgifter. Samtidigt som de fått mer att göra har 
lärarnas inflytande över det egna arbetet minskat. En tydlig försämring kan noteras mellan 
början av 1990-talet och i dag. De faktorer som pekas ut som orsaker till lärarnas försäm-
rade arbetssituation är att lärarna främst till följd av statliga krav tvingas lägga allt mer tid 
på administration och dokumentation. 

(SOU 2014:5, s 22)

Lewin föreslår regeringen att göra ett antal förändringar av skolans styrning och delvis kan 
man spåra några av den senare tidens reformer till utredningens förslag. Några avsteg från mål-
styrningen av skolan ledde Lewins utredningen dock inte till.  

Lärares arbetsvillkor och hälsa efter 1990-talets skolreformer
2016 publicerade tidningen Arbetsmarknad och arbetsliv en artikel om lärares arbetsvillkor och 
hälsa efter nittiotalsreformerna, skriven av tre medarbetare vid Centre for Health Equity Studies 
(CHESS), Stockholms universitet/Karolinska Institutet. I artikeln sammanställs först det man då 
visste om hur lärares arbetsbelastning förändrats och sedan redogör författarna för den arbets-
miljöundersökning de gjort bland högstadielärare i Stockholm våren 2014. 

Inledningsvis konstateras att statistik visar att lärare tillhör de mest stressade yrkesgrupperna i 
Sverige och att ett antal rapporter visat att lärares arbetsmiljö successivt försämrats. Författarna 
refererar till en Skolverkets undersökningar av lärares arbetstid som antyder att många lärare 
jobbar mer än vad arbetstidsavtalet anger och att den ökade dokumentations- och administra-
tionsbördan gjort att tid för planering av undervisning minskat.  

Författarna skriver vidare att “trots att det är svårt att fastställa anledningarna till lärarnas allt 
mer ofördelaktiga arbetsmiljö är en trolig förklaring de förändringar i läraryrkets arbetsinnehåll 
som följt i spåren av framför allt 1990- och 2010-talets skolreformer”. Till stöd för påståendet 
hänvisar författarna till den ovan beskrivna statliga utredning om kommunaliseringens effekter. 
Som exempel på förändringar som försämrat arbetsmiljön ges borttagandet av den reglerade 
undervisningstiden och inskränkningen av lärares förtroendearbetstid. 
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Undersökningens resultat visar att många lärare upplever att de får bristande återkoppling 
(68,6 %) på sitt arbete och att de ofta är stressade (39,5 %). Det finns även ett tydligt samband 
mellan dåliga arbetsvillkor och ohälsa. Författarna skriver att lärare som har en dålig arbetsmiljö 
lider större risk att drabbas av ohälsosam stress, nedstämdhet och försämringar av det allmänna 
hälsotillståndet. Avslutningsvis visar undersökningen att många lärare skulle må bättre om de 
fick lägga sin arbetstid på “rätt uppgifter”. Uppenbarligen har skolans förändrade styrning ska-
pat arbetsuppgifter som inte lärare känner bidrar till goda resultat, något som i förlängningen 
skapat ohälsa. 

Två rapporter från lärarfacken
Enligt det kollektivavtal som skrevs när den reglerade undervisningstiden försvann var fack-
förbundens uppfattning att förändringen inte skulle leda till att den genomsnittliga undervis-
ningstiden ökade. När så ändå skedde runt om i landet anmälde båda lärarfacken en huvud-
man (Sollentuna kommun) till Arbetsdomstolen för att de ökat undervisningstiden, men facken 
förlorade. Arbetsdomstolen slog fast att det inte finns några avtalsmässiga hinder för att öka 
undervisningstiden. 

Lärarnas Riksförbund har undersökt i vilken utsträckning undervisningstiden ökat som kon-
sekvens av att den reglerade undervisningstiden togs bort ur kollektivavtalet. Lärarnas Riksför-
bund frågade 3716 lärare hur mycket de undervisade under vecka 5 år 2019 och jämförde svaren 
med den tidigare reglerade undervisningstiden för olika lärargrupper. Undersökningen visade att 
högstadielärares undervisningstid ökat med 124 minuter i veckan och att gymnasielärares under-
visningstid ökat med 127 minuter i veckan. Jämför man det med undervisningsskyldigheten så 
innebär det att högstadielärarna arbetar 13 procent mer och gymnasielärarna 15 procent mer nu 
än förr. Det räckte alltså inte med 10 procents ökning av arbetsbelastning för att de 10 procenten 
i löneökning skulle ”betala sig själva”. Lärares arbetsbörda har ökat ännu mer.

Lärarna i undersökningen beskriver också att betydligt fler arbetsuppgifter ska lösas nu jäm-
fört med innan den reglerade arbetstiden infördes i avtalet, men att de har mindre tid på sig för 
att utföra uppgifterna. Undersökningen bekräftar således den bild som återgetts tidigare i den 
här rapporten av ökad arbetsbelastning och negativa konsekvenser av att arbetstiden reglerats 
så att lärare ska befinna sig på skolan under större del av sin arbetstid och att rektor leder och 
fördelar arbetet.  

Lärarförbundets rapport “En skola med svångrem”, som kom i januari 2021, beskriver lärares 
upplevda arbetsbelastning, samt förändringar av skolans ekonomiska förutsättningar, mellan 
budgetåren 2018 och 2019. Lärarförbundets undersökning visar att lärare upplever att personal-
tätheten minskat, att tillgången på stödtjänster (t ex elevassistenter och elevhälsa) minskat samt 
att skolans resurser i stort har minskat. 

När Lärarförbundet jämför hur kommunernas skolbudgetar förändrades mellan de två aktu-
ella åren ser man att budgeten inte ökat i samma omfattning som lärares löner ökat, något som 
skapat behov av åtstramning i verksamheten och som bekräftar lärares upplevelse av det ekono-
miska läget och av nedskärningar. 

Samtliga undersökningar som redovisats i det här kapitlet bekräftar bilden att nittiotalsre-
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formerna och införandet av målstyrning lett till en ökad arbetsbelastning för lärare. Det här är 
såklart inte förvånande, ständiga krav på ökad effektivitet i en personalintensiv verksamhet kan 
omöjligen få andra konsekvenser än att medarbetarna får mer att göra. Undersökningarna indi-
kerar även att det är den ökade arbetsbelastningen som lett till ökad ohälsa för lärare. 

Nittiotalsreformernas påverkan på lärares arbetsbelastning: en snabbrepris
• De rapporter vi tagit del av i granskningen av målstyrningens effekter på lärares arbets-

miljö och arbetsbelastning ger en samstämmig bild: lärares arbetsbelastning har ökat och 
lärares arbetsmiljö har försämrats som konsekvens av att det numer saknas regleringar av 
arbetsvillkoren. 

• Borttagandet av en reglerad undervisningstid har gjort att det inte finns något hinder för 
huvudmännen att öka undervisningstiden. Som en konsekvens av detta har lärares under-
visningstid ökat med ca 120 minuter i veckan. 

• Lärares makt över arbetstiden har minskat som en konsekvens av att den arbetsplatsför-
lagda tiden utökades. Huvudmännen kan lägga fler uppgifter på lärare när de gör större 
del av sin arbetstid på arbetsplatsen. 
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Mål- och ekonomistyrningens effekter på lärares arbetsbelastning 
Ett huvudsyfte med nittiotalets skolreformer var att öka kvaliteten i skolan utan att behöva öka 
kostnaden för skolan. Genom att politiker sätter allt högre mål som lärare och rektorer jobbar 
emot men samtidigt ställer krav i budget på effektivisering förväntas effektivare arbetsmetoder 
växa fram och skolan bli ständigt billigare men bättre. De lärare och rektorer som bidrar mest 
till den här processen ska belönas i den individuella lönesättningen vilket antas ge medarbetare 
incitament att snabba på den här utvecklingen. 

Den gamla regelstyrningen, med reglerad undervisningstid, stor frihet vad gäller arbetstid och 
på förväg bestämda löneökningar gav inte politiker den här typen av möjligheter men med oreg-
lerad målstyrning finns inga begränsningar av hur höga mål politiker kan ställa och hur mycket 
man samtidigt kan öka lärarnas arbetsmängd.   

Vi ska i det här kapitlet granska hur styrande politiker använder sig av målstyrningens möj-
ligheter att öka krav samtidigt som man gör åtstramningar i budget. Nedslag kommer att göras 
i en borgerligt styrd kommun (Stockholm) samt en kommun med mittenstyre (Uppsala) för att 
ge exempel på ökad obalans mellan krav och resurser. Som komplement till granskning av kom-
munernas budgetar ska vi undersöka hur kommunernas egen organisation Sveriges Kommuner 
och Regioner (SKR) ser på möjligheterna att öka skolans kvalitet samtidigt som kostnaderna 
hålls nere.  

Stockholms stad
Stockholms stad styrs sedan 2018 av en blågrön majoritet och ansvaret för skolan ligger hos ut-
bildningsnämnden. Utbildningsnämndens budget bestäms av kommunfullmäktige och nämnden 
tilldelas resurser efter ett resursfördelningssystem som bygger på olika schablonbelopp för elever 
i de olika skolformerna. De här schablonbeloppen räknas årligen upp med ett i kommunfullmäk-
tiges budget bestämt index. Sedan bedömer utbildningsnämnden hur mycket av schablonen som 
kan betalas ut som skolpeng till kommunala och fristående skolor. 

Utbildningsnämnden beskriver behov av att göra besparingar i förskolans och skolans budget, 
bland annat beroende på besparingskrav i de av kommunfullmäktige beslutade budgetramarna 
och att lokalkostnadens andel av skolpengen ökar. 

När vi jämför 2020 års skolpeng med 2019 års skolpeng för nämndens olika verksamheter ser 
vi att skolpengen för förskola ökar med 0,9 procent, skolpengen för fritidshem inte ökar alls, 
skolpengen för grundskola ökar med 0,9 procent och skolpengen för gymnasieskolan minskar 
med 0,1 procent. 

För att kunna avgöra hur det här påverkar rektorers möjligheter att driva verksamhet behöver 
skolpengsförändringarna jämföras med den förväntade löneökningen för kommunalanställda 
och den förväntade inflationen. Enligt ekonomerna på SKR uppgick den förväntade kostnads-
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ökningen för kommunerna till 2,7 procent när budget för Stockholms stad 2020 klubbades. Det 
här måttet på förväntade kostnadsökningar i kommunerna går under namnet Prisindex Kom-
munal Verksamhet (PKV) och det är det bästa måttet vi har för att jämföra budgetförändringar 
i förskola och skola. En brist med PKV är att indexet inte tar hänsyn till att olika kommunala 
verksamhetsområden har olika höga löneökningar. Om det funnits ett index för enbart förskola 
och skola hade det varit högre, och våra beräkningar av nedskärningarna hade därmed också 
varit större. De beräkningar vi gör här är alltså i underkant. 

Vi kan konstatera att 2020 års ekonomiska förutsättningar för förskolan och skolan i Stock-
holm stad innebär försämrade möjligheter att bedriva verksamhet då samtliga skolformers upp-
räkning av skolpeng understiger den förväntade kostnadsökningen. 

Och det här är inget nytt fenomen för budget 2020. Tabellen nedan beskriver hur de olika 
skolformernas skolpeng utvecklats i budgetarna från 2016 - 2020. (Under den här perioden hann 
nästan alla partier vara involverade i styrningen; 2016-2018 styrdes Stockholm av en rödgrön 
majoritet.) Förskolans skolpeng har räknats upp med 5,1 procent mindre än den allmänna kost-
nadsutvecklingen i kommunerna, det vill säga de reella resurserna som når förskolorna har sku-
rits ner med 5,1 procent. Nedskärningen på fritidshemmet uppgår till 6,9 procent, grundskolans 
nedskärning till 6,3 procent och gymnasieskolans till 7,5 procent.

Skolpengens utveckling i Stockholms stad 2016-2020

Verksamhet 2016 2017 2018 2019 2020 2016-2020

Nedskärning 
jmf m SKR:s 
index

Förskola 2.2 1.5 3 2 0.9 10 5.1

Fritidshem 2.2 1.3 2.5 2 0* 8.2 6.9

Grundskola 1.8 1.3 2.5 2 0.9* 8.8 6.3

Gymnasium 1.6 1.3 2.5 2 -0.1 7.6 7.5

SKR:s index 2.7 3.6 2.4 2.9 2.7 15.1  

Alla förändringar angivna i procent.

* Efter ändrat avdrag för lokalkostnader.

Utbildningsnämndens budgetdokument består utöver avsnittet om de ekonomiska förutsätt-
ningarna också av ett stort antal mål som nämnden ska arbeta för att nå under verksamhets-
året. Politikerna i Stockholms stad är tydliga. Nedskärningarna till trots förväntar man sig att 
måluppfyllelsen ska öka, att åtgärder sätts in för att förbättra kvaliteten och att alla som jobbar 
i verksamheten bidrar med att utveckla förskolan och skolan så att alla elever kan nå sina mål. 

Elevernas måluppfyllelse och skolornas resultat ska förbättras i hela staden. Förvaltning-
en arbetar strukturerat och förebyggande för att identifiera skolor i behov av stöd genom 
dialog, datainsamling, analys och löpande insatser under hela året. Genom att regelbundet 
följa upp indikatorer över utvecklingen och för varje skola, sätts rätt åtgärder in. Varje 
chefsnivå har ett ansvar att vidta åtgärder och att tidigt signalera vid en negativ utveckling 
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av skolans resultat. Resultatdialoger håller samman det systematiska kvalitetsarbetet. Alla 
yrkesgrupper inom utbildningsförvaltningen har ett ansvar för att utveckla och systema-
tiskt förbättra verksamheterna för att göra det möjligt för alla elever att nå sina mål.

(Utbildningsnämndens verksamhetsplan 2020, s 5)

Verksamheten ska utvecklas samtidigt som ekonomin är i balans, en ekonomi som innebär årliga 
nedskärningar och allt sämre förutsättningar för rektorer och lärare att göra ett gott arbete. Vä-
gen till att lyckas går via det systematiska kvalitetsarbetet. Genom att planera, genomföra, följa 
upp och analysera ska förskolan och skolan bli bättre trots att politikerna skär ner på resurserna. 

För ökad måluppfyllelse och för att skapa mer likvärdiga skolor är en fortsatt övergripande 
prioritering att det systematiska kvalitetsarbetet ska utvecklas ytterligare både på skol- och 
förvaltningsnivå. Skolans ledning och styrning ska också präglas av en organisation och 
administration som skapar förutsättningar för både verksamhetsutveckling och en ekono-
mi i balans. Det systematiska kvalitetsarbetet med planering, genomförande, uppföljning 
och analys utgör kärnan i allt förbättringsarbete. 

(Utbildningsnämndens verksamhetsplan 2020, s 18)

Uppsala kommun
Uppsala kommun styrs av en mittenkoalition bestående av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och 
Liberalerna. Utbildningsnämndens budgetram beräknas på ett annat sätt än i Stockholm. Först 
räknas nämndens ram upp med förväntade kostnadsökningar (prisindex kommunal verksam-
het), sedan läggs ett effektiviseringskrav på den nya ramen och slutligen ges kompensation för 
volymförändringar. Effektiviseringskravet beskriver således med hur mycket Uppsalas förskolor 
och skolor behöver skära ner från ett år till ett annat. 

2021 måste Uppsalas utbildningsnämnd effektivisera verksamheten med 1,8 procent. 2020 
var effektiviseringskravet i budget 1,7 procent, 2019 1,9 procent och 2018 1,6 procent (Uppsala 
utbildningsnämnds Mål och budget för respektive år). Ansvariga politikers ambition för verk-
samhetens kvalitet har dock inte minskat bara för att förutsättningar i budgeten försämrats. I 
budget för 2021 är målsättningen snarare att det mesta ska förbättras jämfört med 2020. Det 
genomsnittliga meritvärdet och andelen elever som känner sig trygga i grundskolan ska öka. Fler 
elever ska få över 300 poäng i meritvärde. Andelen elever i så 6 som klarar kunskapskraven i alla 
ämnen ska öka. Andelen elever som klarar av sin gymnasieutbildning på tre år ska öka. Andelen 
inskrivna barn i förskolan ska öka. 

Stockholm och Uppsala är inte unika. Vi ser samma mönster var vi än granskar kommunernas 
skolbudgetar. Allt ska bli bättre samtidigt som de styrande politikerna lägger årliga effektivise-
ringskrav på verksamheten. Precis så som politiker i den målstyrda skolan förväntas att agera. 
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SKR:s ekonomirapport
Sveriges kommuner och regioner sammanfattar två gånger per år kommunernas och regioner-
nas ekonomiska läge i sin ekonomirapport. Rapporten ger en nulägesbild av ekonomin men 
varje nummer har även ett tema där SKR spår om framtiden inom någon del av det offentligas 
ekonomi. I oktober 2019 fokuserade SKR på välfärdens effektiviseringspotential och på hur 
organisationen ser på medlemmarnas möjligheter att skapa en billigare men bättre vård, skola 
och omsorg.

SKR konstaterar att högre andel äldre och unga och lägre andel i arbetsför ålder kommer att 
skapa problem för det offentligas ekonomi och att en annalkande lågkonjunktur gör att de öka-
de kostnaderna inte kommer att kunna finansieras med ökade skatteintäkter. 

Det krävs betydande effektiviseringar om välfärdssektorn ska kunna möta de ökade utma-
ningarna framöver. Produktiviteten behöver öka – utan att kvaliteten försämras.

(SKR 2019)

Beskrivningen av det ekonomiska läget är nästan ordagrant den som staten och kommunerna 
gjorde vid tiden för de stora nittiotalsreformerna. 

När vi skrev boken “De effektiva” om kommunernas och regionernas effektiviseringskrav på 
sina verksamheter var metoden en nyhet för många eftersom politiker ogärna pratar om det här 
sättet att kräva mer av sina medarbetare. SKR:s ekonomer är dock uppfriskande ärliga när de 
berättar om att medarbetarnas löneökningar inte kompenseras i budget (som i Stockholm) och 
att generella effektiviseringskrav (som i Uppsala) läggs på vård, skola och omsorg. 

I stort sett alla kommuner och regioner arbetar med effektiviseringar och besparingar på 
olika sätt. En vanlig metod är att inte kompensera fullt ut för pris- och löneökningar och 
därmed låta verksamheterna successivt effektivisera. Det i särklass vanligaste svaret på 
hur man tar sig an situationen är att man gör en generell neddragning av budgetramarna. 
Cirka 40 procent av kommunerna arbetar med olika former av ett- eller fleråriga generella 
effektiviseringskrav på vanligtvis någon eller några procent. 

(SKR 2019)

I en intervju i Expressen (16 september 2019) medgav SKR:s chefsekonom att 99 av 100 kom-
muner “arbetar med effektiviseringar och besparingar”. Ekonomirapporten innehåller exempel 
på hur kommuner och regioner kan ta sig an uppgiften att klara effektiviseringskraven. I den 
målstyrda kommunala skolan finns, till skillnad från i den regelstyrda statliga skolan, inga krav 
på hur kommunerna ska organisera verksamheten. Målstyrningen öppnar således upp för möj-
ligheten att klara effektiviseringskrav genom att öka medarbetarnas arbetsbelastning. 

SKR:s ekonomer berättar om kommuner som minskat kostnaderna för förskolan genom att 
skapa större barngrupper och att öka utnyttjandet (det står faktiskt så) av personal när man 
slagit ihop enheter. På skolsidan låter kommunala huvudmän lärare undervisa fler elever med 
(påstår man i alla fall) samma grad av måluppfyllelse. Genom den här typen av metoder för ökad 
arbetsbelastning, samt ökat användande av distansundervisning, tror SKR att det går att minska 
skolans kostnader med mellan 10 och 15 procent.    
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Avslutningsvis konstaterar SKR det vi i tankesmedjan Balans ofta påminner välfärdens med-
arbetare om. “Effektivisering och förändringsarbete är inte så mycket magiska formler – det är 
helt enkelt ett väldigt hårt arbete!”. Skillnaden mellan Balans och SKR:s ekonomer är att vi inte 
ser väldigt mycket hårdare arbete som eftersträvansvärt. Många lärare jobbar redan så hårt att 
de blir sjuka på grund av sitt arbete. 

Mål- och ekonomistyrningens effekter på lärares arbetsbelastning: en snabbrepris
• Till skillnad från regelstyrningen ger målstyrningen politiker möjligheter att sätta press på 

skolans medarbetare att bedriva effektivare verksamhet, dvs verksamhet som kostar min-
dre men som presterar bättre resultat. 

• Stockholms stads och Uppsala kommuns skolbudget är konkreta exempel på sådan press. 
Skolans budget räknas inte upp med tillräckligt för att kompenseras för kostnadsökningar 
som lön och inflation men de politiska målen för verksamhetens mål höjs. 

• De exempel på kostnadsminskningar som finns i SKR:s ekonomirapport visar på en öns-
kan att öka lärares arbetsbelastning men det står inget om hur arbetsmetoderna ska för-
ändras så att inte ökad arbetsbelastning leder till ökad ohälsa. 
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Några försök att minska lärares arbetsbelastning
Det har inte saknats politiska initiativ eller överenskommelser mellan arbetsmarknadens parter 
för att komma tillrätta med välfärdens/lärares höga arbetsbelastning. Den här rapportens om-
fattning tillåter oss inte att gå in på samtliga eller på djupet i rapporterna, utan vi nöjer oss med 
att översiktligt beskriva de mest omtalade försöken att skapa balans mellan krav och resurser i 
skolan.

AFS/Skol-OSA
Arbetsmiljölagen beskriver arbetsgivarens ansvar för att ingen blir sjuk på grund av sitt arbete, 
och vilka krav som ställs på både arbetsgivare och arbetstagare att verka för en god arbetsmil-
jö. Lagen är allmänt skriven så för att ge arbetsgivare och arbetstagarorganisationer hjälp i det 
dagliga arbetet finns utförligare beskrivning av det systematiska arbetsmiljöarbetet i Arbetsmil-
jöverkets föreskrifter. Som en del av arbetet för att minska den psykiska ohälsan i arbetslivet 
kom Arbetsmiljöverket ut med “AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö” med för-
tydliganden och skarpare riktlinjer för arbetsgivarens ansvar för den organisatoriska och sociala 
arbetsmiljön.  

Skol-OSA:n, som kom till som ett resultat av förhandlingarna om nytt kollektivavtal, är par-
ternas försök att konkretisera hur arbetet med AFS 2105:4 kan bedrivas inom förskolans och 
skolans område. Precis som skolans verksamhet är målstyrd tydliggör Skol-OSA:n att också 
arbetet för att säkerställa en god arbetsmiljö ska bedrivas genom målstyrning. “Paragraferna om 
mål understryker vikten av ett systematiskt och målinriktat arbete för en god arbetsmiljö. Mål 
ger fokus och riktning samt skapar förväntan på resultat. “

Skol-OSA:n innehåller skrivningar om balans mellan krav och resurser. Förhoppningarna var 
inledningsvis stora på att den här typen av skrivelser skulle ge arbetstagarna ett stärkt skydd 
men tyvärr tvingas vi konstatera att det är förhoppningar som kommit på skam. När huvud-
skyddsombud anmält kommunens arbetsmiljöarbete för att inte leda till balans mellan krav och 
resurser har det visat sig mycket svårt att få Arbetsmiljöverket att komma med tvingande krav 
på åtgärder som kostar pengar. 

Avsiktsförklaring för friskare arbetsplatser
Den förra regeringen presenterade i april 2016 en promemoria med förslag för ökad hälsa och 
minskad sjukfrånvaro. Promemorian kallades för “Hälsoväxling” och förslagen gick ut på att 
arbetsgivare skulle fås att prioritera arbetet med att minska arbetsbelastning genom att de skulle 
tvingas att ta ett ökat ansvar för kostnaderna för sjukpenning. 
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Förslaget togs emot med stor skepsis och ansvarig minister Annika Strandhäll gav parterna 
möjlighet att istället komma in med egna avsiktsförklaringar om åtgärder för friskare arbets-
platser. I augusti 2016 kom arbetsgivare och arbetstagarorganisationer inom kommuner och 
landsting (numer regioner) överens om en sådan avsiktsförklaring vilket ledde till att regeringen 
tog bort sitt hot om “hälsoväxling”. 

Avsiktsförklaringen inleds med att parterna konstaterar att “höga krav i kombination med 
begränsade resurser är en bidragande orsak till sektorns relativt höga sjukfrånvaro”. Man defi-
nierar således själva grundproblemet som en ohälsoskapande obalans mellan krav och resurser 
i arbetet. Redan på första sidan finns tydliga indikationer på att det även här handlar om mål-
styrning men att mer resurser eller sänkta krav inte är prioriterade vägar för att nå målen om 
minskad arbetsrelaterad ohälsa. 

Vi är eniga om att områden centrala för att nå våra mål är utvecklad styrning och ledning, 
stärkt samverkan, lokalt anpassade stödinsatser, stärkta förutsättningar för chefer att arbe-
ta för minskad sjukfrånvaro, bättre användning av företagshälsan, nya vägar tillbaka från 
sjukskrivning och ett bättre tillvaratagande av medarbetarnas engagemang.

Avsiktsförklaringen, s 1

Avsiktsförklaringen innehåller nio huvudpunkter, men bara en av punkterna hanterar balans 
mellan krav och resurser. Under punkten verksamhetsspecifika insatser förbinder sig parterna 
att:  

- Vid sidan av de gemensamma områdena ovan, utifrån en analys, vidta åtgärder i de kritis-
ka verksamhetsspecifika frågorna för att minska och stabilisera sjukfrånvaron. 
- Åstadkomma förbättringar av balans mellan uppdrag och förutsättningar samt utreda 
möjligheter för att hitta en metod att mäta och följa upp detta. 
- Inleda dialoger inom verksamhetsområdena skola, hälso- och sjukvård, äldreomsorg och 
socialtjänst senast den 9 september 2016. 

Avsiktsförklaringen, s 7

Frågar man idag fackligt aktiva inom kommuner och regioner hur det gått med arbetet med 
avsiktsförklaringen får man troligtvis en undrande blick som svar. Avsiktsförklaringen kom till 
för att arbetsgivare skulle slippa undan hotet om att delfinansiera kostnaden för sjukskrivningar, 
men den blev snabbt en hyllvärmare. Ingenstans angavs konkreta tvingande åtgärder för mins-
kad arbetsbelastning utan allt som stod i avsiktsförklaringen förväntades kunna genomföras 
samtidigt som den ekonomiska styrningen av vård, skola och omsorg innebar fortsatta krav på 
effektivisering.

Strategisk kompetensförsörjning skola
Strategisk kompetensförsörjning skola är ett resultat av den överenskommelse om arbete för fler 
lärare som finns i den senaste huvudöverenskommelsen, HÖK 18. Målstyrning genomsyrar även 
kollektivavtalen och en god arbetsmiljö nämns här som ett gemensamt mål som ska bidra till att 
säkra kompetensförsörjningen.
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Det lokala arbetet för att säkra kompetensförsörjningen behöver präglas av en helhetssyn 
så att åtgärder på såväl kort som lång sikt tillsammans ökar möjligheterna att nå de ge-
mensamma målen – ökad måluppfyllelse, en god arbetsmiljö och ett läraryrke som attrahe-
rar skickliga behöriga lärare. I ett demografiskt utmanande läge, där skolans övriga utma-
ningar är fortsatt många, krävs flera samverkande lösningar och initiativ.

www.kompetensforsorjningskola.se/omstrategiskkompetensforsorjningskola.23.html

Slutprodukten är en portal med länkar till material som kan användas i det systematiska arbets-
miljöarbetet ute i kommuner och på skolor. Ingenstans hittar vi konkreta förbindelser om att 
minska arbetsbelastning utan fokus ligger på att ge stöd till dialog om arbetsbelastningen. 

Fokuset på dialog antyder att parternas uppfattning är att bristerna i skolans arbetsmiljö hand-
lar mycket om att arbetstagare och arbetsgivare inte har tillräcklig kunskap om krav och resurser 
i arbetet. Det man bör fråga sig är om ytterligare kompetensutveckling är vad som krävs eller 
om problemet med för hög arbetsbelastning beror på att skolan och förskolan har orimligt höga 
krav på verksamheten i relation till de resurser som finns till verksamhetens förfogande. Om så 
är fallet är dialog troligen inte ett tillräckligt kraftigt verktyg för att göra något åt situationen. 

Det tycks vara väldigt svårt för någon att parera målstyrningens negativa effekter på arbets-
miljön i skolan. Så svårt att misstanken borde växa hos både politiker och arbetsmarknadens 
parter att det inte är viljan, kunskaper eller metoder som saknas utan faktiska ekonomiska möj-
ligheter att minska arbetsbördan i ett system som ständigt måste bli billigare och bättre.

Några försök att minska lärares arbetsbelastning: en snabbrepris

• Rikspolitiker och arbetsmarknadens parter har försökt att förbättra arbetsmiljön i välfär-
den genom föreskrifter och olika typer av överenskommelser. Flera av dessa bygger på att 
målstyra mot en bättre arbetsmiljö. Dessa tycks dock inte ha haft effekt. 

• Överenskommelserna saknar konkreta krav på att kraven skall minska eller resurserna 
öka. Istället bygger de på att balans mellan krav och resurser ska nås genom förbättrad 
dialog. 
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Inspiration från våra grannländer
Hur gör man då i våra närmaste grannländer? De flesta lärare känner till att den avreglerade 
svenska marknadsskolan - där skolpeng finansierar verksamheten och där skattemedel kan gå till 
aktiebolagsvinster - saknar motstycke i resten av världen. Men det är inte bara friskolereformen 
som skiljer ut oss i jämförelse med t ex Finland och Norge, även avsaknaden reglering av lärares 
arbetsvillkor är något typiskt svenskt. 

I både Finland och Norge finns bestämda regler som politiker måste förhålla sig till i budget-
tilldelning och som chefer måste förhålla sig till när de gör tjänstefördelning och betalar ut lön 
till sina lärare. Lärares undervisningstid är reglerad på ett sådant sätt att olika lärarkategorier i 
olika stadier har en bestämd undervisningstid. Om rektor vill eller känner sig tvingad att lägga 
ut mer undervisning på lärare innebär det en kostnad i form av ökad lön. 

Reglerad arbetstid och undervisningstid ger möjlighet att reglera arbetsbelastning efter förmå-
ga och ork. I Norge får nyexade och äldre lärare nedsatt undervisningstid. Sådan reglering skulle 
inte kunna göras i Sverige eftersom vi inte har bestämt vad heltid för en vanlig lärare innebär i 
form av undervisningstimmar. Samma problematik uppstår när en svensk lärare har en tjänst-
göringsgrad på mindre än hundra procent. Hur mycket mindre undervisning ska en lärare som 
jobbar 75 % ha när man inte vet hur mycket en lärare som jobbar 100 % ska ha? 

I det finska avtalet finns möjlighet för lärare att byta undervisningstid för att istället ägna 
sig åt utvecklingsarbete för skolan eller ”utveckling av lärarens eget kunnande” (kompetensut-
veckling). Det här skiljer sig från den svenska synen att rektor leder och fördelar arbetet och att 
utvecklingsarbete förväntas att ingå i lärares tjänst utöver den undervisning lärare beordrats att 
genomföra. 

Om finska rektorer ålägger lärare att “sköta en uppgift i anknytning till utveckling, planering 
eller administration av undervisningen” betalas lön enligt i avtal reglerad ersättning. Det är alltså 
inte möjligt för finska arbetsgivare att trycka in mer och mer i lärarnas tjänster. 

Lönen för såväl norska som finska lärare regleras enligt fastställda tabeller efter antal år i yrket 
och efter ansvarsområden. En lärare som vill förbättra sin löneutveckling kan alltså vidareutbil-
da sig och få en högre lön. I övrigt ändras lön efter årliga löneökningar samt när lärare arbetat 
några år och fått ökad erfarenhet, en erfarenhet som innebär en förflyttning i lönetarifferna och 
således en högre lön. 

I ett reglerat lönesättningssystem med bestämd undervisningstid och fastställd ersättning för 
extrauppdrag finns inte utrymme för huvudmän att finansiera lärares löneökningar genom att 
öka arbetsbelastningen. Det effektivseringsmantra som kännetecknad styrningen av den målstyr-
da svenska skolan är helt enkelt inte möjlig i den regelstyrda finska och norska skolan. 

Den svenska målstyrda skolan har mycket få regler. Det ligger i målstyrningens natur att inte 
begränsa huvudmännen genom statliga regleringar eftersom det hämmar huvudmännens möjlig-
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heter att effektivisera verksamheten. 
Ett exempel på hur svårt det är att reglera den svenska undervisningssektorn är Skolverkets 

riktlinjer för barngrupper i förskolan. Fack och en del politiker ville för några år sedan sätta fasta 
gränser för barngruppernas storlek men istället infördes nationella riktlinjer. Riktlinjer som helt 
saknar sanktioner om de inte följs. 

I den norska reglerade förskolan finns istället en “bemanningsnorm” som reglerar hur många 
barn det som mest får finnas per anställd i förskolan. Utöver att bemanningsnormen är betydligt 
mer ambitiös än de svenska riktlinjerna innebär den norska normen en mycket skarpare styrning 
av huvudmännen än vad de svenska riktlinjerna gör. Förskolor som inte anser sig klara normen 
måste söka dispens som bara ges ett halvår i taget. Det här garanterar inte bara kvalitet i försko-
lan, det gör det också tydligt för föräldrar vilka förskolor som har små barngrupper. Införandet 
av bemanningsnormen har lett till en kraftig minskning av barngruppernas storlek. 

Samtidigt med bemanningsnormen infördes en pedagognorm som styr hur många barn varje 
utbildad förskollärare kan ansvara för. Andelen förskolor som lever upp till pedagognormen har 
också ökat sedan införandet.  

Det går såklart att skära ner på skolan även i Finland och Norge. Då kommer det tydligt att 
märkas i ökad undervisningstid eller försämrad löneutveckling, vilket pekar ut politiker som 
ansvariga för sämre resultat och arbetsmiljö. Skulden kan inte lika lätt läggas på att skolans an-
ställda misslyckats med uppdraget att effektivisera sig. 

Inspiration från grannländerna: en snabbrepris
• I Finland och Norge regleras lärares arbetsbelastning genom en fastställd undervisningstid 

och bestämda lönenivåer. 
• Regleringen av undervisningstid innebär att rektorer inte kan öka lärares arbetsbelastning 

utan att betala för det. Det finns ett pris på lärares tid för uppdraget vilket innebär att lä-
rares tid ses som värdefull och att den bör skyddas. 

• Ett annat exempel på reglering är den norska bemanningsnormen i förskolan. En reglering 
som minskat barngruppernas storlek. 
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Är staten skolans räddning?  
Den här rapporten började med att vi berättade om skolans kommunalisering. Kan lösningen på 
problemet med lärares för höga arbetsbelastning vara så enkel som att skolan återförstatligas? 

Vi tror inte att det räcker med att byta huvudman, men vi tror att det kan vara en bra start. 
Det skulle vara lättare att övergå till att styra lärares arbetsbelastning och lönesättning genom 
regleringar om staten både bestämde nivån på skolans resurser och skolans ambitionsnivå.

Regeringen har initierat en utredning som ska ta fram ett beslutsunderlag för ett förstatligande 
av skolan. Av utredningsdirektivet framgår att regeringen gör ungefär samma historiebeskriv-
ning när det gäller nittiotalsreformerna och dess konsekvenser som vi gör i den här rapporten 
vilket indikerat att man har förstått de problem som kommunalisering, målstyrning och mark-
nadsstyrningen skapat. 

Utredarens direktiv är dock mycket allmänt hållna och även om vi tolkar skrivelserna välvilligt 
har vi svårt att se utredaren komma fram till konkreta förslag på en återgång till en regelstyrd 
skola. Regeringen har inte heller givit utredaren i uppdrag att ta fram beslutsunderlag för att fasa 
ut de aktiebolagsdrivna skolorna, vilket försvårar en eventuell övergång till reglerade arbetsvill-
kor för lärare.  

Vi oroas även av regeringens tydlighet vad gäller skolans finansiering. Utredarens förslag får 
enligt direktivet varken vara kostnadsdrivande eller ställa krav på ökade resurser för att kunna 
genomföras. Eftersom statens ekonomiska styrning av sina myndigheter och verk innehåller årli-
ga effektiviseringskrav på mellan en och två procent är en möjlig tolkning av direktiven att även 
en förstatligad skola kommer att få motsvarande effektiviseringskrav i budget. Det är precis den 
sortens ekonomistyrning vi måste komma bort ifrån.  

En anledning till att direktiven är luddigt formulerade är att utredningen kommit till som 
en konsekvens av januariöverenskommelsen. Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna och 
Centerpartiet har mycket skiftande uppfattningar om skolans förstatligande. Positivt är det är 
långt kvar till utredningen ska redovisas och att tiden fram till den 31 maj 2022 kan användas 
för att utbilda om målstyrningens effekter och till att påverka ett eventuellt beslut om förstatli-
gande i rätt riktning.  

Sammanfattning
• Ett förstatligande skulle kunna innebära vara ett steg på vägen till en regelstyrd skola. 

Utredningsdirektivet tyder dock inte på att syftet med förstatligandet är att lämna målstyr-
ningen av skolan. 

• Att utbilda om skolans behov av regler och att påverka utredningens förslag i den riktning-
en blir en viktig uppgift för opinionsbildare.  
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Hur ska man tänka om detta?
De senaste åren har allt fler lärare visat sitt missnöje med de ständigt försämrade arbetsvillkoren 
i olika upprorsgrupper på sociala medier. En av grupperna anordnade i mars 2021 en omröst-
ning bland medlemmarna om vilka frågor som skulle prioriteras fram till valet 2022. Resultatet 
är intressant eftersom det så tydligt signalerar att medlemmarna vill ha regler som begränsar 
huvudmännens möjligheter att kräva en allt större arbetsinsats av lärare. Här är toppresultaten:

 
1. Förstatligande av skolan
2. Tak för maximal undervisningstid
3. Tak för maximal gruppstorlek
4. Inga fler effektiviseringskrav
5. Motverka vinstuttag från skolkoncerner
6. Reglerad tid för planering och efterarbete 
7. Förbättrad arbetsmiljö
8. Tarifflön
9. Renodla läraruppdraget till undervisning
10. Tydliga tjänstebeskrivningar

Samtliga prioriterade frågor är direkt kopplade till de förändringar som gjordes under nittiotalets 
början då skolan kommunaliserades, konkurrensutsattes och då regelstyrning ersattes med mål-
styrning. Det här var politiska förändringar som skapade behov av en ny syn på kollektivavtalet. 
Regleringar av undervisningstid togs bort, lärares makt över den egna arbetstiden minskade och 
lönesättningen förändrades så att de lärare som bidrog till effektivisering av skolan belönades i 
den individuella lönesättningen. 

I rapportens inledning skrev vi att det i nuvarande styrning finns mekanismer som gör att det i 
praktiken nästan är omöjligt att minska lärares arbetsbelastning, hur stor vilja som än må finnas. 
Mekanismer som istället skapar allt mer att göra för skolans medarbetare. 

Det lärarna i den här gruppen på sociala medier vill ha är reglering av villkor, men det målstyr-
ning och konkurrens skapar är huvudmän som ständigt måste försöka få ut mer av varje lärare. 
En styrning med sådan grundläggande syn på huvudmännens uppdrag ger inget utrymme för att 
reglera någonting. Den ger bara utrymme för ökade mål och för åtstramning av resurser. 

I vilken utsträckning man kan pressa lärare att effektivisera sin undervisning så att de kan lära 
fler elever mer saker på kortare tid kan inte vi uttala oss om. Internationella undersökningar av 
elevers kunskaper tycks dock inte peka på att konkurrens, målstyrningen av skolan och effektivi-
seringsparadigmet lett till att den svenska skolans resultat förbättrats. De har snarare försämrats 
i jämförelse med andra länder. 
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En annan sak som har försämrats är lärares mående. Det verkar som att det gränslösa lärarliv 
som avsaknaden av regleringar skapat inte är nyttigt för hälsan. Jakten på att nå skolans kun-
skaps- och ekonomiska mål skapar ett ständigt behov för lärare att utveckla sig och att hitta 
billigare, mer effektiva, arbetsformer. För dem som inte lyckas med uppgiften väntar skäll från 
rektor, förvaltning, politiker eller från den i anden ständigt närvarande Skolinspektionen. 

Eller så väntar en sämre löneutveckling än kollegorna. Föreställningen att hög måluppfyllel-
se ska premieras i den individuella lönesättningen är mycket stark hos både arbetsgivare och 
fackförbund. Givet den roll som lönesättningen spelar i målstyrningen av skolan och kraven på 
ständig effektivisering tror vi att även lönesättningen måste ersättas med ett regelstyrt och förut-
sägbart system. 

Vi kan inte avgöra om det gamla tariffsystemet är det bästa eller om det finns lämpligare sys-
tem för att reglera årliga löneökningar, men vi tror inte att den individuella och differentierade 
lönesättningen bidrar till att skapa friska lärare. Den bidrar istället till att lärare tar på sig för 
många arbetsuppgifter och att de lockas att arbeta mer än den bestämda arbetstiden för att hinna 
med dem. Den individuella lönen har mer blivit ett verktyg för att premiera arbete på fritiden och 
ett för högt tempo under ordinarie arbetstid än att premiera goda resultat. 

När vi granskar den svenska skolan tycker vi oss se ett tydligt mönster där politiker styr sko-
lan allt längre in i NPM-hörnet. De mekanismer vi beskriver i den här rapporten gör det också 
väldigt svårt för fackförbund eller välvilliga politiker att ta en ny riktning. Överenskommelser, 
avsiktsförklaringar och dialog fungerar inte. 

Hur ska man kunna satsa samtidigt som man blir effektivare? Hur ska man kunna säkerställa 
minskad arbetsbelastning samtidigt som skolan måste bli billigare? Hur ska man kunna minska 
kontrollen av skolan samtidigt som en allt högre andel elever går i aktiebolagsdrivna skolor?

Göran Persson skrev i propositionen om skolans kommunalisering att lärares arbetsvillkor 
ska regleras i kollektivavtal. Det stämmer att politikerna som styr SKR hade kunnat ge sin av-
talsdelegation i uppdrag att skriva in regleringar av t ex undervisningstid och gruppstorlekar i 
det kommunala kollektivavtalet. Men det skulle begränsa den kommunala skolans uppdrag att 
effektivisera undervisningen och försvåra de kommunala huvudmännens övergripande uppdrag 
att få ut mer skola för pengarna. 

Regleringar av lärares arbete försvåras ytterligare av konkurrensen mellan olika huvudmän, 
där en ökande andel av dem är vinstdrivande. Även om det kommunala avtalet skulle ändras så 
t ex undervisningstiden reglerades skulle aldrig aktiebolagsdrivna skolornas huvudmän gå med 
på att skriva in samma reglering i sina kollektivavtal. Det är ju genom lägre lärartäthet och läg-
re totala lönekostnader än vad de har i de kommunala skolorna som skolkoncernernas vinster 
skapas. 

Ideellt drivna skolor har inte samma drivkraft att spara på personalkostnader som vinstdrivna 
skolor. Vi tror därför att det skulle gå att få stiftelser och kooperativ att acceptera reglerade ar-
betsvillkor och reglerad lönesättning under förutsättning att även kommunen eller eventuell ny 
statlig huvudmän reglerar villkoren i sina kollektivavtal. 

 Det räcker inte med att sätta upp mål för arbetsmiljö och arbetsbelastning. Alla är överens 
om att lärare ska ha en bra arbetsmiljö och att lärares arbetsbelastning måste minska. Men det 
tycks vara så att målen är omöjliga att nå. Istället hamnar vi hela tiden allt längre bort från dem. 

Vi måste minska lärares arbetsbelastning och vi måste skapa en bättre arbetsmiljö för lärare 
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att jobba i. Men för att sådana förändringar ska kunna göras måste NPM-mekanismerna bort 
från skolans styrning. Utan målstyrning, konkurrensutsättning och kravet på ständigt billigare 
men bättre skola skulle politiker och fackförbund kunna komma överens om att återreglera den 
svenska skolan. 

En sådan förändring av synsättet på skolans styrning måste inte betyda att skolan får mer 
pengar, men det skulle flytta tillbaka ansvaret för skolans kvalitet till de politiker som har mak-
ten över skolans resurser. Om politiker vill öka skolans kvalitet får de betala vad som krävs för 
att förbättra lärares arbetsvillkor. Om politiker inte längre anser sig ha råd att betala för samma 
kvalitet får de försämra lärares arbetsvillkor.   

En reglering av lärares undervisningstid och garanterade tid till för- och efterarbete skulle göra 
det svårare för huvudmännen att skära ner på skolan genom att öka lärares arbetsbelastning. 
Risken är överhängande att nedskärningar istället kommer att göras på variabler som direkt 
påverkar skolans kvalitet och indirekt lärares arbetsbelastning. Det kan således finnas ett behov 
av att reglera t ex klasstorlekar, tillgång till elevhälsa, tillgång till speciallärare och läromedels-
budget där nivån på nivån avgörs av hur högt samhället prioriterar skolan. 

I förlängningen skulle det här innebära att väljarna bestämmer hur bra den svenska skolan ska 
vara. Om väljarna vill förbättra skolan får de rösta på partier som vill förbättra villkoren. Idag 
lovar alla partier bättre skola men inget parti berättar tydligt nog att förbättringen förväntas att 
göras i ett NPM-system som lägger ansvaret för förbättringen på lärare som kommer att få allt 
mer att göra.  

Lärare behöver få tid att jobba med att förfina undervisningen, inte ständigt förändra den för 
att nå nya mål. Det borde vara den politiska styrningens uppgift att säkerställa långsiktigt stabila 
arbetsvillkor för att skapa sådan arbetsro. Sverige är ett extremt land. I Finland och Norge hade 
man inte ens höjt på ögonbrynen åt de här förslagen. Det är ju så de redan har det. 

Svenska politiker gjorde ett antal dåliga vägval under tidigt nittiotal som påverkar den svenska 
skolan lika mycket idag som den gjorde när reformerna genomfördes. Det är dags att välja en ny 
väg, bort från målstyrningen av skolan. Vi hoppas att texten du just läst kan bli startskottet för 
en diskussion om hur den förändringen kan bli verklighet. 
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Slutsatser:

Tankesmedjan Balans förslag till förändringar av skolans styrning
Det går inte att vrida klockan tillbaka eller backa sig in i framtiden, brukar det heta. Fast finns 
det verkligen några belägg för det? Genom hela den här rapporten har vi visat på hur nittiotalets 
framtidstro och idéer om ständig utveckling och förbättring verkar ha gjort mer skada än nytta 
vad gäller lärares arbetsmiljö. Så tänk om vi skulle ta och faktiskt vrida klockan tillbaka, och 
återinföra regelstyrning. Klara, tydliga och rimliga förutsättningar, som gör läraryrket till något 
man kan välja medvetet och må bra i under ett helt yrkesliv.

Här är några förslag till utgångspunkter på hur det kan ske.

På kort sikt
• Arbetsgivare och fackförbund enas om kollektivavtal med så starka regleringar av lärares 

arbetsbelastning och lön som är möjligt i ett målstyrt och konkurrensutsatt marknadssys-
tem. 

På lång sikt
• Målstyrningen av lärares arbetsvillkor ersätts med regelstyrning. För att underlätta över-

gången från målstyrning till regelstyrning bör finansieringssystemet till friskolor förändras 
så att inte aktiebolagsdrivna skolor kan använda statlig regelstyrning av offentliga skolor 
för att öka sina vinster.  

• Lärares arbetsvillkor regleras så att undervisningstiden begränsas, tid till för- och efterar-
bete säkras och ökad makt över arbetstiden garanteras.  

• Faktorer som är viktiga för skolans kvalitet kan komma att behöva regleras. Det kan 
handla om t ex klasstorlekar, tillgång till elevhälsa, tillgång till speciallärare och läromed-
elsbudget.

• Den individuella och differentierade lönesättningen ersätts av ett mer förutsägbart lönesys-
tem där lönesättningen bygger på erfarenhet, utbildning och ansvarsområden. 
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