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Abstract 

This composition is about the municipalization of the Swedish compulsory school system.  A 

decision made by the parliament in 1989/1990. Instead of government schools, a system of 

decentralization was put in place to give local authorities more influence and domination. The 

focus is on how the reform has affected the school of today and what the consequences have 

become. The purpose of the report is to find out more about the background of the reform, the 

carry out and to investigate the consequences. The purpose is also to find out what happened 

and how it has affected schools, teachers and pupils. I have been searching both for positive 

and negative effects.  

An investigation has been done by qualitative interviews at a smaller town in the middle of 

Sweden. In the composition the result is compared with the current research findings, but also 

more from a general point of view because of the inadequate research findings in the subject. 

The interviews have been held with two teachers, one headmaster and one local school 

politician. The respondents worked in, or around school at the point the municipalization were 

done, and many years after.  

The conclusions of the results are that there (has been) more negative effects of the reform 

than positive. There is also more support for the negative consequences. The most clear and 

generalizable result I have reached is that the Swedish compulsory schools’ equivalence 

substantially has failed.  

Keywords: compulsory school, effects of the municipal reform, qualitative interview. 

  



Sammandrag 

Detta arbete handlar om kommunaliseringen av den svenska grundskolan som beslöts av 

riksdagen år 1989/1990. Skolan gick då från att vara statligt styrd till att kommunerna fick 

mer att säga till om och styra deras egna organisationer. Fokus ligger på hur reformen har 

påverkat dagens skola och vilka konsekvenser den fick. Syftet är att få reda hur det har 

påverkat skola, lärare och elever. Jag vill ta reda på mer om bakgrunden till reformen, själva 

genomförandet samt resultatet av att grundskolan kommunaliserades. Jag vill ta fram både 

negativa och positiva konsekvenser.   

Förutom en forsknings- och litteraturstudie har jag gjort en undersökning med hjälp av 

kvalitativa intervjuer i en mindre ort i mellersta Sverige. Undersökningen gjordes med två 

lärare, en rektor och en skolpolitiker. Respondenterna var verksamma i eller runt skolan då 

reformen genomfördes, samt många år efter att skolan blev kommunaliserad.  

Slutsatser som dragits efter genomförd undersökning är att nackdelarna överväger fördelarna. 

Dessutom finns det fler och starkare underlag till de negativa konsekvenserna gentemot de 

positiva. Det tydligaste och mest generaliserbara resultatet är att den svenska grundskolans 

likvärdighet kraftigt har försämrats över landet.  

 

Nyckelord: Grundskolan, effekter av kommunaliseringsreformen, kvalitativa intervjuer 
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1 Inledning 

Jag är uppväxt i en liten ort i mellersta Sverige. Jag har haft en i stort sett problemfri skolgång 

med få motgångar, bra kamrater och duktiga lärare. Jag kan inte klaga på min tid i skolan. 

Under min skoltid har jag aldrig, vad jag kan minnas, ifrågasatt lärarnas arbete, skolans 

system eller tänkbara orättvisor. Har jag haft tur, inte brytt mig, eller helt enkelt inte 

reflekterat över skolsituationen? Skulle min skolgång gått så problemfritt förbi om jag bott 

någon annanstans i Sverige, eller om jag haft några svårigheter? Det kan jag inte svara på. 

Men som blivande lärare kan jag inte annat än hoppas att så vore fallet.  

Vi lever i en värld där media ständigt finns omkring oss och vi blir uppdaterade i vad som 

händer. Omgivningen berättar att skolresultat har försämrats, att lärarnas löner inte är vad de 

borde och att förutsättningarna skiljer sig från olika kommuner och skolor. Det jag inte vet är 

hur stora skillnaderna är, vad de beror på eller om det går att skylla på någon eller något. 

1.1 Bakgrund 

 År 1991 kommunaliserades den svenska skolan. Det har ifrågasatts sedan dess, och alltmer 

nu på senare år. Det får mig att fundera på vad kommunaliseringen bidrog med. Jag undrar 

om det går att se på vilka sätt den har påverkat skolor, lärare och elever.  

Om skolan är likvärdig eller inte är som sagt en fråga som kommer upp allt oftare i olika 

sammanhang och debatter. Vissa påstår att det är kommunaliseringen som har skapat 

olikheterna. Vad olikheterna består av vet jag inte. Är det resurserna, lärarnas kompetens eller 

vad är det som är skillnaden? Finns det någon skillnad? Jag har inget svar på dessa frågor men 

med hjälp av den här underökningen och litteraturstudien hoppas jag få en klarare bild över 

vad kommunaliseringen egentligen har bidragit med och om det verkligen är den som är 

orsaken till problemen. 

Att jag väljer att fokusera på kommunaliseringen och dess betydelse för skolans utveckling 

beror på att det är ett ämne som det debatteras mycket om idag och jag känner att jag behöver 

mer kunskap inom området. ”Kunskap om problemens natur ökar sannolikheten för att finna 

goda lösningar.”
1
 Jag anser att det är viktigt att veta sin arbetsplats historia, kanske ännu 

viktigare när det handlar om människor. På det sättet kan jag se brister och möjligheter. Jag 

kommer förhoppningsvis veta var jag står i debatten, och på så sätt kunna påverka andra runt 

                                                 
1
 Gunnar Berg & Hans-Åke Scherp, Skolutvecklingens många ansikten. Forskning i fokus, nr.15, (Kalmar: 

myndigheten för skolutveckling, 2003), s.29 
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omkring mig. Om en förändring ska ske, måste vi veta vad som ska förändras, och även hur 

det kan göras. 

1.2 Syfte 

Syftet är att få reda hur det har påverkat skola, lärare och elever.  Med detta examensarbete 

vill jag ta reda på mer om bakgrunden till reformen, själva genomförandet samt resultatet av 

att grundskolan kommunaliserades. Jag vill ta fram både negativa och positiva konsekvenser.  

1.2.1 Frågeställningar 

 Vad är reformens bakgrund och hur gick genomförandet till? 

 Vilka konsekvenser har kommunaliseringen fått och hur har de påverkat skola, lärare 

och elever? 

1.3 Disposition 

Rapporten börjar med ett inledande kapitel där bakgrunden till mitt ämnesval presenteras och 

preciseras i ett syfte och frågeställningar. Andra kapitlet består av ett metodavsnitt. I metoden 

återfinns beskrivningar kring undersökningsmetod med urval och tillvägagångssätt. Även 

material, källkritik till både litteratur och min egen undersökning och avgränsningar finns 

under detta kapitel. Därefter följs ett avsnitt med tidigare forskning och litteratur inom ämnet. 

Kapitlet är till viss del kronologiskt indelat. Det börjar med en bakgrund och går vidare till 

dagens debatt. Det fjärde kapitlet skildrar resultatet från intervjustudien. Respondenternas 

svar har kopplats samman. Även denna del är kronologiskt uppbyggd. Rapportens sista del är 

diskussionen som binder ihop allt och avrundar arbetet. Där knyts min undersökning ihop 

med tidigare forskning och jämförs. Diskussionen visar vad arbetet bidrar med, samt kopplas 

ihop med rapportens inledande syfte och frågeställningar. 
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2 Metod 

Här redogörs för de val jag gjort genom arbetets gång avseende material, undersökning och 

avgränsningar. Även en källkritisk del återfinns här. 

2.1 Undersökningsmetod 

Min undersökning har genomförts med hjälp av intervjuer för att få se några olika 

yrkeskategoriers syn på kommunaliseringen. Intervjuer är en anpassningsbar och följsam 

metod. En annan fördel är att det går att ställa följdfrågor och att respondentens mimik och 

tonfall kan tas i akt, till skillnad från en enkätundersökning.
2
  

För att få så uttömmande svar som möjligt har jag genomfört kvalitativa intervjuer. 

Frågeområdena är fasta, dock kan frågorna variera mellan olika intervjuer beroende på vad 

respondenten svarar. Intervjuerna har dock drag av en strukturerad intervju
3
 då jag valde att 

ha vissa fasta frågor. Intervjuerna kan även kallas fokuserade. Det innebär att den intervjuade 

får en viss frihet, samtidigt som det finns en viss struktur. Intervjun är förberedd med 

frågeområden för att få med de frågor som kräver svar. Att respondenten får en viss frihet är 

viktigt för att den ska få prata om det den tycker är viktigt inom dessa ramar.
4
 Kvalitativa 

intervjuer brukar spelas in för att få med viktiga aspekter som tonfall och pauser.
5
 Därför 

valde jag att spela in mina intervjuer. 

2.1.1 Urval 

En intervju är tidskrävande
6
 vilket har medfört att jag endast har genomfört fyra intervjuer. 

För att få en bredare bild av kommunaliseringen har jag intervjuat olika yrkesgrupper 

kopplade till skolan. Jag bestämde mig för att intervjua två lärare, en rektor och en 

skolpolitiker. Tanken var att respondenterna skulle vara verksamma även idag. Detta visade 

sig vara svårt. Därför tog jag kontakt med personer som tidigare arbetat inom dessa poster. En 

av lärarna är dock fortfarande verksam inom skolan. Detta gör att respondenterna kan se på 

saker med olika ögon. De som gick i pension för ett antal år sedan står idag utanför 

verksamheten och har inte samma inblick. Å andra sidan kan det vara svårt att granska det 

man fortfarande är verksam inom.  

                                                 
2
 Judith Bell, Introduktion till forskningsmetodikens grunder, (Lund: Studentlitteratur,2006), s.89 

3
 Bo Johansson & Per Olov Svedner, Examensarbete i lärarutbildningen, (Uppsala: Kunskapsarbetet, 2010), s. 

42f 
4
 Bell, 2006, s.92 

5
 Johansson&Svedner, 2010, s. 43 

6
 Bell, 2006, s. 158 
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2.1.2 Tillvägagångssätt 

För att komma i kontakt med lärare skickade jag ut ett mejl till två rektorer. Rektorerna i sin 

tur tipsade om några lärare jag kunde kontakta. Det visade sig vara svårt att få tag på frivilliga 

lärare och det resulterade i att jag bara fick ihop till en intervju på detta sätt. Den andra läraren 

jag intervjuade fick jag kontakt med tack vare en bekant. För att få respondenter som arbetat 

som rektor respektive skolpolitiker tog jag kontakt med kommunens kommunalråd som 

hjälpte mig med uppgifter. Jag tog kontakt med respondenterna genom mejl respektive 

telefonsamtal. Där informerade jag om mitt examensarbete och beskrev tydligt mitt syfte. Det 

poängterades att det var frivilligt och anonymitet utlovades. Det förtydligades att deras namn, 

skola och ort skulle hållas anonyma. Jag gav dem förslag på olika dagar och tider för 

intervjutillfället. Ingen av dagarna passade för en av respondenterna och då fick jag anpassa 

mig efter honom. 

Intervjuerna genomfördes på lugna platser. Tre av dem ägde rum hemma hos respondenten 

medan en skedde på lärarens skola i ett grupprum. Jag upplevde de fyra intervjuerna som 

lugna utan stress. De intervjuade fick inte frågorna i förväg. Jag valde att göra så då det gör att 

deras svar speglar deras kunskap i ämnet. Om de fått frågorna i förväg skulle det kunnat 

resultera i att de läst på och studerat för att få så ”korrekta” svar som möjligt. Det var inte den 

korrektheten jag var ute efter, utan deras upplevelser. Å andra sidan skulle det kunnat ha lett 

till att de kom ihåg mer. Jag valde att spela in intervjuerna. För att jag skulle få göra det var 

jag tvungen att be den intervjuade om tillstånd samt försäkra att det bara är jag som kommer 

att lyssna på inspelningen.
7
 Genom att spela in intervjuerna följer pauseringar, tonfall och 

avbrutna meningar med hem vid sammanställningen. Vilket kan vara viktigt för att förstå det 

som sägs korrekt.
8
 Inspelningarna bearbetades genom att jag transkriberade dem. Trots att jag 

gjorde det var jag tvungen att lyssna flera gånger för att få med tonfall och annat som kan vara 

av betydelse. Det gör att jag känner mig säkrare på att jag har förstått det som sagts rätt. Det 

som kan vara negativt är om de intervjuade känner sig hämmade av att bli inspelade och rädda 

för att säga fel.  

2.2 Material 

För att söka material har jag använt mig av olika databaser, fått hjälp på Karlstads 

universitetsbibliotek, sökt på google efter artiklar och källor samt tittat i källförteckningar för 

att hitta aktuella forskare. Jag har använt mig av både tryckta och elektroniska källor. Bland 

                                                 
7
 Johansson och Svedner, s.44 

8
 Johansson och Svedner, s. 43 
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de tryckta källorna har jag använt mig mycket av Johanna Ringarps bok Professionens 

problematik, lärarkårens kommunalisering och välfärdsstatens förvandling. Det är en bok 

som analyserar motiven bakom kommunaliseringen men som även kopplar till vissa tendenser 

vi sett i skolan sen dess. Historiker Niklas Stenlås är aktiv inom ämnesområdet och jag har 

använt mig av två böcker och en rapport där han har varit delaktig, som kapitelförfattare och 

författare. Skolverkets hemsida har varit till stor hjälp. Där har jag tagit del av rapporter och 

hittat namn på användbara författare. Även Sveriges Riksdag och nuvarande läroplan Lgr11 

används i arbetet. Till material hör även det undersökningarna bidrog med.  

2.3 Källkritik 

2.3.1 Forskning och litteratur 

Det har varit lätt att hitta litteratur om kommunaliseringen men svårare att hitta om dess 

konsekvenser. Mycket av litteraturen jag fick fram behandlar bakgrunden till reformen och 

hur det gick tillväga vid själva genomförandet. Efter mycket letande fick jag dock fram några 

författare som tagit sig an ämnet. Det är en spridd ålder på böckerna. I och med att jag har 

med lite om bakgrunden har jag använt mig av några äldre böcker. Jag har även använt mig av 

andra böcker som är skrivna innan 2000-talet för att se konsekvenser. Det ser jag inte som ett 

problem, då kommunaliseringen beslöts och började genomföras 1989/1990. Två av 

böckerna, Kommunaliseringen av skolan, vem vann-egentligen och Grundskolan 50 år, från 

folkskola till folkets skola med Christer Isaksson som redaktör är framtagna av Lärarnas 

Riksförbund 2011 respektive 2012. Lärarnas Riksförbund har varit aktiva i frågan sedan 

kommunaliseringen kom på tal under 1980-talet. Det som talar emot böckerna är att Lärarnas 

Riksförbund var emot förslaget och ville inte att skolan skulle kommunaliseras. Böckerna har 

dock med några positiva röster, vilket gör dem mer trovärdiga. Johanna Ringarp är en 

författare som återkommer i många texter och som har varit verksam och insatt i ämnet under 

lång tid. Det gör att jag ser hennes forskning som pålitlig. Den mesta litteraturen tar upp i stort 

sett samma saker och hänvisar till samma dokument och utredningar. Det gör att jag finner 

mina källor trovärdiga. Reliabilitet i arbetet påverkas dock av att det är svårt att skilja på 

konsekvenser i skolan, vad som beror på vad, även för forskare. 
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2.3.2 Undersökning 

2.3.2.1 Reliabilitet  

Reliabiliteten mäter tillförlitligheten i intervjuerna.
9
 Eftersom det är jag som har genomfört 

alla intervjuer kan jag garantera en viss likhet. Dock skiljde sig en av intervjuerna från de 

andra. Tre ägde rum hemma hos respondenten medan en skedde i ett grupprum på lärarens 

skola. Eftersom jag har haft en relativt öppen intervju där den intervjuade kunnat prata om det 

den tycker är viktigt, och jag kommit med följdfrågor har intervjuerna dragit åt lite olika håll. 

Jag har dock försökt ställa frågor för att leda in på vissa områden. En risk med intervjuerna är 

att respondenten kan ha svarat på ett sätt den trott jag ville. Eller att de var rädda för att säga 

fel, de kan ha trott att de var tvungna att vara påläst inom ämnet. Att jag valde att spela in 

deras svar kan ha påverkat detta negativt. Det jag ville få fram var ju hur de upplevde 

situationen och deras tankar kring den.  

2.3.2.2 Validitet 

Att mäta validitet är komplicerat. Begreppet innehåller flera delar. Däribland om en fråga 

mäter och beskriver det man vill att den ska mäta eller beskriva. Även att det kan vara svårt 

för en ovan intervjuare att få till en intervju som uppfyller alla krav ingår i begreppet.
10

 Jag är 

inte en van intervjuare och kan därför ha påverkat respondenterna på ett sätt jag inte vetat om. 

Jag tror dock att resultatet blivit liknande även om någon annan genomfört intervjuerna 

eftersom det är respondenternas tankar och åsikter jag fått fram. Då jag har intervjuat olika 

yrkesgrupper ökar validiteten eftersom det visar på olika perspektiv. Att jag inte gjort så 

många intervjuer däremot, gör att den sjunker.  

2.4 Avgränsningar 

I och med att detta är ett examensarbete med en relativt kort tidsram var jag tvungen att 

avgränsa mitt arbete till att i huvudsak gälla kommunaliseringens konsekvenser. Jag valde 

dock att ha med lite bakgrund för att läsaren, och även jag, skulle få en inblick i vad som 

hände. Jag hade gärna undersökt mer om orsakerna till att det skedde en kommunalisering 

men tiden fanns som sagt inte. 

Intervjustudien är avgränsad till att endast undersöka verksamma inom skolan om deras 

upplevelser och tankar kring kommunaliseringen. För att få med olika synvinklar valde jag att 

intervjua olika yrkesgrupper. Jag intervjuade en rektor, en skolpolitiker och två lärare. Att jag 

                                                 
9
 Bell, 2006, s. 64 

10
 Bell, 2006. s. 65f 
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valde att intervjua två lärare beror på att de är den stora massan och som påverkades mest av 

att skolan blev kommunaliserad. Om tid funnits hade det varit vid värde att göra fler 

intervjuer. 
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3 Forsknings- och litteraturgenomgång 

Nedan presenteras kommunaliseringens bakgrund och tänkbara konsekvenser utifrån 

forskning och litteratur. 

3.1 Kommunaliseringens bakgrund 

Kommunaliseringen var en reform som tidigt kom på tal.
11

 Då beslutet att skolan skulle bli 

helt kommunalt ägd i december 1989 kom det inte som en överraskning. Innan dess hade 

många utredningar tillsatts och riksdagsbeslut tagits för att slutligen nå en decentralisering.
12

 

Gunnar Richardson, svensk professor i historia, beskriver 1980-talet som en epok riktad mot 

mer frihet för kommuner och enskilda medborgare samt mindre statlig styrning. 
13

 

Redan 1972 tog regeringen till experter på området för att reda ut skolans ansvarsfördelning 

mellan stat och kommun. De kom fram till att de bör öka det lokala ansvaret för skolan. 

Besluten skulle läggas närmare människorna. I Stig Munknäs avhandling hävdar han att den 

politiska styrningen mellan 1960 och 1980 hade en strävan mot en decentralisering.
14

 

Richardson däremot anser att en centralisering skedde fram till 1970. Båda håller dock med 

om att kommunaliseringen var en långtgående process och inget beslut som fattades vid ett 

tillfälle. Richardson ser en analys som SIA utredningen tog fram 1974 som startskottet.
15

 Den 

1000 sidor långa utredningen handlar om skolan och resurser. Hur de på bästa sätt kan 

använda dem effektivt och hur resurserna kan fördelas rättvist.
16

 De analyserade skolans inre 

arbete och framförallt dess arbetsordning. Det diskuterades även om ny läroplan och ett nytt 

statsbidragssystem.
17

 Motiveringen var bland annat att regelstyrningen gjorde det omöjligt att 

utnyttja de tänkbara resurserna effektivt. De påstod att en lokal anpassning av reglerna 

krävdes.
18

 Lärarna var redan innan kommunaliseringens genombrott kommunalt anställda, 

men deras löner och tjänstevillkor reglerades statligt.
19

 Maktförskjutningen skulle bidra med 

                                                 
11

 Johanna Ringarp, Professionens problematik, lärarkårens kommunalisering och välfärdsstatens förvandling 

(Halmstad: Makadam, 2011), s. 69 
12

 Hans Albin Larsson, Grundskolan 50 år, från folkskola till folkets skola,(Helsingborg: Ekerlids förlag, 2012), 

s. 59 
13

 Gunnar Richardson, Svensk utbildningshistoria, skola och samhälle förr och nu, (Lund: Studentlitteratur, 

2004), s.164 
14

 Stig Munknäs, Statlig eller kommunal skola, (Stockholm: Högskolan i Karlstad, 1981), s.94-114 
15

 Richardson, 2004, s. 161 
16

 Nationalencyklopedin 2012, hämtad 2012-09-03, Vad händer med skolan efter 

SIA*,http://www2.ne.su.se/ed/pdf/4-6-noc.pdf 
17

 Ringarp, 2011, s. 48 
18

 Richardson, 2004, s. 161f 
19

 Johanna Ringarp, Lärarkårens kommunalisering, en studie över de olika lärarförbundens ställningstagande 

utifrån ett professionaliseringsperspektiv, s. 160 
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att de som arbetade nära eleverna skulle få fatta besluten. De ansågs veta bäst.
20

 Skolans 

tidigare styrning utgick från att det gick att styra skolans personal med hjälp av centrala 

förordningar, lagar, rekommendationer och centrala tillämpningsföreskrifter. De politiker som 

varit med och utformat läroplanerna var sedan med och såg en tydlig klyfta mellan 

förordningarna och den faktiska verksamheten, en klyfta som gjorde dem förvånade. Den 

centralistiska styrningen hade fungerat bra för att styra det organisatoriska, men dåligt för att 

påverka eller styra skolans inre arbete. Detta hävdar Kurt Liljequist, tidigare aktiv inom den 

statliga skolledarutbildningen, ledde till den fortlöpande decentraliseringen.
21

  

Ett annat problem menades vara att det var ett dubbelt arbetsgivaransvar för lärarna. 

Dåvarande skolminister Göran Persson fick igenom beslutet mellan 1989 till 1991, med 

splittrade åsikter och motstånd från båda lärarkåren och lärarnas fackförbund.
22

 

En kraftig förskjutning av makten gick nu från staten till den enskilda kommunen. 

Kommunerna fick ett ensamt ansvar över all personal som verkade på skolan. Staten delade ut 

statsbidrag som kommuner fick disponera fritt i skolans resurser. Detta kunde skapa stora 

lokala variationer.
23

 De öronmärkta statsbidragen innan systemskiftet ansågs vara grunden till 

skolans likvärdighet. Nu försvann dessa och kommunerna fick själva styra över pengarna, 

vilket upprörde många. När staten behövde spara pengar minskades bidraget och det var upp 

till kommunen var besparingarna skulle göras.
24

 

Staten skulle bidra med mål och riktlinjer, kommunen skulle styra över verksamhetens 

organisation medan lärare och rektorer skulle tolka läroplanen.
25

Utvecklingen hade nu gått 

från en regelstyrd till målstyrd skola. Reglerna blev färre och målen 

tydligare.
26

Ansvarsbestämmelsen blev helt olik den tidigare. Staten skulle inte längre 

bestämma över personal, utan det var kommunen som fick de fulla rättigheterna, nya 

förordningar kom till, skolverket växte fram med ett ansvar för uppföljning, utvärdering, 

tillsyn och utveckling. Men det var kommunen med sitt nya fullständiga huvudmannaskap 

som fick förstahandsansvaret för utvärdering och uppföljning. Skolan ansvarar nu för 

verksamhetens organisation och resursanvändning samt för att de nationella och kommunala 

                                                 
20

 Skolverket, Ansvaret för skolan, en kommunal utmaning, (Stockholm: Skolverket, 1997), s.23 
21

 Kurs Liljequist, Skola och samhällsutveckling, (Lund: Studentlitteratur, 1999), s.148 
22

 Richardson, 2011, s. 162 
23

 Richardson, 2001, s.162ff 
24

 Larsson, 2012, s.119 
25

 Skolverket, 1997, s. 15 
26
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målen uppfylls.
27

 När alla dessa förändringar var slutförda var det många som ställde sig 

frågan om ett nationellt likvärdigt system kunde garanteras.
28

 

3.2 Skolresultat 

1990-talet hade en dalande kurva då det gäller svenska grundskoleelevers skolresultat, en 

kurva som fortsatt in på 2000-talet.
29

Myndigheten för skolutveckling har tagit fram uppgifter 

om att den största bristen i dagens skola är att alla elever inte får tillgång till de grundläggande 

kunskaper och färdigheter som är skolans huvuduppgift att förmedla. Denna ojämlikhet 

drabbar olika delar av landet olika hårt.
30

  

3.2.1 Betyg och internationella jämförelser 

Skolverket tar i slutet av 2011 fram en undersökning som visar att minst en av tio elever som 

slutar nian saknar behörighet till gymnasiet. Den negativa trenden syns främst i matematik, 

naturkunskap och läsförståelse.
31

Skolverket har även tagit fram statistik från 1998 till 2011. 

Där syns en nedåtgående trend i antalet som tar sig in på gymnasiet. 1998 saknade 8.6% av de 

som slutade nian behörighet och 2011 saknade 12.2% behörighet till fortsatta studier. 

Undersökningen sträcker sig inte längre tillbaka, men den visar att 1994 saknade 4.7% av 

niorna slutbetyg i ett eller flera ämnen. Det går inte att jämföra de två undersökningarna fullt 

ut eftersom den senare inte tar upp antalet behöriga som första gör. Men det visar ändå på en 

tydlig trend.
32

  

Jan-Eric Gustafsson, professor i pedagogik, har tagit fram statistik över de svenska elevernas 

skolresultat från 1990-talets början till 2009. Statistiken baseras på betygen som delats ut från 

1989 till 2008, samt på internationella undersökningar från 1992 till 2009. Han är dock 

aningen tveksam till tillvägagångssättet. Han menar att det är svårt att göra det rättvisst då det 

funnits två betygsskalor under perioden. Han är även tveksam till om betygsförändringarna 

visar den egentliga kunskapsutvecklingen. Han är mer positiv till de internationella 

undersökningarna även om det finns svackor även där. Det han kommit fram till är att svenska 

grundskoleelevers betyg har sjunkit under tiden samtidigt som skillnaderna i landet ökar (se 

kapitel 3.3 En likvärdig skola). Det har även skett en nationell nedgång i läsförståelse, 
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 Skolverket, 1997, s. 15ff 
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 Richardson, 2004, s.166 
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 Larsson, 2012, s.108 
30

 Gunnar Berg & Hans-Åke Scherp, Skolutvecklingens många ansikten. Forskning i fokus, nr.15, (Kalmar: 
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31
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matematik och naturkunskap. Förändringen är som störst i matematik, årskurs åtta. Trots att 

det inte går att lita fullt ut på statistiken visar det på en tydlig trend.
33

  

3.2.2 Resurser till skolan 

Läsåret 92/93 var det 8.6 lärare på 100 elever i grundskolan, av dessa hade 93 % pedagogisk 

utbildning. Läsåret 98/99 hade lärartätheten sjunkit till 7.6 lärare på 100 elever och endast 

86.7% av dem hade pedagogisk utbildning. Detta påverkade enskilda elever hårt.
34

  

Under denna tid var det inte bara skolsystemet som förändrades i samhället. 

Familjesituationerna ändrades och allt fler gick i skolan samtidigt som allt fler studerade 

under längre perioder. Detta gav en kraftig ökning av skolkostnaderna. År 1950 gick 2.3% av 

Sveriges BNP till skolan, 1980 hade siffran ökat till 7.2% och det behövdes sju gånger fler 

lärare än 1950.
35

 Förutom detta var andelen hemspråkselever ojämnt fördelade över landet, en 

ojämnhet som ökade.
36

 Skolkostnaderna för grundskolans elever har ökat. Skolverket visar på 

statistik som sträcker sig till 1992. Då var genomsnittskostnaden per elev i grundskolan 

47 800 kronor. År 1995 hade siffran stigit till 50 200 kronor, år 2000 var kostnaden 56 700 

kronor och 2011 låg den totala elevkostnaden för en genomsnittskommun på 89 900 kronor 

per elev.
37

 

3.2.3 Samhällsförändringar 

Fil.dr. Johanna Ringarp hävdar att skolan är en del av samhället och kan därför inte endast ses 

till sig själv.
38

 Samhällets rådande förändringar var också med och påverkade skolans resultat 

negativt hävdar professorn och statsvetaren Bo Rothstein och forskaren och docenten Paula 

Blomquist. Arbetslösheten, invandringen och den etniska segregationen var starka faktorer.
39

  

Gustafsson ställer sig även han frågan om det går att hänvisa de sjunkande resultaten enbart 

till det skiftade skolsystemet. Under samma period skedde som sagt en rad förändringar i 

samhället. Ökad boendesegration, förändrad arbetsmarknad och minskade resurser inom den 

offentliga sektorn kan ha spelat in.
40

 Åren mellan 1991 och 1997 minskade medelkostnaderna 
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 Jan-Eric Gustafsson, Kommunaliseringen av skolan, vem vann-egentligen? (Helsingborg: Ekerlids förlag, 
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per grundskoleelev med drygt nio procent.
41

 Forskaren inom ekonomisk- och historiska 

institutet Niklas Stenlås hävdar även han att det skedde en rad förändringar efter 

kommunaliseringen som påverkat skolan hårt. Han nämner bland annat budgetkrisen under 

1990-talet som innebar mängder med neddragningar, den stora invandringsvågen som kom 

efter 1986 och införandet av valfrihet och etableringsrätt 1991 och 1992, med friskolor som 

resultat. Trots andra faktorer ser han kommunaliseringen som bidragit med störst påverkan, 

även om det är svårt att skilja på konsekvenser från olika reformer och händelser i 

samhället.
42

 

3.3 En likvärdig skola 

Detta kapitel skildrar hur likvärdighetsbegreppet har förändrats genom tid samt hur det ser ut i 

dagens skolor med tanke på den rådande diskussionen om likvärdighet. 

3.3.1 Från enkel jämlikhet till likvärdighet 

Fram till 1900-talets början pratades det om enkel jämlikhet. Det innebar att alla skulle få 

samma sak och lika mycket, oavsett förutsättningar och behov. Begreppet och dess betydelse 

ändrades i och med att det moderna samhället växte fram i början på 1900-talet. Jämlikhets 

begreppet utvecklades till att bli en ambition mot att ge alla lika möjligheter. Orsaken tycks 

främst vara det sociala rättvisemotivet, men även ett effektivitetsmotiv fanns. Samhällsmålen 

skulle förverkligas genom att de som var bäst lämpade skulle få möjlighet att utföra 

uppdraget. Utbildnigen skulle skapa en jämlikhet där skolan över landet var enhetlig. För att 

ta hänsyn till olika individer skulle undervisningen individualiseras. Under 70-talet 

förändrades synen på jämlikhet. Det började ses utifrån hur resurser fördelades utifrån elevers 

och skolors behov. Den enhetlighet som byggts upp genom central styrning krävde i nästa 

steg att ansvar och beslutanderätt decentraliseras. I och med decentraliseringen ökar 

skillnaderna mellan olika kommuner och jämlikhetsfrågan kommer åter upp på tapeten. Detta 

bidrar till en förändring i fackspråket, från jämlikhet genom lika möjligheter till 

likvärdighet.
43
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3.3.2 Kommunens skola 

Att skolan ska vara likvärdig över landet är något skollagen framskriver tydligt: 

8 § Alla ska, oberoende av geografisk hemvist och sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika 

tillgång till utbildning i skolväsendet om inte annat följer av särskilda bestämmelser i denna lag. I 

diskrimineringslagen (2008:567) finns bestämmelser som har till ändamål att motverka 

diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter inom utbildningsområdet 

oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.
44

 

Detta syns även i Lgr11: 

Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skolform och inom fritidshemmet ska vara 

likvärdig, oavsett var i landet den anordnas. Normerna för likvärdigheten anges genom de 

nationella målen. En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på samma 

sätt överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika. 
45

 

Tidigare finansminister Kjell-Olof Feldt påstod i en intervju 2008 att den svenska skolan inte 

var likvärdig i det tidigare systemet. Därför tyckte de att det bästa vore att kommunalpolitiker 

som kände till området fick arbeta fram sina egna lösningar tillsammans med lärarkåren. Den 

nationella likvärdigheten skulle garanteras genom att det på ett nationellt plan skulle styras 

över läroplaner, lärarutbildningen och utvärdering.
46

  

Stenlås anser att den svenska skolan har försämrats och försvagats under lång tid, de senaste 

decenniernas reformer har bidragit till att den svenska enhetliga skolan har lösts upp.
47

Det 

som tidigare har benämnts som en gemensam och likformig offentlig skola formulerades 

under 1990-talet om till att undervisningen ska vara likvärdig och ha lika tillgång. Efter att 

verksamheten avreglerats och beslutsfattandet decentraliserats är det ingen lätt uppgift att 

bevara ett skolsystem med lika möjlighet för alla kommuner.
48

  

Desto mer centralstyrd en skola är, desto större garanti för färre variationer skolor emellan, 

och därmed större risk för fler variationer skolor emellan ju mer decentraliserat ett system 
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är.
49

 Skolverket ser det som mycket svårt att belysa problemet och hitta någon lösning. De 

påstår att mer forskning behövs.
50

 

3.3.3 Kommuners skolvariation 

Från 1989 till 1992 var skolvariationen mellan olika kommuner och skolor konstant. 1993 

skedde en markant ökning. Frågor om det kunde vara en effekt av kommunaliseringen 

ställdes. Under åren 1994 till 1997 ökade betygsvariationen från år till år för att 1998 öka 

betydligt mellan olika skolor. Fram till 2004 ökade den återigen år från år innan den avtog. 

2007 började en ny ökning mellan olika skolor som höll i sig under 2008. Dessa siffror visar 

tydligt på att likvärdigheten i den svenska skolan kraftigt har försämrats sen början på 1990 

talet. Stenlås poängterar dock att betygsförändringarna inte visar den egentliga 

kunskapsutvecklingen. Däremot visar den på tydliga skillnader mellan olika skolor i landet. 

Han visar också på en stor ökning i betygsskillnader mellan barn med hög- och lågutbildade 

föräldrar, för flickor respektive pojkar samt för barn med invandrarbakgrund. Med detta som 

bakgrund påstår han att likvärdigheten i den svenska skolan är bristande och skrämande.
51

 

3.3.4 Faktorer av betydelse 

Skillnaderna i resultat har ökat kraftigt mellan olika skolor. De lokala förhållandena kan 

variera märkbart och påverkar och styr skolans ekonomiska utrymme och förutsättningar. 

Hans-Albin Larsson, professor i historia, ser detta mer som ett politiskt problem än som ett 

pedagogiskt.
52

 Även Rothstein och Blomquist ser det som en politisk uppgift att motverka att 

landets barn växer upp med så socialt olika villkor och går på skolor med vitt skilda 

förutsättningar i ett land där den sociala segregationen mellan olika skolor ökar.
53

 

Skolverkets senaste rapport om ökade skillnader visar på framförallt två orsaker. Dels den 

ökade spridningen i skolornas kvalité i utbildningen, men även att elever sorteras efter sina 

förutsättningar att nå goda studieresultat. Undersökningen visar på ett tydligt samband mellan 

skolresultat och elevernas sociokulturella och utländska bakgrund.
54

 Skolsegregationen för de 

med utländsk bakgrund har ökat markant sedan 1992 och det finns idag stora nationella 

skillnader. Däremot påstår Skolverket att den ökade boendesegregationen inte kan vara ett 
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svar på frågan varför skolornas resultat ökar i skillnad. Det har genomförts en detaljerad 

analys av hur skolresultaten skulle vara fördelade om alla elever går på den skola som är 

geografiskt närmast deras hem. De kom fram till att om den rådande valfriheten att välja skola 

inte fanns skulle skolvariationen bli mindre 
55

  

När det är kommunerna som sätter lärarnas löner kan de med bäst ställd ekonomi, med bättre 

resurser och högre löner locka till sig de bästa skolledarna och lärarna. Detta är självklart en 

bidragande faktor till skillnaderna.
56

 Skolverket har tagit del av en analys av Holmlund och 

Böhlmark (2011) som visar att skolornas lärartäthet och antalet obehöriga lärare inte kan 

förklara den ökade resultatskillnaden. Deras analys ger dock ingen information om skolans 

och undervisningens kvalité. Tidigare i Skolverkets rapport ser de en möjlig orsak till 

problemet genom att en ökad spridning av kvalitén har skett och då hamnar de skickligaste 

lärarna i samma områden.
57

 

Det statsbidrag som tidigare gick direkt till grundskolan ersattes av kommunens allmänna 

budget. Det är ytterligare en orsak till att skolornas standard kan variera stort från kommun till 

kommun.
58

 Om resursfördelningen till kommunerna sett annorlunda ut, så de med sämre 

förutsättningar fått större budget skulle resultatskillnaderna minska.
59

 

Resultatet av skolgången blir många gånger en bild av framtiden. De med lyckad skolgång får 

en betydligt säkrare och bättre framtid än den med en svår skoltid. Detta påverkar det sociala 

gapet som ständigt ökar.
60

 

3.4 Läraryrket 

I januari 1991 bytte 120 000 lärare arbetsgivare från staten till kommunen.
61

 Detta skedde 

trots att majoriteten av lärarkåren var emot förslaget. De fruktade att deras status skulle 

minska hävdar adjunkt Ann-Cathrine Haglund.
62

 Regeringen lockade med att det skulle ske en 

löneutjämning mellan olika lärarkategorier i och med reformen. Varken lärarmajoriteten eller 
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Lärarnas riksförbund som varit emot förslaget hela vägen ändrade åsikt.
63

 Göran Persson 

ansåg att det var orimligt att från statligt håll reglera varje lön och anställningsvillkor. Han 

antydde att lönen ska sättas av den arbetsgivare som ser deras vardag.
64

 För en lärarkår som 

strävade efter högre status och mer självständighet blev avtalet en katastrof anser Ringarp.
65

 

Det skedde en drastisk förändring för lärarkåren. Deras redan starka självständighet blev på 

ett sätt kraftigt förstärkt. Att vara en del av en kår som endast låter verksamheten styras av 

professionella motiv och som inte tar order från något håll då de väljer hur de vill undervisa 

ger en stärkt bild i den politiska kampen om makt i samhället.
66

 Denna grad av autonomi 

ställdes dock emot skolorganisationens normering och höjda styrningskontroll. Ringarp 

hävdar att det skedde en deprofessionalisering då lärarkåren blev underordnad en 

administrativ kontrollinstans. Sambandet mellan professionens handlingsautonomi och 

yrkesetik försvann, säger hon vidare.
67

 Den tidigare tjänstemannarollen läraren besatt innebar 

social status och ekonomisk trygghet.
68

  

Grundskollärarna fick en rejäl löneökning, som utlovats, och ämneslärarnas status sjönk då 

det skedde en utjämning och skillnaderna minskade. Ökad undervisningsskyldighet infördes 

och krav på att befinna sig på skolan ytterligare fem timmar i veckan utöver 

undervisningstiden tillkom.
69

 Den utökade arbetsplatsförlagda tiden var ett av skälen till att 

lärarorganisationerna var emot en kommunalisering av skolan.
70

 

Kommunaliseringen av lärarkåren var tänkt att skapa makt, initiativ och ansvar till 

kommunerna och kåren. Samtidigt skulle andra få bli delaktiga i skolan. I en skrift från 

regeringen markerades det att föräldrar och kommunala förtroendevalda skulle få större 

inflytande. För lärarna innebar detta varken mer makt eller initiativ. Nu var de tvungna att ta 
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hänsyn både till statliga-, till de kommunala huvudmännens- och till föräldrarnas spridda 

önskemål. Detta ses idag som en maktkamp som lärarna har förlorat.
71

  

Den tidigare nämnda löneökningen är inget som märks av idag. Enligt OECD (Organisation 

for Economic Co-operation and Development) ökar de svenska lönerna mindre än snittet.
72

 

OECD undersöker industriella länder med demokrati och marknadsekonomi. Det ingår 34 

medlemsstater, främst från Europa.
73

 I en jämförelse mellan dessa länder visar det sig att 

genomsnittsökningen mellan 2000 och 2010 ligger på 22 %, men i Sverige är den bara på       

8 %. Detta klingar dåligt med att den svenska lärarkåren visar sig ha de en av de längsta 

arbetstiderna i världen.
74

 

Lärarprofessionen har ändrats mycket under de senaste 20 åren med kommunaliseringen som 

startskott för en mängd reformer som tillkommit därefter. Mål- och resultatstyrningen som 

infördes strax efter kommunaliseringen ses också som något som haft stor betydelse för 

läraryrket.
75

 

Johanna Ringarp säger att läraryrket enligt henne förlorade status i och med reformen. Hon 

hävdar detta med bakgrund av hur hon definierar professionaliseringen som abstrakt kunskap, 

autonomi, handlingsutrymme och egenkontroll.
76

 Den yrkesmässiga och professionella 

autonomin har efter en tid börjat minska genom ett allt starkare bedömningssystem där både 

individ och system granskas och utvärderas av en central förvaltning.
77

  

I december 1989 minskades kårens handlingsutrymme då reformen skrevs på. All fortbildning 

skulle nu ske under ledigheten istället för under terminen som det tidigare var. Under 1990-

talet blev lärarlönerna individuella. Den stora lärarkåren blev hårdare styrda än innan. Ringarp 

är inte den enda att hävda att statusen har minskat.
78

 Hon hänvisar till tidigare generaldirektör 

i Skolöverstyrelsen Erland Ringborgs och hans uttryck om saken. Skolan har: 
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förlorat i status i samma takt som det allmänna skolväsendet varit framgångsrikt. Läraren idag kan 

inte som den gamle folkskolläraren ha kunskapsmonopolet i byn. Den generella utbildningsnivån 

gör det mycket svårare att hävda den traditionella auktoritetsrollen.
79

 

Ringarp är tydlig med att betona att kommunaliseringen inte kan ses som ensamt delaktig i 

lärarens deprofessionalisering. Hon tycker att citatet ovan stärker detta. 

Deprofessionaliseringen av lärarkåren har skett under lång tid och berott på flera faktorer, där 

kommunaliseringen är en mycket betydande.
80

 

3.5 Aktuell debatt 

Idag diskuteras om skolan bör återförstatligas eller inte. Sverigedemokraterna var första parti 

att fastslå att de vill ha en statligt ägd skola.
81

 Mest aktuell i debatten är dock 

utbildningsminister Jan Björklund som sitter i Folkpartiet. Även han har gått ut med att han är 

för ett återförstatligande av skolan. I sina argument hänvisar han bland annat till OECDs (se 

3.4 Läraryrket) undersökning.
82

 Kommunaliseringen har enligt Björklund kraftigt försämrat 

lärarens status. Skolan bör återförstatligas under nästa mandatperiod hävdar han.
83

 Även 

Vänsterpartiet delar denna åsikt och vill se att skolan återförstatligas. Det är tre vitt skilda 

partier som vill se att kommunaliseringen dras in.
84
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4 Resultat av undersökning 

Nedan kan ni läsa om resultatet från de fyra intervjuerna. Jag har sammanställt intervjuerna 

under några rubriker istället för att dela upp dem var för sig. Respondenternas svar har 

jämförts och ställts mot varandra. 

4.1 Respondenternas bakgrund 

Respondenterna bestod av två lärare, en rektor och en skolpolitiker. Den ena läraren, som jag 

beskriver som Gustav, började sitt arbete som lärare 1980 och arbetade där i 22 år. Han 

arbetade som mellanstadielärare under hela sin lärarkarriär. Den andra läraren, här Åsa, 

började sitt arbete i skolan 1972 och är fortfarande verksam. Hon började som klasslärare i 

mellanstadiet och stannade där fram till år 2000. Därefter har hon haft andra roller inom 

skolan. Rektorn som jag kallar för Åke började som folkskollärare 1960, innan han blev 

studierektor på högstadiet 1976. Därefter blev han rektor för grundskolans tidigare år 1982 

och den positionen behöll han fram till pensionsavgång år 2000. Skolpolitikern, som jag 

namngett som Oskar är Centerpartist och jobbade som ledamot i Skolstyrelsen, senare kallad 

Barn- och utbildningsnämnden från 1980 till 2004.  

4.2 Innan kommunaliseringen kom på tal 

Den pensionerade läraren, Gustav, såg tiden innan kommunaliseringen som mer jobb med och 

mer tid för barnen. Det var barnen som var i första rummet och allt de gjorde handlade alltid 

om barnen. 

Åsa berättar att det innan kommunaliseringen kom mer direktiv uppifrån. Varje vecka fick de 

veta vad som skulle hinnas med. Lektionerna var inte planerade men de fick rubrikerna som 

skulle behandlas. Hon fortsätter med att det var ekonomiskt bättre. Även kommunpolitikern, 

Oskar, berättar att det innan kommunaliseringen var mer uppstyrt med klarare regler att följa.  

Rektorn, Åke, berättar att innan reformen genomfördes gjordes en mall inför budgeten över 

bland annat antalet barn och behov av specialundervisning i kommunen. Därifrån bestämdes 

antalet tjänster. På det sättet fick kommunen en pott med pengar som placerades över 

skolorna. Han var med i detta budgetarbete tillsammans med en kamrer som arbetade på 

skolan. Behoven räknades ut tillsammans med skolchefen. 
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4.3 Tiden under kommunaliseringen 

Båda lärarna var emot att skolan skulle kommunaliseras och röstade därefter. Gustav var rädd 

för att det inte skulle bli rättvist. Det var en vanligt förekommande känsla bland hans 

arbetskamrater. De kände att vissa lärare som var bra på att prata eller var kompis med den 

som bestämde, kunde få fördelar. Han märkte dock inte någon större debatt i hans gäng. Det 

var inte direkt någon av dem som var för en kommunalisering. De ville ha det som det var. Vi 

var väl gammalmodiga, säger han med glimten i ögat. 

Åsa berättar att de fick en hel del information innan reformen genomfördes. Hon tyckte dock 

inte att det bara var information, utan även en hel del propaganda för att rösta ja. Båda lärarna 

nämner facken som informationsförmedlare. Åsa nämner även facktidningen, pressen och 

insändare som informationskällor. Vid tillfället tyckte hon att de fick tillräckligt med 

information. Nu i efterhand tycker hon att informationen var lite felaktig. Hon upplever att det 

inte blev som Göran Persson lovat. 

Åke var inte inblandad i debatten. Även han säger att debatten gick i facken. Han berättar att 

Göran Persson var stark och att det var hans fasta övertygelse att det skulle bli så. Dessutom 

såg Åke att en anledning för Göran Persson att driva igenom detta var att det blev tjänstemän 

som staten slapp att betala för. Det blev alltså billigare för staten, enligt Åke.  

Åke minns att det uppstod några diskussioner under första mötet med lärarna där han skissade 

på hur det skulle bli på deras område vid en kommunalisering. Som rektor satt han med i 

Skolledarförbundet och kan inte komma ihåg någon omröstning. Han tror inte att han fick 

vara med och rösta, men hade inte direkt något emot en kommunalisering. Han såg det som 

att det redan var bestämt, redan innan det skett och bestämde sig för att arbeta därefter. Han 

tänkte som så att det är barnen de arbetar för och det kommer inte att förändras. 

Under kommunaliseringens genombrott tyckte Oskar att det skulle bli bra med ett mer lokalt 

bestämmande och styre. Han trodde att det skulle bli bättre för kommunen. Debatten runt 

omkring Oskar handlade mycket om det skulle bli lättare eller svårare att behålla småskolorna 

i kommunen. Han kommer ihåg att det från vissa partier fanns ett visst motstånd, men att de 

allra flesta trodde att läget skulle bli bättre i och med en kommunalisering. Liksom Åke, 

minns inte heller Oskar någon omröstning. Det var ju i så fall i det vanliga valet det gick att ta 

ställning, säger han. 
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4.4 Efter kommunaliseringens införande 

Något av det första båda lärarna nämner om hur det blev efter kommunaliseringen är att det 

blev mycket mer konferenser. Gustav säger att det blev krav på så mycket mer än innan och 

att barnen fick komma i andra hand. Det är den största skillnaden han såg. Han tror det kan ha 

varit tänkt att undervisningen skulle bli mer effektiv med hjälp av alla konferenser och möten, 

men han vet inte om så blev fallet. Han tror inte det.  

En anledning till att rösta ja var att lönespridningen skulle bli större och det skulle vara en 

möjlighet för spjutspetsar berättar Åsa. 

4.4.1 Fördelar 

Varken Gustav eller Åsa kan se några direkta fördelar med att skolan blev kommunaliserad. 

Under intervjuns gång kommer dock Gustav fram till att det på ett vis är bra med fri 

lönesättning. Fast han tycker att det är svårt att veta. Även Åsa kommer på en fördel. I och 

med kommunaliseringen blev det mycket mer dokumentationer och konferenser, vilken på ett 

sätt är bra säger hon. Det gör att det blir mer kontroll på varje elev. 

Åke ser fördelarna ur olika synvinklar. Ur kommunsynpunkt, att de får bestämmanderätt över 

verksamheten och över skolområdets ekonomi kan vara en fördel om budgeten placeras rätt. 

För lärarna tyckte han själv att det var en fördel att det blev mer arbetsförlagd tid. Han tyckte 

det var bra att lärarna kunde göra klart mycket i skolan istället för att sitta på kvällarna och 

försökte motivera dem på det sättet. Han sa till dem att de slapp göra lika mycket hemma och 

kunde hitta på andra saker på kvällarna. Han skapade arbetslag som nu kunde jobba 

tillsammans på ett annat sätt. Femmans lärare kunde till exempel diskutera hur de ville lägga 

upp ett visst område och få feedback och synpunkter av varandra. Arbetslagen fick nu varsin 

budget att röra sig med som de fick hantera själva. Han resonerade som så att arbetsglädjen 

blir bättre när du får bestämma mer över din egen situation. Han såg egentligen inte 

kommunaliseringen som ett bekymmer. 

Oskar såg ett ökande engagemang till skolfrågor efter kommunaliseringen. Han berättade att 

det verkade bli större i och med att ansvaret blev större. Det var en stor fördel som han 

märkte. Det var även positivt att det blev mer att säga till om för den enskilda kommunen. 

Han och hans arbetskamrater kände att de kunde påverka mer och kunde utforma sin egen 

strategi. 
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4.4.2 Nackdelar 

Gustav såg en risk för orättvisor. Dels mellan olika kommuner, men även mellan lärare. Han 

minns att vissa lärare kände sig orättvist behandlade vid lönesättning. De som var kompisar 

med den som satte lönerna och som var bra på att prata hade fördelar. Åsa nämner också 

lönerna. Det gick från en lönetrappa till individuella löner. Hon menar att det är svårt för en 

rektor att bedöma lärarens arbete. Det är ju inte alltid de som startar projekt och så som är 

bäst, säger hon. Göran Persson hade sagt att lönespridningen skulle bli större, men den blev 

mindre. 

När jag frågade Åsa om kommunaliseringen berättade hon att det blev som hon befarade. 

Löneutvecklingen blev inte som de sa och resurserna till barnen beskars. Budgeten blev sämre 

då de öronmärkta pengarna till skolan försvann. Detta märks i att eleverna får ärvda böcker 

och att lärarna måste tillverka massa material. Det blev även svårare att köpa in möbler. Hon 

säger att det är väldigt tufft och tight ekonomiskt sett i många kommuner. Det beror på 

skatteintäkterna och att befolkningen blir allt äldre i fler och fler kommuner. Har kommunen 

dåligt ställt drabbas alla. Förr fick det vara max 25 elever i klassen, men den gränsen togs 

bort. Åsa säger liksom Gustav att tiden till att lära ut kraftigt har minskats. Det tas tid från 

planering till dokumentation och konferenser som inte alls fanns på samma sätt förut. Men det 

ser hon som tidigare nämnt inte bara som negativt. Men det blir mycket mer jobb för 

lärarpersonalen. Arbetsuppgifter läggs till med inget tas bort. En annan konsekvens Åsa tar 

upp är att varje kommun kunde lägga upp precis som de ville under ett tag. Det gjorde det 

svårt att flytta mellan olika kommuner. I en kommun kunde de börja med engelska i trean och 

i en annan i etta. 

Åsa anser att likvärdigheten mellan olika kommuner har påverkats kraftigt. Innan 

kommunaliseringen var skolan likvärdig över landet. Idag är skillnaderna stora. Det beror på 

många faktorer, bland annat populationen, skatteintäkter, åldersfördelning och om det är en 

glesbygd eller storstad. Faktorer som spelar in på hur mycket pengar kommunen har råd att ge 

till skolan. Det påverkar både skolan och dess resultat, tror Åsa. Även Gustav säger att 

skolans likvärdighet kan ha påverkats eftersom olika kommuner har olika ekonomiska 

förmågor, men så var det i viss mån förut också, fortsätter han. Förutom ekonomiska 

konsekvenser försvann som tidigare nämnt tid som tidigare gått till barnen, fortsätter han. 

Idag är nog även Åke emot att skolan blev kommunaliserad säger han efter en stunds 

betänketid. Det beror på bekymmer med ekonomin. Något som även Åke ser som negativt 
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med kommunaliseringen är att likvärdigheten har påverkats över landet. I och med att andra 

får makt över statliga medel säger han att fördelningen mellan olika skolor kan missgynna 

skolan. Han poängterar att det kan vara så, men att det inte behöver vara det. Idag tror han att 

det sker snedfördelningar mellan till exempel en centralskola och ytterskola. Det sker många 

omfördelningar och nedläggningar av skolor. Det är antalet barn som bestämmer detta, och då 

spelar det ingen roll vem som har ansvar för pengarna. Samtidigt måste det ses över om det 

går att göra på ett annat vis. Han säger att det verkar som att staten skulle behöva lägga sig i 

fördelningen av pengarna inom vissa kommuner. Då skulle en likvärdighet växa fram påstår 

han. Han poängterar igen att nedläggningar av skolor ändå skulle ske. 

Även Oskar nämner ekonomin som en nackdel. Befolkningsstrukturen ser inte bra ut med små 

barnkullar och glesbygdskommunernas ofta dåliga ekonomi. Han säger att det är svårt att 

uppfylla alla nya mål som kommer från staten men som han inte tycker följs upp på det 

ekonomiska planet. Han nämner liksom de andra tre korespondenterna att likvärdigheten kan 

ha påverkats mellan kommunerna. Han säger att det kan skilja sig mycket från kommun till 

kommun. Han berättar att efter alla år som har gått syns det att det kan bli väldigt olika i 

landet beroende på kommun, ekonomi och antal barn. Något annat negativt han ser med det 

hela är att kommunledningen får ta smällen vid till exempel nedläggningar av skolor. Innan 

var det direktiv uppifrån och då var det också staten som fick ta kritiken. 

Som tidigare nämnts tyckte Åke att den utvidgade arbetsplatsförlagda tiden ökat var bra. Han 

mötte dock motstånd från delar av personalen som tyckte att deras frihet togs ifrån dem. Att 

Åke inte fick sitta med i budgetdiskussionerna på samma sätt som tidigare är något han i 

efterhand ser som negativt. Han hade gärna velat vara med på budgetsammanträdena. Idag 

undrar han hur diskussionerna gick. Han funderar på hur de centrala politikerna resonerade 

kring fördelningen mellan skola och omsorg. Han vet inte hur de räknade ut hur mycket en 

elev kostade eller vad siffran hamnade på. Innan kommunaliseringen var han med i 

diskussionerna. 

4.4.3 Yrkesrollen 

Varken Gustav eller Åsa märkte en tydlig skillnad av sin yrkesroll till en början. Sen kom det 

mer konferenser och dokumentationer. Åsa märkte även av de ekonomiska skillnaderna efter 

ett tag. Det blev allt svårare att få ihop material och mer tid lades på att tillverka eget. 

Dessutom togs det två veckor per läsår från ledighet till arbete, en per termin, som de inte fick 

någon lönekompensation för. Idag kan hon inte förstå hur de hann med allt utan de två extra 
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veckorna utan barn. Hon tycker att hon verkar på en bra skola, men att arbetsbelastningen är 

för hög. 

Åke tyckte inte att kommunaliseringen störde honom i sitt arbete eller påverkade det 

märkvärt. Han fick ta emot ett visst motstånd från personalen, men inget som påverkade 

honom speciellt. Budgetdiskussionerna blev annorlunda. Tidigare var han med och gjorde en 

mall över hur de ville ha skolan. Mallen kontrollerades och sedan fick de statsbidrag utefter 

det. Efter kommunaliseringen kom det istället en pengapåse till kommunen och han fick inte 

längre vara med i budgetdiskussionen på samma sätt som tidigare. Han tyckte dock att han 

hade god kontroll över ekonomin både innan och efter kommunaliseringen. 

Oskar berättade att det efter kommunaliseringen ändrades för dem alla. Det blev ett 

helhetsansvar för kommunens skolor. Till en början tyckte han att det var trevligt att slippa all 

styrning. Alldeles i början tyckte han att det blev lättare med budgeten då de hade mer att säga 

till om och bestämma hur det skulle utformas. Med åren blev det dock svårare och svårare. 

Han anser att pengarna inte har följt med besluten från statsmakten. 

 Det blev ett helt annat arbete med budgeten för Oskar efter kommunaliseringen. Det krävdes 

mer arbete från deras sida. De tittade till hela kommunen och försökte se till alla parametrar, 

hur mycket de olika posterna kostar. Det blev tuffa förhandlingar fram och tillbaka. Barn och 

utbildningsnämnden skickade in ett önskemål och fick sedan ofta krav på besparingar. Det 

blir ofta tilläggsanslag och de möttes på halva vägen. Han säger att det verkar bli tuffare och 

tuffare för varje år. 

4.4.4 Om skolan fortsatt som statlig 

Gustav tror att skolan sett ganska lika ut idag även om skolan inte hade blivit 

kommunaliserad. Han tror att lönesättningen möjligen sett annorlunda ut. Idag ser det olika ut 

från kommun och kommun. När det var statligt var det lika på det sättet berättar han.  

Åsa tror att kommuner med dåligt ställt skulle haft det bättre om skolan aldrig 

kommunaliserats. Hon fortsätter med att det skulle varit ekonomiskt bättre både för eleverna 

och lärarnas löner. 

Åke hävdar att det innan kommunaliseringen var ekonomiskt rätt fördelat. Staten hade en 

överblick över hur skolan byggdes upp och hur pengarna fördelades. För elevernas del kan 

inte Åke se att det blev någon skillnad i och med en kommunalisering. De fick fortfarande 
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utbildad personal. Han tror att det möjligen kan ha märkts en skillnad för eleverna i en 

storstad. 

Oskar tror att fler småskolor skulle ha lagts ner om skolan aldrig blev kommunaliserad. Han 

tror inte heller att det skulle ha öppnats så många friskolor som det har gjort. Han är både 

positivt och negativt inställd till friskolor. Åke däremot tror att oavsett kommunalisering eller 

inte så är det antalet barn som bestämmer organiseringen och nedläggningar, inte vem som 

styr. 

Alla fyra tror att likvärdigheten i den svenska skolan skulle vara större om det aldrig skett en 

kommunalisering. Ingen av de tillfrågade kan se en direkt koppling mellan den svenska 

grundskolans kunskapsutveckling och kommunaliseringen. Åsa tror att det mer beror på 

samhällsutvecklingen. Det finns mycket konkurrans. Framför böcker väljs det datorer och TV 

berättar hon. Förr fanns det inte lika många alternativ. 

4.5 Framtiden 

Varken Gustav eller Åsa tror det kommer att ske ett återförstatligande av skolan då det skulle 

bli för dyrt. Båda vill dock att det ska ske. Gustav tror det skulle vara bra för både läraren och 

möjligen för eleven. Om det är statligt har alla samma riktlinjer. Han säger att det är det ju 

idag också, men att det ändå kan skilja sig från kommun och kommun. Åsa tror ett 

återförstatligande skulle bidra med mer pengar till skolan, eleverna och lönerna. 

Åke säger att det politiskt sett är på gång med ett maktskifte och hoppas och tror att det 

möjligen kommer att ske ett återförstatligande av skolan. Han menar att det behövs en 

myndighet som ser till att vi återfår jämlikheten inom skolväsendet. Han klandrar dock inte 

kommunen han varit verksam i då han inte vet hur de diskuterar i budgetfördelningen. Hans 

känsla säger att det borde vara med folk från verkstadsgolvet och diskutera. Det är inte lätt för 

en politiker att sätta sig in i hur det ser ut i en skolklass. 

Oskar tror att det kommer dröja länge innan ett återförstatligande av skolan sker. Det har 

funnits en motion i Centerpartiet om det, men det är Folkpartiet som driver frågan hårdast. 

Oskar är av åsikten av att ett återförstatligande snart är enda utvägen för glesbygdskommuner. 

Det är deras chans för att hålla samma standard som de kommunerna med bättre resurser.  
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5 Diskussion 

Nedan följer en diskussion där intervjuerna analyseras och kopplas till forskningen och 

litteraturen. Jag börjar med att skildra mina frågeställningar. Det vill säga, vad blev det för 

negativa respektive positiva konsekvenser av kommunaliseringen, samt hur det gick till och 

varför. Därefter gör jag en kritisk granskning av mitt eget arbete och jag för in ämnet i 

framtida forskning, innan jag slutligen ger en sammanfattande slutsats. 

5.1 Nackdelar 

Nackdelarna var många och pekade till viss del åt olika håll, men jag har valt ut de jag tyckte 

var mest tydliga och som har mest grund att stå på. 

5.1.1 Lärarkåren 

På samma sätt som litteraturen genom bland annat Skolverket och Haglund visat på hur 

lärarmajoriteten var emot en kommunalisering av skolan var även lärarna Gustav och Åsa från 

min undersökning det. De kände en oro och befarade att det skulle bli en orättvis skola. Men 

det var ingen som lyssnade på deras oro. Det gör mig lite upprörd att ingen tog hänsyn till den 

stora lärarmajoriteten som var emot detta reformgenomförande. Kanske det hade varit bra att 

fråga de som arbetar närmast barnen, hur de trodde att det skulle bli. Samtidigt kan jag förstå 

genomförandet på ett visst plan. Som den intervjuade rektorn säger, blev det ett insparande för 

staten. Dessutom känns det inte underligt att det är kommunen som ska styra över skolan. Det 

som gör mig mest skeptisk är att budgeten inte är öronmärkt. I mina öron försäkrar det en 

ojämlik skola över landet. Vad jag förstod genom intervjuerna var det bara lärarna som fick 

vara med och rösta. Varken rektorn eller skolpolitikern kommer ihåg någon omröstning.  

Något jag inte fick fram i min litteraturstudie var hur övriga inom skolan tänkte kring 

reformen. I min undersökning däremot kom det fram att skolpolitikern jag intervjuade tyckte 

att det skulle bli bra med ett mer lokalt styre och bestämmande. Även rektorn var för en 

kommunalisering, eller han hade i alla fall inte något emot det. Något som är anmärkningsbart 

i detta är att båda två ändrade sin åsikt efter vägen. Då det gått några år och de började se 

resultatet av kommunaliseringen, tyckte båda att ett återförstatligande skulle vara på sin plats. 

Det visar att det inte blev som förväntat. Å andra sidan kanske det är svårt att hålla fast vid sin 

åsikt då det i media skildras en verklighet där skolans utveckling inte går åt rätt håll. I och för 

sig var båda för ett återförstatligande, och det är det ju långt ifrån alla som är i den politiska 

världen. Att rektorn och skolpolitikern i min undersökning till en början var för en 
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kommunalisering är inget jag kan generalisera, då jag inte fått fram något om detta i 

litteraturen eller intervjuat flera. 

5.1.2 Likvärdighet  

Den tydligaste nackdelen jag har fått fram bland kommunaliseringens konsekvenser är 

skolans likvärdighet. Både Stenlås, Rothstein och Blomquist, Liljequist och Skolverket, för att 

nämna några, samt de fyra respondenterna pekar på att dagens skola inte är likvärdig över 

landet och att det finns stora skillnader mellan kommunerna. De verkar vara överens om att 

det är kommunaliseringen som är orsaken till detta. Det tycks vara likvärdigheten som är det 

mest negativa som kom från reformen, om alla svar i intervjuerna kopplas samman. Då både 

forskning och tre olika yrkesgrupper ser detta som ett allvarligt problem anser jag att det är ett 

mycket pålitligt resultat. Dessutom var både kommunpolitikern och rektorn för en 

kommunalisering i början. Att de sedan har ändrat sig och dessutom berättar om detta, tycker 

jag bekräftar det hela. Det visar att skillnaderna i likvärdigheten är tydlig. Det man kan 

fundera på är var de har fått dessa tankar ifrån. Utan att veta, antar jag att de inte har besökt 

olika kommuner för att dra denna slutsats. Det kan komma från media, eller om de själva läser 

forskningsrapporter. I vilket fall som helst, ser jag detta resultat som generaliserbart. Jag tror 

att de allra flesta skulle få fram detta i en undersökning i ämnet. 

Den nedåtgående trenden i svenska grundskoleelevers betyg som visas i forsknings- och 

litteraturgenomgången av Larsson och Gustafsson är inget någon av de intervjuade kan 

koppla till att skolan blev kommunaliserad. Inte på rak arm i alla fall. Lärarna berättar att det 

inte är något de har funderat på, men ser lite fundersamma ut. Åsa tänker att det hör samman 

med samhällsutvecklingarna. Även Gustafsson och Rothstein och Blomquist visar en 

koppling till samhällsförändringarna. Fast de nämner det även tillsammans med att skolan 

blev kommunaliserad. Å andra sidan pratar respondenterna mycket om ekonomin och hur den 

har påverkats. Jag tänker att om ekonomin kraftigt påverkades av reformenen, då kan även 

elevernas prestationer sjunka. I och med att det inte får köpas in material, inredning och annat 

kan vissa bli påverkade. Om ekonomin är dålig är det även svårt med extra resurser. Jag kan 

tänka mig att respondenterna skulle kunna göra denna koppling om de fick fundera längre. 

Det är dock inget jag egentligen har något underlag till, utan det är bara mitt eget tänkande. 
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5.2 Fördelar 

Fördelar jag fått fram är betydligt färre än nackdelarna. Dessutom är det ingen fördel som 

känns extra trovärdig eller återfinns både i undersökning och forskning eller litteratur. Jag har 

ändå valt att ta upp några jag tyckte var lite starkare. 

5.2.1 Kommunen 

Både rektorn och skolpolitikern i min undersökning såg den ökande bestämmanderätten för 

kommunen som något positivt. Rektorn poängterar dock att det kan vara positivt om det sköts 

rätt, men att det inte alltid behöver vara det. Skolpolitikern såg ett ökat engagemang bland 

skolpolitikerna. Frågan är om engagemanget höll i sig när ekonomin sjönk och budgeten blev 

allt svårare att hålla. Detta är inget som forskningen pekar på utan måste tas som enskilda 

personers erfarenheter i en viss kommun. Hur det ser ut över landet framkommer inte. 

5.2.2 Lärarna 

Rektorn tyckte att det för lärarna var positivt med den ökade arbetsplatsförlagda tiden. Det 

gav lärarna fler tillfällen att diskutera och hjälpa varandra. Att det är rektorn som nämner det, 

och inte någon av de intervjuade lärarna gör det svårt att ta till sig det positiva. Jag tycker att 

det borde upplevas som positivt, men eftersom ingen av lärarna nämner det kanske det inte 

fungerade på det sätt rektorn önskade. Å andra sidan berättar han att han upplevde det som att 

lärarna blev nöjda, efter vissa protester i början. Den ökade arbetsförlagda tiden nämns 

dessutom i litteraturen som något negativt genom Ringarp. Det sågs som att lärarnas frihet 

och trovärdighet minskade. 

5.3 Kritisk granskning och framtida forskning 

Jag valde att intervjua två lärare, en rektor och en skolpolitiker. Att jag endast varit i kontakt 

med så få från varje kategori gör det svårt att dra generella slutsatser. Å andra sidan ger det en 

bredare bild och visar på fler perspektiv än det skulle ha gjort om jag valt att bara intervjua till 

exempel fyra lärare.  

Jag är delvis kritisk till min egen undersökning då jag märkte att jag fick utförligare svar ju 

fler intervjuer jag gjorde. Jag lärde mig med andra ord hur jag skulle formulera mig efter 

vägens gång. Det innebär att den första intervjun blev mest fåordig. Då jag började intervjua 

de två lärarna fick jag inte ut lika mycket av dem som jag fick av de andra två. Det kan ha 

gjort så jag fick en tydligare bild av rektorns och skolpolitikerns tankar än av lärarnas. 
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Trots att det går att vara kritisk till min undersökning tycker jag att jag har nått fram till mitt 

syfte. Jag har fått veta att det framförallt är negativa konsekvenser som kommit fram från 

kommunaliseringen. Jag är dock väl medveten om att mycket av det jag kommit fram till 

kräver mer forskning för att säkerställa att det verkligen är en konsekvens av reformen och 

inte av något annat. Det finns mycket litteratur om orsaker och bakgrund till 

kommunaliseringen, men det är lite tunt om dess konsekvenser. Jag tycker att jag har bidragit 

med ny kunskap inom ämnet. I och med att jag valde att intervjua olika yrkesgrupper fick jag 

fram en bredare syn och flera perspektiv än de jag tycker att jag fått genom tidigare forskning.  

Det skulle vara intressant att utföra en större undersökning där fler rektorer och skolpolitiker 

fick delta. Det skulle visa om de inom samma yrkesgrupp är lika överens som de två lärarna 

jag intervjuade var. 

5.4 Sammanfattande slutsatser 

Kommunaliseringens genomförande ses idag som ett dåligt initiativ, både forskare och min 

undersökning visar på detta. Det är svårt att med säkerhet säga vilka konsekvenser 

kommunaliseringen fick. Det finns en rad olika nackdelar som både undersökning och 

litteratur visar på. Det jag tydligaste fått fram är hur skolans likvärdighet över landet har 

försämrats. Det är något som flera forskare framskriver tydligt. Förklaringen är att pengarna 

som staten ger till kommunerna inte längre är öronmärkta som de var tidigare. Det innebär att 

kommunen själva kan styra över vart pengarna ska placeras. En annan orsak är kommunens 

organisation och struktur. Även respondenterna är överens om att detta är ett stort problem 

kopplat till kommunaliseringen.  

Det finns positiva effekter, även om de är små. Respondenterna är inte lika överens om vad 

som varit till en fördel, som de var vid nackdelarna. Inte heller forskning och litteratur pekar 

åt samma håll här. Det gör det svårt att säkerställa någon positiv konsekvens, även om det 

finns tendenser till det. 

Arbetet kring kommunaliseringens konsekvenser har väckt många tankar hos mig och får mig 

att fundera över vilka belägg det egentligen fanns för att genomföra en så riksomtäckande 

reform. Med min nya kunskap ska jag följa utvecklingen och se vad som händer. Dessutom 

kan jag nu på ett annat sätt än tidigare känna att jag vet något om dagens skolsystem och dess 

bakgrund samt en anledning till att det ser olika ut i olika kommuner och skolor. 
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Bilaga 1  

 

Bilden visar andelen pojkar och flickor med fullständiga betyg och hur de har sjunkit.  

Källa: Skolverket, sid 122 i SOU 2009:64 

  



 

 

Bilaga 2 

Intervjuguide 

1. Hur lång tid har du jobbat i/med skolan? Har du haft olika befattningar? Olika 

områden/åldrar? 

 

2. Beskriv din yrkesroll innan kommunaliseringen kom på tal. 

 

3. Vad tyckte du när det kom på tal om en kommunalisering av skolan? 

-Fick ni mycket information? Hur gick debatten? Med i omröstningen? Vill du berätta 

hur du röstade? Varför? Positivt/negativt 

 

4. Vilka fördelar/nackdelar kan du lyfta fram med kommunaliseringen? Hur tror du det 

sett ut om skolan inte blivit kommunaliserad? 

 

5. Har du sett någon förändring av elevernas kunskapsnivå som kan kopplas till 

kommunaliseringen? 

 

6. Hur har skolan påverkats? 

 

7. Har din yrkesroll förändrats? 

-Hur? 

 

8. Ser du några andra konsekvenser av kommunaliseringen? 

 

9. Vissa partier har pratat om ett återförstatligande av skolan. Tror du det kommer att 

ske? När? Bra/dåligt? 

 


