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1 Inledning 
Skolan får väldigt mycket uppmärksamhet idag i media och i riksdagen. Orsakerna är allt som 

oftast de dalande betygen. Som blivande lärare ställer jag mig frågan hur skolan kommit dit 

den är nu. Jag antar att det funnits en tid där skolan fungerat bättre, annars skulle inte skolan 

få så mycket uppmärksamhet och kritik.  

Den enskilt största reform som i mitt tycke genomförts i skolans organisation är 

kommunaliseringen. Det finns en stor fördel med att ha påbörjat sin lärarutbildning 2010 då 

jag fått arbeta med Lrf 94 men också Lrf 11. Skillnaderna är markanta. Det fick mig att ana att 

det skett ett antal liknande reformer tidigare. Hur såg skolan ut innan kommunaliseringen? 

Det blev första frågan jag ville utreda. Det har inte undgått en heller att skolan har mer än 

någonsin blivit en politisk angelägenhet, hände något suspekt på regeringsnivå under 

kommunaliseringens genomförande? Det var bara 25 år sedan kommunaliseringen klubbades 

igenom i riksdagen vilket innebär att de inblandade i processen fortfarande är vid liv och kan 

därmed delge sina åsikter kring konsekvenserna av reformen, vilket ska undersökas närmare. 

Utgångspunkt för uppsatsen är utredningen med titeln ”staten får inte abdikera – om 

kommunalisering” av Leif Lewin (2011) som skrev den på uppdrag utbildningsdepartementet. 

Utredningen är omfattande och har nedslag i processerna innan kommunaliseringen, hur den 

genomfördes och vad dess efterverkningar blev.  Utredningen innehar ett stort antal källor 

som ska undersökas i syfte att jämföra olika argument för och emot kommunalisering. I 

uppsatsen ska det också jämföras hur olika källor ser på genomförandet av 

kommunaliseringen samt jämföra olika uppfattningar kring kommunaliseringens resultat.  

2 Syfte och frågeställning 
Syftet med uppsatsen är att jämföra olika forskare och politikers syn på kommunaliseringen. 

Först och främst kommer jag undersöka vad de utgår ifrån innan följande frågeställningar 

besvaras: 

 Vilka argument finns det för och emot en kommunalisering? 

 Hur genomfördes kommunaliseringen? 

 Vad blev kommunaliseringens konsekvenser? 
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3 Disposition 
Uppsatsen börjar med en kort inledning där det redogörs vad uppsatsen ska handla om och 

varför valet har fallit på just kommunaliseringen. Därefter kommer en sammanfattning för vad 

syftet är med uppsatsen. Detta följs av en begreppsförklaring där de mest återkommande 

begreppen förklaras för att göra dem mer begripliga för läsaren. Metoden som använts i denna 

text redogörs kortfattat i ett avsnitt. Mer specifikt behandlas tillvägagångssätt, avgränsningar, 

sökningar och urval. Resultaten av efterforskningar kommer därefter för att sedan utmynna en 

diskussion och referenslista.   

4 Begreppsförklaring 
Det finns fem återkommande begrepp som jag ska förklara närmare: 

 SIA-utredningen 

 SSK-utredningen 

 Kommunaliseringen 

 Decentralisering 

 Likvärdig utbildning 

4.1 SIA-utredningen 

SIA-utredningen var, enligt Lindensjö och Lundgren (2000), en statlig utredning som 

genomfördes under början 70-talet då det diskuterades mycket kring arbetsmiljöproblemen för 

lärarna i skolan men också disciplinproblemen bland eleverna. SIA står för Skolans Inre 

Arbete. Enligt författarna uppkom problemen som en konsekvens av grundskolans införande, 

på vilket sätt förtäljs inte.
1
  

4.2 SSK-utredningen 

SSK står för Skola – Stat - Kommun och genomfördes strax efter SIA. Lindensjö och 

Lundgren (2000) säger att syftet med utredningen var att undersöka effekterna av reformerna 

staten dittills hade genomfört samt undersöka om det var möjligt för staten att släppa 

kontrollen av skolan till kommunerna.
2
  

                                                           
1
 Lindensjö, Bo & Lundgren, Ulf P., Utbildningsreformer och politisk styrning, HLS förl., Stockholm, 2000. 

S.76. 
2
 Ibid. S.81. 
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4.3 Kommunaliseringen 

Kort och gott var kommunaliseringen, enligt Larsson (2011), ett statligt beslut 1989 som 

innebar att kommunen blev ensam huvudman för skolan.
3
 Kommunen fick enligt Lewin 

(2011) i uppgift att ansvara för skolans verksamhet och blev arbetsgivare för dess personal. 

De skulle besluta om hur resurserna skulle fördelas inom skolan och skulle erbjuda 

kompetensutveckling för personalen.
4
 Begreppet används lite slarvigt i detta arbete då 

decentralisering var begreppet som användes innan riksdagsbeslutet 1989. 

Kommunaliseringen av skolan var en av många statliga institutioner som det fanns en önskan 

om att överföra till kommunalt huvudmannaskap.  

4.4 Decentralisering 

Ingen förklarar egentligen ordet decentralisering men utifrån Lindensjö och Lundgrens (2000) 

hänvisning till regeringsformens första paragraf som säger att Sverige bland annat ska styras 

genom kommunal självstyrelse kan vi enklast förklara decentralisering som en process där 

makt överförs från riksnivå till lokal nivå. Det vill säga från statlig nivå till kommunal nivå.
5
 

4.5 Likvärdig utbildning 

Innebär att alla ska ha lika tillgång till utbildning. Ingen får hindras från att ta del av svensk 

utbildning på grund av kön, bostadsort, sociala och ekonomiska förhållanden. Skulle en elev 

på något sätt inte kunna ta del av utbildningen ska de få särskilt stöd. Detta är Lewins (2011) 

definition av likvärdighet inom skolan.
6
 

5 Metod 
 

5.1 Urval 

Källorna är mestadels de som Lewin (2011) själv har använt sig av i sin utredning, 

kompletterat med andra forskare, intervjuer med politiker och ett par internationella artiklar. 

Lewin (2011) har använt sig av flera utredningsrapporter och utdrag från 

                                                           
3
 Larsson, Hans Albin, Mot bättre vetande: en svensk skolhistoria, 1. uppl., SNS förlag, Stockholm, 2011. S.87. 

4
 SOU 2014:5 Staten får inte abdikera, - om kommunaliseringen av den svenska skolan. Stockholm: 

Utbildningsdepartementet . S. 17. 
5
 Lindensjö, Bo & Lundgren, Ulf P., Utbildningsreformer och politisk styrning, HLS förl., Stockholm, 2000. 

S.93. 
6
 SOU 2014:5 Staten får inte abdikera, - om kommunaliseringen av den svenska skolan. Stockholm: 

Utbildningsdepartementet . S. 211f. 
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regeringspropositioner men de kommer inte inkluderas i denna uppsats i någon större 

utsträckning för att förhindra en alltför stor uppsats. Det finns även en bok utgiven av lärarnas 

riksförbund där iblandade politiker och tjänstemän får ge sin syn på reformer de själva var 

med att genomföra eller bestrida. I och med att många av Lewins källor inte fanns tillgängliga 

eller inte var i litteraturform föll de bort naturligt vilket gjorde att någon vetenskaplig metod 

för urval av källor inte kändes nödvändig. Men processen för att hitta källorna kan ändå liknas 

vid snöbollsurval som innebär att en källa leder till en annan källa som Barajas (2013) 

beskriver det, men detta var inget som gjordes medvetet. Lewin är således huvudkällan och 

genom Lewin har jag funnit det flesta andra källor.
7
 Internationella artiklar fann jag via 

sökmotorn ERIC. Därefter gick jag igenom materialet och antecknade intressant information. 

Flera av källorna som var relevanta för detta arbete hade dock en hel del kapitel som fick 

sållas bort då de behandlade områden som det inte fanns utrymme för i uppsatsen. Det kunde 

vara kapitel som behandlade helt andra saker än kommunaliseringen. 

5.2 Tillvägagångssätt 

I processen att färdigställa uppsatsen har jag använt mig av innehållsanalys som metod. Enligt 

Barajas (2013) kännetecknas innehållsanalys av att forskaren systematiskt och stegvis går 

igenom sitt material och kategoriserar det i syfte att finna mönster. Detta har skett här då jag 

läst igenom all material först utifrån en specifik frågeställning för att lättare kunna hitta 

tillbaka i källorna senare. Metoden lämpar sig väl för denna uppsats då det är en 

konsumtionsuppsats där jag enbart ska jämföra befintlig data.
8
 Jag inledde med att läsa 

igenom Lewins utredning för att få en överblick över kommunaliseringen. Medan jag läste 

strök jag för relevant fakta för att underlätta arbetet. Därefter synades Lewins referenslista och 

via Götabibliotekens och LiU’s bibliotekskatalog lyckades jag finna litteraturen Lewin använt 

sig av. Det rådde mycket osäkerhet i hur jag skulle skriva även om jag hade frågeställningarna 

klara. Efter ett möte med handledare klarnade det och därefter började jag besvara 

frågeställningar i tur och ordning. Inledning och metod avvaktade jag med att skriva. Även 

här berodde det på en del osäkerhet. Jag lånade en gammal C-uppsats för att få ett grepp om 

vad som ska finnas inkluderat i uppsatsen vilket underlättade färdigställandet av uppsatsen.  

                                                           
7
 Eriksson Barajas, Katarina, Forsberg, Christina & Wengström, Yvonne, Systematiska litteraturstudier i 

utbildningsvetenskap: vägledning vid examensarbeten och vetenskapliga artiklar, 1. utg., Natur & Kultur, 

Stockholm, 2013. S. 138. 
8
Ibid. S. 147f. 
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Tanken var först att skriva varje författare för sig, att varje författare får ett kapitel där 

samtliga frågeställningar besvarades men efter en del samtal med handledare kom vi fram till 

att det skulle vara mer läsvänligt om uppsatsens frågeställningar besvarades i någon form av 

tidslinje där alla olika händelser och utredningar behandlas i kronologisk ordning. 

5.3 Avgränsningar 

Skolans kommunalisering är ett väldigt stort område vilket Lewins utredning som omfattar 

drygt 700 sidor vittnar om. Att utreda alla detaljer kring kommunaliseringen i denna uppsats 

kommer således inte på fråga. Uppsatsen kommer begränsa sig till att relativt kortfattat 

redogöra för de vanligaste argumenten för och emot en kommunalisering utifrån nedslag i 

1946-års skolkommission, enhetsskolans införande, SIA-utredningen, SSK-utredningen, 

decentraliseringsdebatten på 70-talet och 80-talet. 

Kommunaliseringens genomförande kommer att begränsas till fackförbundens aktiviteter, Lgr 

80 samt kortfattat vad som hände på skolministerposten och generella ställningstaganden 

bland riksdagens politiker.  

Kommunaliseringens konsekvenser kommer behandla lärarnas behörighetskrav som varierat 

under åren, betyg och likvärdighetsfrågan främst. Allt detta innebär att sådant som Lgr 69 och 

tidigare styrdokument, vad som skedde hos kommunerna i sig och så vidare inte kommer 

behandlas för att uppsatsen inte ska bli allt för omfattande. Frågeställningarna kan verka 

väldigt omfattande men det har visat sig att det trots allt är möjligt att hålla resultatens 

omfattning nere.  

5.4 Sökningar 

Det flesta tryckta källor har jag hittat i referenslistan från Lewins (2011) rapport som varit till 

stor hjälp. Litteraturen som jag sökt fram utanför nämnda referenslista har jag funnit genom 

Götabibliotekets bibliotekskatalog via sökordet ”kommunalisering”. Trots ett ganska 

omfattande sökord fanns det inte så mycket material att ta del av på stadsbiblioteket i 

Linköping. Gällande artiklar på samma bibliotek fanns det inget alls i deras sökmotorer. 

Genom sökmotorn ERIC på universitetets hemsida fanns det betydligt fler artiklar att nyttja. 

Sökordet ”decentralization” gav en hel del träffar men mycket var inte relevant för denna 

uppsats. En komplettering med sökorden ”swedish” och ”school” gjorde det enklare att hitta 
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mer relevant material. Många artiklar fanns inte tillgängliga i elektronisk form vilket 

resulterade i att endast två internationella artiklar finns med i uppsatsen.  

6 Vilka argument finns det för och emot en kommunalisering av 

skolan? 
Resultaten för de tre frågeställningarna kommer att redovisas i kronologisk ordning. 

Tidslinjen nedan visar i vilken ordning de olika händelserna i kommunaliseringsprocessen 

kom.  

 

 

 

 

För att se kontrasterna mellan kommunaliseringens effekter och tiden innan 

kommunaliseringen kommer resultaten av studierna att inledas med en kort tillbakablick på 

den statliga skolan. Enligt Ringarp (2011)  var lärarna innan kommunaliseringen på papperet 

kommunalt anställda men att villkoren för deras tjänster och löner hade reglerats av staten 

vilket i praktiken innebar att lärarna hade dubbla arbetsgivare.
9
 Innan kommunaliseringen 

styrdes skolan tillsammans med större delen av den offentliga verksamheten av regelstyrning 

som i korthet enligt Lindensjö och Lundgren (2000) innebar att staten bestämde hur målen 

verksamheten skulle nås, i skolan fall de metoder som skulle användas.
10

 Kommunerna fick 

innan kommunaliseringen enbart granska skolans verksamhet och utvärdera den enligt 

Larsson (2011).
11

 

6.1 1946-års skolkommission   

Hans Albin Larsson (2011) utgår ifrån 1946 års skolkommission som är en utredning som 

skulle se över skolans framtida organisation. Några riktiga riktlinjer angav inte förutom ett 

                                                           
9
 Ringarp, Johanna, Professionens problematik: lärarkårens kommunalisering och välfärdsstatens förvandling, 

Makadam, Diss. Lund : Lunds universitet, 2011,Stockholm, 2011. S. 21. 
10

 Lindensjö, Bo & Lundgren, Ulf P., Utbildningsreformer och politisk styrning, HLS förl., Stockholm, 2000. 

S.83. 
11

 Larsson, Hans Albin, Mot bättre vetande: en svensk skolhistoria, 1. uppl., SNS förlag, Stockholm, 2011. S. 90. 

1946-års 

skolkommission 

Enhetsskolans 

införande 

SIA- och 

SSK-

utredningen 

Lgr 80 

Beslut om 

kommunalisering 

av skolan 

1945 2000 
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förslag om att ansvaret för skolan borde ligga hos våra kommuner och det rekommenderades 

att en nationell enhetlig skola, enhetsskolan, skulle införas. Anledningen var att det skulle bli 

en anpassning efter lokala förhållanden och behov. Detta skulle enligt kommissionen ske 

genom att den kommunala skolstyrelsen skulle samverka med skolpersonal, elever och deras 

föräldrar. Här nämndes också att individen borde hamna mer i fokus efter rådande 

demokratiska ideal. Kommissionen kom fram till att den dåtidens skolan tog för lite hänsyn 

till livets verkliga behov, återigen skulle lösningen bli att lägga kraft på att fostra eleverna till 

demokratiska medborgare. Stödet i riksdagen för en kommunstyrd skola varierade under 

decennierna men skulle komma att debatteras flitigt under 80-talet.
12

  

6.2 Enhetsskolans införande 

Du Rietz (1987) och hans medförfattare tog ett avstamp från enhetsskolans införande som så 

småningom utmynnade i vår nuvarande decentralisering. Målet med enhetsskolan var enligt 

författarna en bättre välfärd, demokrati och ökad jämlikhet. Alla ungdomar skulle ha rätt till 

likvärdig utbildning oavsett föräldrarnas bakgrund och bostadsort. Decentraliseringen som 

pågick under den tidpunkt boken skrevs berodde enligt författarna på att staten ville minska 

regelstyrningen till förmån för målstyrning och dessutom ge elever, föräldrar och personal 

större inflytande på beslut och verksamhet.
13

 

Du Rietz och hans medarbetare gör inga nya tillägg bland argumenten för en decentralisering 

utan redogör bara motiven bakom decentraliseringstankarna som kretsade då. De skriver 

relativt objektivt, jag ser inga tendenser till tydliga ställningstaganden i debatten vilket gör det 

till en ganska pålitlig källa. Vad du Rietz och Wennås arbetade med när texten skrevs har jag 

inte lyckats få fram men Ulf Lundgren återkommer senare då han är författare till en annan 

källa. Boken är ett beredningsunderlag som skrevs på uppdrag av utbildningsdepartementet. 

Larsson (2011) har även han ägnat ett avsnitt åt enhetsskolans införande. Den infördes som 

obligatorisk så kallad bottenskola med politisk enighet i början av 60-talet. Direktiven 

gällande det nya sätet att se på individen var att ingen nivågruppering fick ske då social 

                                                           
12

 Larsson, Hans Albin, Mot bättre vetande: en svensk skolhistoria, 1. uppl., SNS förlag, Stockholm, 2011. S.17f. 
13

 Du Rietz, Lars, Lundgren, Ulf P. & Wennås, Olof, Ansvarsfördelning och styrning på skolområdet: ett 

beredningsunderlag, Allmänna förl., Stockholm, 1987. S. 55ff. 
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utveckling av elev skulle främjas och lära eleverna att samarbeta oavsett sociala 

förutsättningar.
14

 

Enligt Leif Lewins (2011) rapport till Björklund var en av orsakerna till kommunaliseringen 

grundskolans införande. Elever från skilda samhällsklasser, bakgrunder och områden och 

därmed olika studieförutsättningar samlades för första gången under samma tak vilket krävde 

en förändring i skolans metodik. Behovet underströks enligt Lewin av att ordningsproblem 

blev vanligare samt att fler behövde särskilt stöd i undervisningen trots att kraven hade sänks 

när grundskolan infördes enligt Lewin. Politikerna kom således fram till att en 

kommunalisering var nödvändig för att kunna ge skolpersonal större utrymme för individuell 

anpassning av undervisningen efter elevernas enskilda behov. Nödvändigheten låg enligt 

Lewin i att en lokal huvudman kunde fördela resurserna som krävdes dit de behövdes.
15

  

6.2.1 Sammanfattning 1946-års skolkommission och enhetsskolans införande 

Det uppkom rekommendationer från diverse utredningar så tidigt som 1946 att skolan borde 

kommunaliseras för att öka det lokala inflytandet och på så sätt anpassa skolan efter de lokala 

behoven effektivare. Dessutom såg staten en kommunalisering som ett led i 

demokratiseringsprocessen, det vill säga att jämlikheten skulle öka i och med en 

kommunalisering.  

6.3 70-talet, SIA- och SSK-utredningarna 

Lindensjö och Lundgren (2000) gör ett första nedslag i 70-talets politiska vindar.  I riksdagen 

hade politikerna diskuterat skolans situation länge enligt författarna. Debatterna utmynnade i 

en utredning som kom att kallas SIA-utredningen. Utredningen kom enligt författarna fram till 

att fritidshemmens och skolans arbete skulle integreras, stadieövergångarna skulle underlättas, 

resurser skulle fördelas friare utifrån behov och eleverna skulle bli involverade i 

undervisningens planering.
16

 Två år efter SIA kom ännu en utredning som kom att kallas 

SSK-utredningen (Skola-Stat-Kommun). Utredningen kom enligt Lindensjö och Lundgren 

(2000) till som en följd av reformernas fördelning av uppgifter mellan stat och kommun men 

också för att se om en decentralisering av skolan var möjlig.
17

 Centerpartiet som hade 
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 Larsson, Hans Albin, Mot bättre vetande: en svensk skolhistoria, 1. uppl., SNS förlag, Stockholm, 2011. S.69. 
15

 SOU 2014:5 Staten får inte abdikera, - om kommunaliseringen av den svenska skolan. Stockholm: 

Utbildningsdepartementet . S. 15ff 
16

 Lindensjö, Bo & Lundgren, Ulf P., Utbildningsreformer och politisk styrning, HLS förl., Stockholm, 2000. 
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decentralisering högt på agendan och som blev regeringsparti 1976 slog ett slag för 

decentralisering av Sveriges offentliga verksamhet, målet var att tillgodose lokala behov och 

effektivisera enligt författarna. 
18

  

Lindensjö och Lundgren (2000) framför inte så mycket hur det argumenterades mot en 

kommunalisering. Innehållet i deras bok kretsar kring de olika undersökningar och verktyg 

som resulterade i kommunaliseringen. Detta kan vid första anblicken se ut som att författarna 

är för kommunalisering och vinklar sin text så men sett till bokens titel Utbildningsreformer 

och politisk styrning kan det samtidigt ses som att de objektivt återger hur reformerna såg och 

vad som föranledde dem. Lindensjö var vid tidpunkten boken skrevs docent i statsvetenskap 

på Stockholms universitet med inriktning utbildningspolitik med särskild tonvikt vid teorier 

om makt, demokrati och rättvisa. Lundgren innehar en professur i pedagogik vid Uppsala 

universitet och har även varit generaldirektör för Skolverket vilket gör dessa författare ganska 

tunga namn i fråga om tillförlitlighet som källa. 

6.3.1 Quennerstedt 

Quennerstedt (2006) har tittat på SIA- och SSK-utredningarna och kommer fram till att en 

decentralisering kunde råda bot på arbetsmiljöproblemen som fanns i skolan då om 

förvaltningen av resurserna blev friare. En decentralisering leder också till ökat lokalt 

inflytande över skolan.
19

  

Quennerstedt (2006)
20

 hänvisar till regeringsformens ord om kommunal självstyrelse som en 

orsak bakom decentralisering av samhällets institutioner såsom skolan vilket var en del av 70-

talets tidsanda, det vill säga: 

”All offentlig makt utgår från folket. Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning 

och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och 

parlamentariskt statsskick och genom kommunalt självstyre. Den offentliga makten utövas 

under lagarna.”
21
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 Ibid. S. 94f. 
19

 Quennerstedt, Ann, Kommunen - en part i utbildningspolitiken?, Örebro universitet, Diss. Örebro : Örebro 

universitet, 2006,Örebro, 2006. S.34. S. 42. 
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6.3.2 Ringarp 

Ringarp (2011) pekar på oljekrisen som en utlösande faktor till den stora 

decentraliseringsvågen. Välfärdsstaten hade expanderat stadigt fram till början av 70-talet när 

oljekrisen slog till med ökad arbetslöshet som innebar en minskning av statens inkomster. 

Välfärdsstaten började istället kallas ineffektivt och för byråkratiserat. Kritikerna ansåg att 

staten försökte likrikta samhället istället för att demokratisera den. En politik som innebar 

mindre detaljstyrning skulle vara gott för statens finanser ansågs det enligt Ringarp (2011).
22

 

Enligt Ringarp (2011) riktades det också kritik mot 70-talets skola för att den inte ansågs ha 

bekämpat samhällets klassklyftor i tillräckligt hög grad. Högern ansåg enligt Ringarp (2011) 

att dåtidens skola var för stel och omodern. Enligt författaren fanns det en uppfattning om att 

en likvärdig skola per automatik inte behövde betyda att skolan skulle se likadan ut överallt. 

För att motverka det som kritiserades behövde skolans personal få större handlingsfrihet som 

skulle motverka överbyråkratiseringen, ineffektiviteten och snabba på beslutsprocesserna. 

Detta skulle utveckla den svenska skolan.
23

 

Ringarp (2011) lyfter även fram att en kommunalisering av skolan leder till en bättre 

samverkan med övriga samhället och då utgår författaren från den bekanta SIA-utredningen. 

Genom de nya läroplanerna skulle äldre elever hjälpa de yngre vilket skulle enligt Ringarp 

främja den sociala ansvarskänslan.
24

 

Intressanta med Ringarp är att hon ser oljekrisen som en faktor till att staten började planera 

för en decentralisering. Staten blev helt enkelt tvungna att släppa taget om välfärden men hon 

skriver samtidigt som de flesta andra att ineffektivitet och en önskan om ökad handlingsfrihet 

för skolpersonalen var lika starka motiv bakom kommunaliseringen. Ringarp är till yrket 

historiker och knuten till Södertörns högskola samt Lunds universitet. Boken är hennes 

doktorsavhandling. Hon har tydligt refererat och skriver utan vinkling till synes vilket gör 

henne till en pålitlig källa.  

                                                           
22

 Ringarp, Johanna, Professionens problematik: lärarkårens kommunalisering och välfärdsstatens förvandling, 

Makadam, Diss. Lund : Lunds universitet, 2011,Stockholm, 2011. S. 38. 
23
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6.3.3 Lewin 

Det ansågs att en centralstyrd skola inte kunde lösa disciplinproblemen eller hjälpa de elever 

som behövde särskilt stöd i skolan. Dessutom pekades det ut folket hade väldigt lite inflytande 

över skolans verksamhet jämfört med övriga samhället. För att kunna öka samverkan mellan 

lärare och elevernas föräldrar blev en decentralisering nödvändig för att lärarna skulle kunna 

fåutrymme till att åstadkomma detta. Dessutom ville staten att elevernas inflytande skulle öka 

i och med kommunaliseringen.
25

 

Lewin (2011) skriver att det fanns ett stort motstånd från framförallt lärare mot 

kommunaliseringen. Lärarna trodde inte på kommunernas förmåga att genomföra 

decentraliseringen. Men motståndet berodde också på att ämnesundervisningen prioriterades 

allt mindre vilket sänkte lärarnas status.   

6.3.4 Sammanfattning 70-talet, SIA- och SSK-utredningarna 

Bilden av det som hände under 70-talet är att skoldebatten blev än mer en fråga om ekonomi 

och partipolitik. Centerpartiet tog makten i Sverige i allians med övriga borgerliga partier och 

hade decentralisering högt upp på listan över reformarbeten som skulle genomföras i Sverige. 

Dessutom pekar en del källor på att oljekrisens påverkan på Sveriges ekonomi var en 

betydelsefull faktor bakom statens strävan att kommunalisera skolan då vår väl utbyggda 

välfärdssamhälle blev ekonomiskt ohanterlig. Men kommunaliseringen ses enligt den senaste 

regeringsutredningen av Lewin som en konsekvens av enhetsskolans, grundskolans, införande 

då barn från alla delar av samhället möttes och nya problem dök upp som en hårt reglerad 

skola inte kunde lösa.  

6.4.80-talets decentraliseringsvåg 

Quennerstedt (2006) pekar på det som många också ansåg vara en orsak till 

kommunaliseringstankarna nämligen ineffektiviteten i att ha en stark statlig styrning. Hon 

formulerade det också som att de som skulle omfattas av de statliga besluten inte kunde 

påverka dem i någon större utsträckning. Välfärdsstaten ohanterliga storlek lyfts fram som ett 
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problem under 80-talet. Det ökande antalet av potentiella marknadsaktörer som knackade på 

dörren blev enligt författaren en orsak till att staten släppte sitt grepp om bland annat skolan.
26

  

Quennerstedts doktorsavhandling är välskriven och har tydliga källhänvisningar. Även om 

hon har en bakgrund som lärare och därmed fördomsfullt skulle man kunna tro att hon är 

emot en kommunalisering men det finns inga tendenser till ställningstaganden i hennes text. 

Idag är hon verksam som lärarutbildare vid Örebros universitet. 

Lindensjö och Lundgren (2000) kommer fram till att det var de ökade kraven på produktivitet 

och effektivitet som tvingade fram en decentralisering under 70 – och 80-talet som i sin tur 

bottnade i den allt mer omfattande globaliseringen. Vi hade ett stort välfärdssystem, där 

skolan ingick, som författarna anser blev för svår att styra.
27

 Detta är ett påstående från 

forskare enligt Lindensjö och Lundgren (2000). Det finns inga liknande påståenden från 

dåtidens riksdagspolitiker som antingen påstår samma eller som kan bekräfta det som forskare 

anser vara en omfattande orsak till kommunaliseringen. Vad forskarnas påstående bygger på 

nämns nämligen inte.  

6.4.1 Berg m.fl. 

Berg m.fl. (1999) har en mer hård syn på vad som ligger bakom statens beslut att 

kommunalisera skolan. Enligt dem fanns det ett tryck från allmänhetens informella 

förväntningar samt statens formella krav och kommunaliseringen blev konsekvensen när 

regeringen böjde sig för dessa krav som författarna uttrycker det. De är medvetna om att 

många andra forskare ser kommunaliseringen som en del i demokratiprocessen men 

ifrågasätter detta och ser det som att staten kommer närmare samhället. Om detta är demokrati 

på riktigt anser författarna vara en definitionsfråga. Författarna tar som de flesta författare upp 

statens officiella motiv också, att kommunaliseringen var ett led i skapandet av en likvärdig 

skola som skulle sudda ut klasskillnaderna. Detta var socialdemokraternas ursprungliga 

strävan som först främst utmynnade i enhetsskolans införande men borgarnas frammarsch på 

80-talet förde fram slagord som individualisering, valfrihet, konkurrens och effektivitet. Detta 

kom att delvis anammas av socialdemokraterna.
28
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Berg m.fl. (1999) anser att kommunaliseringen är inget annat än ett uttryck för att skolans 

legitimitet fallit och att förtroendet var lågt. Författarna ser kommunaliseringen som att staten 

underkuvade sig den nyliberala vågen som kom under slutet av 70-talet där valfrihet blev ny 

punkt på skoldebattens dagordning. 
29

 

Berg m.fl. (1999) kritiserar enligt mig kommunaliseringen starkt. Inte så mycket för vad som 

hände efter utan snarare för att politikerna verkade vilja fly undan ett problem när de beslöt 

sig för att decentralisera skolan. Detta är intressant då ingen annan ser det på riktigt samma 

sätt. De flesta författare i denna uppsats kritiserar decentraliseringen utifrån dess 

konsekvenser för skolan. Det skulle vara intressant att utförligare få se vad som rörde sig i 

politikernas huvud. Ett sett att ta reda på det är att kolla igenom protokoll från utskott och 

sammanträden från centerns och socialdemokraternas partiledningar under 70-talet. Gunnar 

Berg är professor i pedagogik vid Högskolan i Dalarna och Uppsala universitet vilket gör 

honom till en auktoritet på området trots hans tydliga kritiska hållning. Intressant är att Berg 

förekommer flitigast bland Lewins referenser i utredningen om kommunaliseringen vilket 

leder till frågan om Lewin inte har valt vinklingen i hans utredning genom att medvetet välja 

böcker skrivna av Berg. 

6.4.2 Isaksson 

Christer Isaksson som idag är journalist med vid tiden för kommunaliseringen var han bland 

annat politisk reporter i Expressen. Han inleder med att säga att den rådande samhällsandan 

var att skolan borde decentraliseras. Det var en del av dåtidens politiska dagordning ihop med 

ökat inflytande för medborgarna. Olof Palme satte enligt Isaksson (2011) igång ett 

reformarbete med ovan nämnda som mål. Detta skedde genom uppdelning av kommuner i 

mindre enheter vilket skulle öka intresset för demokrati och vår välfärd. Enligt Isaksson 

(2011) talade alla partier om ökat medborgarinflytande under 80-talet. Dessutom pekar han på 

det dubbla huvudmannaskapet för lärarna, lärarna hade både kommunen och staten som sina 

arbetsgivare. Detta gjorde det svårt att föra en koordinerad personalpolitik vilket medförde 

enligt Isaksson (2011) att ingen riktigt tog ansvar.
30

 Han är redaktör till boken 

Kommunaliseringen av skolan: vem vann – egentligen? I hans bok har ett flertal inblandade 
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från kommunaliseringen, politiker och fackligt anslutna, fått ge sin syn på vad som skedde i 

arbetet med att kommunalisera skolan. 

6.4.2.1 Stenlås 

Niklas Stenlås är idag på Uppsalas universitet där han arbetar med frågor om vår 

försvarsindustri under kalla kriget men också deprofessionaliseringen av lärarna. Vid tiden för 

kommunaliseringsreformen var han lärarstudent i Karlstad. Stenlås pekar även han på det 

dubbla huvudmannaskapet som ett argument till att skolan borde kommunaliseras, från 

regeringens sätt att se det. Även här nämns riskerna för en handlingsförlamning gentemot 

skolpersonalen som motiv. Han citerar från Göran Perssons självbiografi och säger själv att 

läsaren måste ta självbiografier med en nypa salt då de är efterhandskonstruktioner.
31

  

6.4.2.2 Kjell-Olof Feldt finansminister i regeringen Carlsson 

Kjell-Olof Feldt var finansminister vid kommunaliseringen och när boken skrevs var han 

ordförande för Friskolornas Riksförbund. Feldt uppger att han hade två stora motiv till att 

driva fram en decentralisering av skolan. Till och börja med värnade han om att utbildningen 

skulle vara likvärdig men detta kunde inte uppnås om staten var huvudman. Skolorna hade 

enligt Feldt stora skillnader i förutsättningar att bedriva undervisning och detta kunde inte 

staten göra något åt eller så brydde de sig inte. Som finansminister såg även han ett problem i 

att både staten och kommunerna var arbetsgivare åt lärarna. Då lärarnas löner betalades av 

staten men att avtalen med fackförbunden slöts mellan dem och kommunerna blev det 

stabiliseringspolitiska problem under den höga inflationen på 80-talet.
32

  

6.4.2.3 Ylva Johansson fd Skolminister för Socialdemokraterna 

Ylva Johansson var 1989 riksdagsledamot för Vänsterpartiet Kommunisterna och ledamot i 

utbildningsutskottet. Hon blev senare skolminister för socialdemokraterna. Hennes 

huvudsakliga skäl till att stödja en kommunalisering var att regeringen hade infört såkallade 

”lärarlösa lektioner” för att spara pengar. Hon sa att visserligen skulle eleverna kunna arbeta 

självständigt men för att det ska vara en lektion måste den ledas och planeras av en lärare. 

Detta ledde enligt Johansson till att elever med särskilda behov kom i kläm och att skolan 
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blev stökigare. Kommunerna ville hellre betala för lärarledda lektioner istället för elever som 

misslyckas i skolan.
33

 

6.4.2.4 Ingegerd Wärnersson fd riksdagsledamot för Socialdemokraterna 

Ingegerd Wärnersson är före detta riksdagsledamot för Socialdemokraterna med 20 års 

erfarenhet som lärare och rektor. Hon pekar på 1980-talets anda där medborgerligt 

engagemang och individualisering var viktiga punkter. Frihetskämparna från 70-talet hade 

blivit vuxna och ville styra över sig själva och framförallt sina barn som Wärnersson uttryckte 

det.
34

 Enligt henne var det långsiktiga målet med decentraliseringen att Sverige bättre skulle 

konkurrera i kunskap. Hon pekade på vår utveckling från bondesamhälle till industrisamhälle 

och nu från industrisamhälle till kunskapssamhälle vilket krävde att fler behövde nå 

akademisk examen. Det krävdes ett ökat samarbete mellan näringsliv och politik enligt 

Wärnersson och detta behövde enligt henne göras lokalt och därmed behövdes en 

decentraliserad skola. Wärnersson gillade inte heller gapet mellan huvudman och skolan. Det 

skedde enligt henne sällan någon direktkontakt mellan dem. Rektorerna ansåg enligt 

Wärnersson att ”påsen med pengar” inte var anpassad efter behoven och de hade ingen 

möjlighet att påverka det. Hon tycker inte heller lönesystemet tog någon hänsyn till lärarnas 

förmåga och lämplighet. Försöket att genom skolstyrelser med föräldrar som ledamöter öka 

inflytandet för föräldrarna fick inget större genomslag då pengar saknades.
35

  

Boken är uppbyggd kring nyckelpersonerna och andra från kommunaliseringsprocessen som 

fick återge sin syn på processen vilket inte gör boken vetenskaplig men då vi får förutsätta att 

personerna är hyfsat korrekt citerade är det värt att höra deras version. Boken är med all 

sannolikhet vinklad åt Riksförbundets håll då författaren till förorden var förbundets 

dåvarande ordförande Metta Fjelkner.  

Det fanns enligt Lindensjö och Lundgren en demokratiaspekt bakom kommunaliseringen. 

Staten skulle genom utbildning främja jämlikhet och demokrati. Skolan skulle sluta särskilja 
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och istället se till individens behov, vilket således krävde att lärare fick större utrymme till att 

utveckla olika metoder.
36

 

6.4.6 Skolverket 

Skolverket (1997) säger inte mycket kring varför skolan skulle kommunaliseras men de 

framhäver ansvarsförskjutningen från stat till kommun gör att skolpersonalens kunskaper 

utnyttjas effektivare vilket ska gynna den enskilde eleven. Då personalen är närmare 

händelsernas centrum än vad staten är borde därmed beslutsfattandet bli bättre.
37

 

Skolverkets bok kritiserar inte kommunaliseringen alls utan koncentrerar sig på hur 

kommunaliseringen gick till i korta drag. Det som framför allt fångade mitt öga var att de 

kallade Lpo 94 för den tydligaste läroplan vi hittills haft. Med tanke på att jag har hört flera 

lärare klaga på samma läroplans otydlighet under ett flertal verksamhetsförlagda utbildningar 

och att den borgerliga regeringen beslutade sig för att reformera läroplanen i början på 2010-

talet får det mig att ta skolverkets ord med en nypa salt. De är trots allt en statlig myndighet 

också som kom till under socialdemokraterna men faktum är också att boken skrevs under 

regeringen Persson vilket får mig att tvivla på dess objektivitet.  

6.4.7 Larsson 

Kommunaliseringen genomfördes och kom att utökas mer än vad som var tänkt i och med den 

ekonomiska krisen i början av 90-talet. Staten ansåg det vara nödvändigt att dra ned på sina 

utgifter på skolverksamheten. Detta skedde i form av minskade anslag till kommunerna och 

att de därtill själva fick bestämma vad de ville spara in på. Vidare nämner Larsson (2011) att, 

förutom minskade statliga utgifter, så såg kommunerna möjligheterna till att få mer resurser 

att disponera i och med decentraliseringen och därmed ökad makt. Även Larsson (2011) tar 

upp problemen med det dubbla huvudmannaskapet som orsak till kommunalisering som enligt 

honom hindrade rationaliseringar av skolverksamheten. Omförhandlingarna av lärarnas avtal 

skulle också medföra att man kunde ha lärarna i skolorna under fler timmar och därmed ge 

dem fler uppgifter än undervisning. Göran Persson motiverade själv det hela med att vi skulle 
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få ut mer resurser ur skolan med en kommunalisering det vill säga att det skulle bli 

effektivare. Persson lockade också lärarna med löneförhöjningar enligt Larsson (2011).
38

 

Hans Albin Larsson (2011) har en tidig utgångspunkt i sin studie kring kommunaliseringen 

nämligen 1946-års skolkommission vilket inte förekommer som utgångspunkt hos de andra 

lärarna. Även om resultaten från kommissionen inte resulterade i någon kommunalisering då 

så är det ändå intressant att vår dåvarande socialdemokratiska regering ansåg att statlig 

styrning krävdes för att garantera kvaliteten i undervisningen. Samtidigt som samma 

regeringsparti kovände när det blev en internationell trend att decentralisera samhället. 

Larsson (2011) ser samma motiv bakom kommunaliseringen som de flesta andra författare i 

den här studien men pekar ändå ut sparpolitiken under 90-talet som ytterligare motiv att ge 

kommunerna ökad ekonomiskt inflytande över de pengar som skulle vara avsedda för skolan. 

Samtidigt ser Larsson (2011) en del andra saker som inte förkommer i de andra källorna. Han 

tar upp motiv som bördan, för statens del, att vara skolans huvudman och det som pågick i 

maktens korridorer, som att utbildningsminister Göransson fick träda tillbaka för Persson som 

var mer välvilligt inställd till decentralisering. Detta gör Larssons arbete intressant och 

bekräftar delvis teorierna om att många inblandade gjorde karriärlyft i Kommunaliseringen av 

skolan, vem vann – egentligen? Larsson har dock en lätt kritisk ton till kommunaliseringen 

vilket gör att man inte kan dra allt för stora slutsatser av föregående mening. Larsson är 

professor i historia och utbildningsvetenskap och har bakgrund som lärare och lärarutbildare 

men också samhällsdebattör vilket gör honom till en pålitlig källa om än en aning 

ställningstagande vilket bekräftas i hans bakgrund som debattör. 

6.4.8 Enqvist 

Inger Enqvist (2000) skriver i sin kritiska granskning av kommunaliseringen att reformen var 

ett stort steg bakåt i utbildningskvalitet och hänvisar till högre organisationer inom utbildning 

som säger att reformen inte gjort någon nytta. Enqvist (2000) skriver att orsaken är att 

ansvaret har lagts på individer som inte har någon kompetens inom skolområdet. Detta ihop 

med en ny trend inom ledarskap där fackkunskap inte är ett krav för att leda en organisation 

som författaren uttrycker det. Enqvist (2000) säger att vid tillsättandet av en post med stort 
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ansvar är det främsta kriteriet skicklighet snarare än lämplighet vilket hon jämför med det 

allmänna bruket i utvecklingsländer.
39

 

Enqvist (2000) skriver också att kommunaliseringen har bidragit till att det är väldigt låga 

krav inom ämnena svenska, engelska och matematik och kraven sänks ännu mer av 

myndigheterna som vill ha undantag inom de krav som fortfarande finns för antagning till 

gymnasiet. Enqvist (2000) skriver också att nivån på läskunnighet är lika låg som den var i 

Sverige för 300 år sedan, källhänvisning till detta i hennes bok saknas. Enqvist (2000) 

hänvisar till Richardsson när hon säger att det inte talades klarspråk i riksdagen när 

reformerna började växa fram. Det talades exempelvis aldrig om hur mycket eleverna skulle 

kunna utan de pratades mest om metoder.
40

 

Dessutom drabbas högskolan enligt Enqvist (2000) då det inte längre är möjligt att ha 

inträdesprov till olika utbildningar. Anledningen till detta enligt författaren är att 

examensproven har avskaffats i och med kommunaliseringen vilket gör att högskolorna får 

nöja sig med ett godkänt betyg.
41

 

Inger Enqvists bok är väldigt subjektiv och många gånger gör hon ingen källhänvisning till 

den kritik av skolan, som jag som lärarstudent visserligen känner igen delvis, men som gör att 

den vetenskapliga nivån med visst fog kan ifrågasättas. Det är mycket åsikter i hennes bok 

men Enqvist har dock en pedagogisk bakgrund och var vid tidpunkten hon skrev boken 

verksam vid Lunds universitet vilket ger hennes text en viss tillförlitlighet. Det som jag 

personligen vill kritisera är att Enqvist skriver att hon vill granska idébakgrunden till Sveriges 

utbildningspolitik, se bokens titel, men det är sällan hon tar upp argument emot en 

kommunalisering utifrån debatterna på 70- och 80-talet i det avsnitt som handlade specifikt 

om kommunaliseringen. Det flesta åsikter skriver hon utifrån effekterna av kommunalisering, 

hon skriver med andra ord med facit i hand.  
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6.4.9 Lewin 

När beslutet att kommunalisera skolan kom 1991 var det officiella syftet enligt Lewin (2011) 

att effektivisera skolans verksamhet samt att höja utbildningskvaliteten.
42

 Lewin har ett 

intressant citat från dåvarande skolminister Göran Persson som i en proposition från 

riksdagsåret 90/91 anser att lärarnas erfarenheter och professionalism måste tas tillvara vilket 

blir ytterligare ett syfte bakom kommunaliseringen. Intressant är att lärarna protesterade 

kraftigt mot planerna vilket får mig personligen att undra om det fanns en andra tankar bakom 

Perssons ord då deras åsikter inte hördes mer än vad som gjordes.
43

  

Lewin (2011) har även han använt sig av intervjuer med nyckelpersoner vid tidpunkten för 

kommunaliseringen. Intervjuerna gjordes vid början på 90-talet.  

Beatrice Ask var skolminister under regeringen Bildt. Konstigt nog motsätter hon sig inte 

kommunaliseringen med tanke på att de borgerliga partierna var emot den vid omröstningen. 

Hon anser dock att det ändå finns väsentliga skillnader mellan hennes syn på hur skolan borde 

styras och Göran Perssons. Enligt henne är kunskap det som borde prioriteras högst. Medan 

hon anser att Persson sätter fostran och barnomsorg först. Dessutom anser hon till skillnad 

från Persson inte att organisation och metod är så viktigt som socialdemokraterna anser.
44

 Om 

det hon sa med organisation är en liten hint om att Ask ändå inte helhjärtat stödjer en 

kommunalisering vet jag inte. Hon säger i vilket fall som helst inte rakt ut att hon är emot det. 

Lewin är pensionerad professor i statsvetenskap vid Uppsalas universitet med inriktning på 

teori och praktik. Han är dessutom professor i vältalighet. Hans långa erfarenhet gör honom 

till en bra källa även om han fått kritik för sin utredning där det sagts att kommunerna 

svartmålas lite väl mycket och faktum är att han ofta refererar till den kritiske Gunnar Berg i 

sin studie vilket stödjer tesen om att han inte är helt objektiv. 

6.4.10 Sammanfattning 80-talets decentraliseringsvåg 

80-talet och inledningen av 90-talet kan sammanfattas med orden: demokrati och inflytande. 

Vi gick från en partipolitisk strävan efter decentralisering till att det blev en anda sprungen ur 

dåtidens internationella trend. Sveriges medborgare ville själva ha mer inflytande till skillnad 

från decenniet innan då det var politisk önskan från våra borgerliga partier att öka inflytandet. 
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Det ansågs mer eller mindre odemokratiskt med stark statlig styrning. Vissa pekar att andan är 

en följd av nyliberalismens intåg på 70-talet, vars pionjärer nu nått medelåldern och därmed 

knuffat ut sina föregångare som ville hålla kvar greppet om Sveriges välfärd. Individen skulle 

få mer inflytande. Individerna inom skolan var alltså lärare, rektorer, elever och deras 

föräldrar. Anmärkningsvärt är att lärarna inte ville se en decentralisering trots att det lockades 

med högre löner och inflytande.  

7 Hur genomfördes kommunaliseringen? 

7.1 Lgr 80 

Vår nuvarande kommunalisering föranleddes av Lgr 80 som kom till då kommunerna precis 

hade fått ökade befogenheter att disponera statsbidraget efter eget tycke enligt Lindensjö och 

Lundgren (2000). Det hade också inletts en diskussion kring förhållandet mellan grundskola, 

förskola och fritidshem. Lgr 80 fick från början ganska stark kritik då den ansågs vara otydlig. 

Skillnaden gentemot tidigare läroplaner var att den enbart punktade upp övergripande mål 

men hur dessa skulle nås skulle vara en lokal angelägenhet, som skulle berodde på vilka 

resurser som fanns tillgängliga.
45

 

Arbetsenheten infördes nu som var uppbyggt kring ett ämne eller en årskurs enligt Lindensjö 

och Lundgren (2000). Personalen inom arbetsenheterna fick också nu mer ansvar för det 

pedagogiska arbetet.
46

 Berg m.fl. (1999) skriver också att arbetsenheterna hade som syfte att 

också främja demokrati då arbetsenheten skulle bli ett föredöme för eleverna när lärarna 

samarbetade.
47

 Enligt Lindensjö och Lundgren (2000) förde Lgr 80 med sig ännu en ny 

företeelse som var målstyrningen. Målstyrning innebär lite mer detaljerat att det angavs vad 

eleverna skulle kunna i fråga om begrepp, modeller och teorier, men inte hur detta skulle 

uppnås. Detta blev som bekant upp till läraren att arbeta fram.
48

 Larsson (2011) skriver att 

målstyrningen var praxis fram till kommunaliseringens genomförande. Kommunerna, som 

skulle bli de nya huvudmännen, skulle inte lägga sig i frågor kring metod och pedagogik utan 
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skulle enbart granska verksamheten och utvärdera resultaten. Var inte resultaten 

tillfredsställande skulle åtgärder vidtas. 
49

 

Genom Lgr 80 fick Sveriges kommuner order om att fördela elever så att varje klass blev så 

blandad som möjligt i fråga om social sammansättning enligt Berg m.fl.(1999). Detta skulle 

vara en del i implementerandet av likvärdighetsprincipen genom att främja den sociala 

jämlikheten på detta sätt
50

 

För elevernas del skulle Lgr 80 enligt Larsson (2011) bidra med friare studieval genom att de 

fick välja mellan ett antal kurser efter eget tycke. Detta protesterade Vänsterpartiet 

kommunisterna mot enligt Larsson (2011) då de ville att de riksgiltiga kursplanerna skulle 

skärpas istället för att mattas av som han uttrycker det. Dessutom utökades 

arbetslivsorienteringen, eller prao. Lgr 80 skulle öppna för eleverna att  vara med och 

bestämma över sina arbetsformer ihop med läraren enligt Larsson (2011). Elevernas 

världsbild skulle ligga till grund för innehållsurvalet. Debatten kring undervisningskvaliteten 

under 70-talet var också en grund för Lgr 80. Därmed började baskunskaper betonas i större 

utsträckning samtidigt som kraven för inträde på gymnasiet sänktes, betyg skulle ges från 

åttonde klass. Förändringarna skulle göra det lättare för de elever som inte var lika 

entusiastiska över sina studier skriver Larsson (2011). Förändringarna som skulle underlätta 

för individen var inte implementerades inte på individnivå utan förändringarna kom att gälla 

alla liksom kursernas utformning och klassernas uppbyggnad.
51

  

Rolf Lander (1991) skriver att med Lgr 80 frilades 11 procent av skolschemat till temastudier 

som skulle ha lokal förankring. Detta var enligt Lander (1991) inte populärt bland lärarna som 

försökte undvika temastudierna.
52

  

7.1.1 Sammanfattning Lgr 80 

Lgr 80 blev det första steget konkreta steget mot kommunaliseringen. Det som skiljde den 

mot tidigare läroplaner var målstyrningen som innebar att enbart mål för verksamheten 
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angavs. Hur målen skulle uppnås blev upp till skolpersonalen. Kommunen skulle granska 

verksamheten och vidta åtgärder om målen inte uppnåddes.  

Eleverna fick större valfrihet i sin skolgång då fria kursval infördes. Arbetslivsorienteringen 

eller Prao som det hette i folkmun förlängdes. Eleverna skulle i och med Lgr 80 vara med och 

bestämma arbetsformerna ihop med lärarna. Betyg skulle delas ut först vid åttonde klass. 

7.2 Riksdagsbeslut 

I en budgetproposition 1986 framkommer regeringens syn på ansvarsfördelningen mellan stat 

och kommun enligt Lindensjö och Lundgren (2000). Regeringen önskade en ökad 

decentralisering och ökad målstyrning på bekostnad av regelstyrning. Staten skulle inneha ett 

övergripande ansvar men att kommunerna skulle ta ansvaret för organisation och 

implementering.
53

 

Enligt Isaksson (2011) trodde många in i det sista att kommunaliseringen aldrig skulle gå 

igenom då skolminister Persson mötte ett massivt motstånd från både lärare och från de 

borgerliga och en del tveksamma på vänsterkanten.
54

  

Persson hade 1989 fått klartecken från finansdepartementet skriver Ringarp (2011) och nu 

skulle de samtalas med Centerpartiets utbildningspolitiske talesman Larz Johansson som 

Persson hade viss personlig kontakt med. Centern och Socialdemokraterna har tidigare gjort 

upp tillsammans kring skolfrågor vilket gjorde det också till ett naturligt val. Enligt Ringarp 

(2011) fick de tillsammans med sig Facklärarförbundet och Lärarförbundet på idén om en 

kommunalisering om än med viss tveksamhet.
55

 Det gick dock inte att se Centerns stöd som 

given då Larz Johansson från centerpartiet var orolig för de ökande utgifterna som väntade 

kommunerna och skulle senare rösta emot förslaget.
56

   

Vänsterpartiets utbildningspolitiske Ylva Johansson ansåg att de hade lyssnat på lärarna men 

att de dock hade skett en del förbättringar i avtalsförslaget som lagts fram vilket innebar att 

vänstern skulle rösta för trots det kvarvarande motståndet från lärarna. Göran Persson lade 
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fram stöd från skolpersonal och alla fackförbund utom riksförbundet som sitt kort när han 

skulle försvara kommunaliseringen enligt henne i Isakssons bok (2011).
57

 Tillslut så 

genomfördes voteringen med resultatet 162 för och 157 emot. Kommunaliseringen skulle 

genomföras.
58

 

Även Larsson (2011) har skrivit om vad som skedde 1989 när beslutet togs. Det framgår i 

hans bok att Göran Perssons företrädare som skolminister, Bengt Göransson, gick emot 

partilinjen och ville inte lika starkt se en kommunalisering av skolan. Larsson (2011) hänvisar 

till ett avsnitt ur Richardsson som säger att det var uppenbart att beslutets riktiga motiv 

handlade om statens pengar. Bengt Göransson blev i början på år 1989 bortplockad av Ingvar 

Carlsson till förmån för kommunpolitikern Göran Persson som högst upp på sin agenda hade 

en kommunalisering av skolan.
59

 Enligt Larsson (2011) förde Persson ett taktiskt spel när han 

försökte vinna röster för sin plan för skolan. Perssons drag kom när han vunnit över 

Vänsterpartiets ledamot i utbildningsutskottet, Ylva Johansson. Perssons bud löd att lärarna 

skulle få ett stort lönepåslag men sämre arbetstider. Förslaget godtogs av Sveriges 

Lärarförbund och Facklärarförbundet men inte Riksförbundet. Persson avvisade också 

farhågorna om att en kommunalisering skulle innebära en fara för skolans likvärdighet genom 

att lova en tydlig läroplan, likvärdig lärarutbildning, ett statsbidrag som var öronmärkt för 

skolan, centrala kursplaner samt ett utvärderingssystem.
60

 

Ringarp (2011) tycker att Göran Persson hade en tung roll i genomförandet av 

kommunaliseringen men hon anser att huvudansvaret låg hos statsminister Ingvar Carlsson. 

Enligt Ringarp (2011) var Carlsson intresserad av kommunaliseringsfrågan redan ett 

decennium tidigare, detta nämns inte hos de andra författarna. Det var Carlssons iver att 

kommunalisera som var orsaken till att Göransson bortplockades till förmån för Persson på 

skolministerposten enligt Ringarp (2011). Enligt Ringarp (2011) ansåg Persson att politiker 
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tidigare hade vikit sig för lätt mot lärarfacken vilket Persson själv skulle ha ansett inte vara till 

gagn för varken politiker eller facken.
61

 

När Persson precis hade tillträtt som skolminister upprättade han en arbetsgrupp som kallades 

skolprojektet skriver Ringarp (2011). Syftet var få igenom de förändringar regeringen hade 

som mål att åstadkomma som tidigare hade misslyckats. Gruppen skulle gå emot myndigheter 

vilket ansågs vara drastiskt men enligt Persson var nödvändigt skriver Ringarp (2011). Med i 

Skolprojektets arbete fanns en man från Lärarhögskolan vid namn Ulf P. Lundgren som sedan 

blev generaldirektör för skolverket och figurerar flitigt i denna uppsats.
62

 

Lewin (2011) skriver om Ansvarspropositionen (prop. 1990/91:18) som behandlade ett av det 

mer svårlösta problemen i arbetet att reformera skolan som var likvärdigheten. Tidigare var 

den statliga styrningen en garanti för likvärdighet men nu skulle samma likvärdighet 

bibehållas utan att ha en enhetlig skola. Lösningen blev att staten fick ansvar för upprättandet 

av lagar och läroplaner som skulle fortsatt garantera likvärdigheten.
63

 

Ansvarspropositionen var enligt Lewin (2011) resultatet av Skolprojektets arbete som Ringarp 

tidigare skrev om som sjösattes av Göran Persson. Lewin skriver att Skolprojektets arbete 

resulterade i följande punkter
64

: 

 Skolans verksamhet blev kommunens sak. Staten skulle styra genom lagar och 

läroplaner för att rikta in dess färdriktning.  

 Viss regelstyrning skulle ske ihop med målstyrningen som nämnts innan. Detta ansågs 

vara en nödvändighet för att verksamheten skulle fungera. Rent praktiskt innebar detta 

utvärdering av verksamheten.  

 För att det skulle vara en tydlig ansvarsfördelning mellan stat och kommun gick staten 

ifrån systemet med öronmärkta statsbidrag till kommunerna till att istället ge 

kommunerna ett så kallat sektorsanslag som skulle täcka verksamheten generellt.  

 Skolöverstyrelsen och länsskolnämnderna som varit de tidigare granskningsorganen 

avvecklades. Istället skulle skolverket upprättas. 
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7.2.1 Sammanfattning riksdagens och regeringens arbete 

Vi utgår ifrån en budgetproposition från 1986 då det är där kommunaliseringen började 

långsamt förverkligas även om det slutgiltiga beslutet kom tre år senare. Ingvar Carlsson 

beslutade sig för att placera en kommunaliseringsvänlig politiker på skolministerposten, 

Göran Persson. Denne handlingskraftige man började genast bana väg för 

kommunaliseringen, trots massivt motstånd från opposition och lärare. Centern kontaktades 

för att vinna stöd för förslaget. Vänstern hade lovat att stödja lärarnas vilja men skulle ändå 

rösta för förslaget.  

Det råder olika åsikter om vem som är den enskilt mest ansvarige för att kommunaliseringen 

ägde rum. De flesta pekar ut Göran Persson som enligt vissa använde sig av ganska hårdföra 

metoder medan andra pekar ut statsminister Ingvar Carlsson då det trots allt var han som 

tillsatte Persson när hans föregångare Bengt Göransson var motvillig till en kommunalisering.  

7.3 Implementering 

Den kritiske Enqvist (2000) skriver att när kommunaliseringen skulle genomföras var inte 

styrdokumentet färdiga. Betygskritserier saknades och detta skedde inte långt innan eleverna 

skulle bli tilldelade betyg. Enligt Enqvist är de flesta överens om att reformen var ett 

hastverk.
65

 

Som en följd av att staten frångick regelstyrningen och började bruka målstyrning övergavs 

skolöverstyrelsen som granskande organ för skolan och istället introducerades Statens 

Skolverk. Enligt Skolverket själva (1997) blev deras uppdrag att utveckla skolan och bedriva 

uppföljning och utvärdering av dess verksamhet. Utvärderingarna som är grunden för 

eventuella förändringar i skolans organisation skulle ske med hjälp av kommunerna för att få 

en bättre bild av vad som sker.
66

 

7.4 Fackförbunden 

Inom lärarnas olika fackförbund i mitten av 80-talet var man oroliga att det skulle komma en 

proposition om en kommunalisering av lärarnas tjänster. Fackförbunden var rörande överens 

om att det skulle bestridas enligt Isaksson. Dock hade inte förbunden tagit sig an frågan på 

tillräckligt stort allvar visade det sig enligt samma författare. Dessutom fanns det inte tyngre 
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argument i tillräckligt stor grad mot en kommunalisering vilket enligt Isaksson (2011) 

påskyndade processen.
67

 

Lärarnas rikförbund kom så småningom att utarbeta ett dokument där de skulle förklara varför 

lärarkåren motsatte sig en kommunalisering. Det som förbundet främst tryckte på var 

faktumet att det redan då började bli uppenbara skillnader mellan kommuner i hur 

utbildningen bedrevs i fråga om kvalitet och resurser till eleverna enligt Isaksson (2011). 
68

 

Under 80-talets sista dagar behandlades kommunaliseringsfrågan i riksdagens utskott där de 

borgerliga sa nej till en kommunalisering. Noterbart är att Vänsterpartiet kommunisterna 

stödde en kommunalisering men skulle ändra sig om lärarkåren sa nej. Samtidigt hade 

avtalsförhandling med Arbetsgivarverket pågått en tid utan resultat. När tillslut ett förslag från 

Arbetsgivarverket kom ansågs det vara ett hot vilket urartade i en strejk.  

Enligt Lander (1991) slogs inte fackförbunden mot de förslag som presenterades av 

regeringen för att de troligtvis tjänade på villkoren som exempelvis löftet om höjda löner.
69

 

Lander (1991) skriver att regeringens erbjudande trots allt blev ett hårt slag på lärarnas 

självförtroende som enligt han själv såg sig som offer i en ideologisk konflikt mellan flera 

partier, främst socialdemokraterna.  

7.5 90-talets kris 

80-talets finansbubbla sprack tillslut och vi gick in i en djup ekonomisk kris. Borgarna kom 

till makten i början av 90-talet och inledde sin sparinriktade politik som innebar 

bolagiseringar och privatiseringar enligt Larsson (2011). Socialdemokraterna återkom till 

makten men försatte på samma bana som borgarna. Metoden var bland annat att minska stödet 

till kommunerna och ge kommunerna fria händer att disponera pengarna vilket följaktligen 

ledde till att kommunerna sparade in pengar på skolan.
70

 

7.6 Sammanfattning kommunaliseringens genomförande 

Kommunaliseringen inleddes rent konkret med Lgr 80 som blev den första läroplan som 

tillämpade målstyrning och som gjorde lärarna själva ansvariga för hur målen i läroplanen 
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skulle uppnås. Regeringen höll därefter en låg profil till mitten 80-talet då olika propositioner 

började avlösa varandra som skulle bana väg för en kommunalisering. Skolminister Bengt 

Göransson var dock tveksam vilket skulle kosta honom jobbet. Göran Persson satte därefter 

fart på processen och lyckades genom uppgörelser med vänstern och två av tre fackförbund få 

igenom beslutet att kommunalisera skolan. Fackförbunden hade i början varit överens om att 

bestrida reformen men inte tagit itu med frågan så mycket som behövdes. Dessutom dröjde 

det ett antal år innan ett dokument med tydliga argument mot en kommunalisering 

presenterades. Reformen genomfördes därefter hastigt vilket medförde att betygskriterier kom 

att saknas när de första eleverna skulle bli tilldelade betyg.  

8 Vad blev konsekvenserna av kommunaliseringen? 

8.1 Lärarnas behörighet 

Larsson (2011) nämnde tidigare att antalet behöriga lärare minskats sedan skolan 

kommunaliserats. Larsson skriver att 1971 upprättades den så kallade skolförordningen, 

avskaffad 1990, som enligt honom var en av de viktigaste kvalitetskontrollerna för skolans 

verksamhet. I den stod bland annat att det krävdes att en rektor hade behörighet till en 

ordinarie lärartjänst. I en skollag från 1986 behövde en rektor enbart ha förvärvat pedagogiskt 

”insikt” av något slag vilket enligt Larsson (2011) mer eller mindre betydde att vem som helst 

kunde bli rektor.
71

  

Krav för lärare fanns också specificerat. För att kunna bli anställd som lärare krävdes en 

lärarexamen, krav på ämnesutbildning fanns inte. Det blev istället upp till kommunerna att 

hitta lärare som har en för ett specifikt ämne avsedd utbildning. En lagändring från 1997 sa 

dock att det blev tillåtet att anställa en obehörig lärare under maximalt ett år. 1999 ändrades 

detta igen till att det blev tillåtet att anställa en obehörig lärare på obestämd tid enligt Larsson 

(2011).
72

 

I och med de otydliga och låga kraven på lärarna som kom under 90-talet föll betydelsen av 

ämneskunskaper skriver Larsson (2011). Förutom lärarnas behörighet skedde det också 

genom att undervisningstiden minskade, temastudier blev den nya trenden samt att 

ämnesstudier hamnade i skymundan i den nya lärarutbildningen. Argumenten som angavs till 
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att minska ämneskunskapens betydelse var att verkligheten inte var uppdelad i ämnen. 

Sakkunniga i vetenskapen kring ämnesuppdelningens vara eller icke vara ansåg dock att 

elever lärde sig bättre om deras undervisning strukturerades och genomfördes av behöriga 

lärare skriver Larsson (2011).
73

 Detta går också stick i stäv med dagens trender. Många vill få 

de till att samverkan över ämnesgränserna är något gott medan Larsson (2011) hävdar 

motsatsen. Ännu en gång, är det en politisk eller vetenskaplig fråga? Är det Larssons egen 

åsikt eller är detta ännu en fråga om demokratifostran att ha temaundervisning istället för 

ämnesundervisning? Kan det till och med handla om sparkrav när vissa påstår att 

temaundervisning är gott? 

8.2 Skolinspektionen 2010 

Larsson (2011) skriver att Skolinspektionen lämnade en rapport till vår borgerliga regering 

under år 2010 där det konstaterades att likvärdigheten var mycket bristfällig. 20 % av eleverna 

lämnade enligt rapporten grundskolan utan fullständiga betyg och endast varannan elev 

fullföljer sin gymnasieutbildning med godkänt i alla ämnen. Lagen säger att alla elever har 

rätt till en så kallad definierad utbildning men det förekommer att eleverna inte får någon 

undervisning i vissa av ämnena. Det framkommer enligt Larsson (2011) också att många 

elever inte får veta vad de har valmöjligheter och rättigheter. Undervisningen utgår inte alltid 

från läroplan och kursplan utan från lärobokens innehåll.
74

 

Enligt Larsson (2011) står det också i rapporten att många lärare saknar kunskap om de 

nationella målen och dessutom är många lärare obehöriga i sina ämnen. Stöd till elever med 

särskilda behov följer enligt Larsson en standardmall oftast och utelämnar därmed elevens 

verkliga behov. I rapporten framkommer det enligt Larsson också att den alltmer flitigt 

använda metoden att låta eleverna arbeta individuellt och lyssna mindre på läraren gör att 

elever från hem med lägre studievana halkar efter.
75

 Detta skapar enligt mig en krock mellan 

vad som lärs ut till lärarstudenter och vad som skrivs i skolinspektionens rapport. Personligen 

har jag ofta fått höra att katederundervisning är passé, det är vikigare att eleverna får arbeta 

praktiskt än att sitta och lyssna på föreläsningar. Men skolinspektionen säger nu att det är för 

lite lärarlett samtidigt som många vill slopa systemet med hemläxor. Frågan som uppkommer 
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blir därmed: vilket stämmer? Är rapporten politiskt vinklad eller är den vetenskapligt 

förankrad? 

Larssons (2011) presenterar sin syn på TIMSS- och PISA-undersökningarna. Enligt TIMSS 

presterar Sverige allt sämre i matematik bland OECD-länderna. Inom naturvetenskap 

presterar svenska elever som snittet inom OECD säger Larsson. Detta gällde elever i årskurs 8 

men det visar sig att detta även gäller på elever i årskurs 4. Bland gymnasieelever var Sverige 

enligt Larsson (2011) näst sämst inom matematik men som snittet gällande fysik. PISA har 

samma resultat som TIMSS. Skolverket lägger till också att likvärdigheten och läsförståelsen 

har blivit markant sämre enligt Larsson.
76

 

8.3 Likvärdigheten 

Christer Isaksson (2011) ägnar i ett kapitel i sin bok åt kommunaliseringens konsekvenser. 

Ann Renbjer skriver i Isakssons bok om sin syn på kommunaliseringen. Hon har under hela 

sitt yrkesliv varit lärare och fackligt aktiv inom Lärarnas Riksförbund. Hon skriver att tidigare 

bestämde statsbidragen omfattningen av skolans verksamhet genom att bidragen kopplade 

lärartätheten till skolorganisationen uttryckt i antalet klasser som fastställdes av 

länsskolnämnderna. Detta innebar att kommunerna inte kunde ändra hur pengarna 

disponerades vilket garanterade likvärdighet. Renbjer berättar också att genom systemet med 

meritvärdering reglerades det vem som kunde anställas som ämneslärare. Dåtidens 

lärarutbildning hade behörighetskrav för olika inriktningar vilket blev ännu ett verktyg i 

säkerställandet av likvärdighet och kvalitet.
77

 Inget av detta finns nu kvar. 

Dåvarande finansminister Kjell-Olof Feldt som var en av det högst ansvariga för 

kommunaliseringen erkänner själv att målet om likvärdig utbildning inte uppnåtts utan att 

avstånden mellan så kallade bra och dåliga skolor ökat vad gäller likvärdighet. Feldt skriver 

att en framgångsrik skola kräver kompetent skolpersonal med bra förutsättningar. Han lägger 

ansvaret på både staten och kommunen. Staten anser han nämligen ha struntat i 
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lärarutbildningens svagheter och kommunerna har inte satt kunskapsinhämtning och lärarens 

roll i centrum när arbetsvillkoren skulle formeras.
78

 

Feldt anser inte att huvudorsaken till den svenska skolans problem är kommunaliseringen utan 

ser valfrihetsreformen, beslutad av Bildts borgerliga regering, är av större tyngd. Feldt anser 

att de mest studiemotiverade eleverna drar sig mot friskolorna medan resterande bli kvar i den 

kommunala vilket enligt Feldt skapar en segregation. Feldt är av åsikten att duktiga elever 

lyfter mindre duktiga elever. Studier visar dock konkurrensen mellan friskolor och 

kommunala skolor har lyft friskolorna enligt Feldt. Bostadssegregationen verkar vara större 

ett problem då människor med lägre inkomst och visst etniskt ursprung hamnar inom ett 

bostadsområde. Likvärdighetsbegreppet och friskolor har ändå ett samband enligt Feldt som 

säger att vinstdrivande skolor sänker kvaliteten genom att anställa färre och/eller obehöriga 

lärare för att spara pengar.
79

 Samma avsnitt säger att den föreställningen saknar underlag men 

personligen tycker jag mig känna igen det som sägs efter min egna skoltid och det som 

skrivits i media. Observera att avsnittet som ska vara Feldts ord verkar övergå till redaktörens 

egna ord men jag kan inte styrka det. 

Leif Lewin (2011) slår fast att kommunaliseringen gjorde skolorna mindre likvärdiga. För 

detta påstående utgår han från två reformer som genomfördes av regeringen Bildt i början av 

90-talet nämligen det fria skolvalet och friskolereformen. Innan hade skolan fått bestämma 

huruvida en individ skulle få individuell anpassning eller ej, samt kompensatoriska åtgärder. 

Individualiseringen som diskuterades på 70-talet skulle ske inom klassens ram skriver Lewin 

(2011) men att i början 90-talet skulle begreppet vidgas till att kommunerna skulle i viss mån 

profilera sina skolor i syfte att föra samman elever med lika intressen och behov. 

Valfrihetsreformen förstärkte detta då profileringen blev till konkurrens mellan eleverna.
80

 

8.4 90-talets finanskris 

Carlgren och Kallos (1996) ser 90-talet som nyliberalismens höjdpunkt. Enligt Carlgren och 

kallos (1996) blev 1991 året för en form av paradigmskifte inom den svenska skolan. I 

klartext menar de att slagord som ”en skola för alla”, likvärdiga möjligheter och likvärdig 
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utbildning fick ge vika för begrepp som ”fria skolval”, ”effektivitet” och ”konkurrens”. Detta 

skedde under regeringen Bildt men när socialdemokraterna vann makten igen 1994 hamnade 

skolan enligt författarna i skymundan.
81

 

Ylva Johansson som gick över från vänstern till socialdemokraterna anser att den ekonomiska 

krisen vid 90-talets början var orsaken till att kommunaliseringen inte blev lyckad. Enligt 

henne ingick det i reformen att klasserna skulle bli mindre och att skolorna skulle få mer 

resurser och att den skulle upprustas. Den ekonomiska krisen som kom under Bildts tid som 

statsminister ledde till att anslagen till skolan fick minskas. Dessutom anser hon att de olika 

kommunerna arbetade för lika när det var meningen att den lokala kommunen skulle arbeta 

fram något eget för sina elever utifrån de förutsättningar som fanns.
82

 

Ylva Johansson vill framhålla att kommunaliseringen ledde till en del positivt också. Hon 

nämner att barnomsorgen och fritidsverksamheten kom närmare skolverksamheten vilket 

innebar att fritidspedagoger och lärare kunde samverka. Förskoleklassen anser Johansson vara 

en förlängning av skolgången vilket gör dagens skola till en bättre skola än den som var på 

70-talet och 80-talet. Enligt Lander infördes dock förskoleklassen för att spara pengar på 

dagisplatser som staten var tvungna att erbjuda föräldrarna.
83

 Men Johansson erkänner ändå 

att kunskapsklyftorna har ökat samtidigt som kunskapssnittet sjunker snabbt men hon vill inte 

lägga skulden helt på kommunaliseringen. Johansson menar att den höjda allmänna 

utbildningsnivån i Sverige har gjort att lärarnas status sjunkit. Detta samt att synen på 

auktoriteter har försämrats. Johansson misstänker också att kommunaliseringen kan ha haft 

inverkan på lärarna själva, de ser ner på sig själva och sitt värde.
84
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Rolf Lander (1991) anser att decentraliseringen har lett till att staten löst problemen med 

kostnadseffektiviteten. Detta anser han vara viktigt då en bra utbildning är nödvändig för 

arbetskraften i landet.
85

  

8.5 Lpo 94 

Larsson (2011) ställer frågan om skolan når upp till sina mål. Hans svar är att i stort står 

Sverige sig bra i internationella jämförelser men inte alls i vissa avseenden. Han vidhåller 

dock att det är viktigt att ta hänsyn till olika förutsättningar när man jämför olika tidpunkter. 

Larsson (2011) skriver att fram till 1960-talet hade vi examenssystem som var en tydlig 

kvalitetsindikator för skolan. Så kallade absoluta betyg brukades förr i tiden som innebar att 

ett icke-godkänt betyg innebar att eleven fick gå om en årskurs. Detta förändrades med de 

relativa betygens införande som fördelade betygen enligt en kurva där sju procent av eleverna 

skulle ha det lägsta respektive högsta betyget. När Lpo 94 infördes, som den första läroplan 

helt med målstyrning, infördes också strävansmål och uppnående mål. Fram till 2009 gjordes 

det ingen kontroll av måluppfyllelsen av årskurs fem enligt Larsson (2011). Kraven för att 

komma in på gymnasiet blev under 90-talet att godkänt i endast svenska, engelska och 

matematik krävdes. Trots de låga kraven skriver Larsson (2011) att var tionde elev inte var 

behörig till gymnasiet år 2001. De absoluta betygen återinfördes dock där det bestämdes att 

det skulle finnas tre godkända betyg och ett icke-godkänt. Återinförandet av de absoluta 

betygen blottlade eleverna som smitit igenom årskurserna utan att egentligen uppnått kraven 

för godkänt.
86

  

Lewin (2011) säger att regeringen insåg att Lpo 94 inte var tydlig nog i sina styrdokument för 

att det skulle gå att göra en bra uppföljning på individer och verksamhet, resultaten blev Lgr 

11. Lgr 11 skulle ha tydligare mål och krav i sina styrdokument som skulle öka likvärdigheten 

när elevernas kunskaper skulle bedömas men också underlätta uppföljning av skolans 

verksamhet. Lgr 11 är också en del i ambitionen att göra skolan mer enhetlig skriver Lewin 

(2011). För att göra skolan mer enhetlig har staten sett över skolans kunskapsinnehåll. Detta 

har medfört att skolpersonalens manöverutrymme reducerats något, de kan inte samma 
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utsträckning själva bestämma undervisningens innehåll. Detta leder enligt Lewin också till att 

huvudmannens, kommunens i detta fall, inflytande minskar något.
87

 

8.6 Betygen 

Lewin (2011) redovisar också resultat av studieresultaten i skolan. Med studieresultat 

inkluderar han kunskap, färdigheter, värderingar, attityder, intresse, självkänsla och psykisk 

hälsa. Lewin använder sig av betyg och internationella mätningar och enligt honom är 

spridningen av dessa resultat en indikation på hur likvärdig den svenska skolan är.
88

  

Generellt anser Lewin (2011) att betygens utveckling med betygsinflation och bristande 

likvärdighet har gjort att betygen inte kan användas till att bedöma kunskapsutveckling på ett 

helt tillfredsställande sätt. Men det kan enligt Lewin fortfarande användas för att se skillnader 

mellan olika elevgrupper som exempelvis kön och betyg beroende på föräldrarnas 

utbildningsbakgrund. Lewin (2011) skriver att generellt har snittbetyget ökat sedan 1998 även 

om internationella mätningar säger att i flera ämnen sjunker resultaten.
89

 

Lewin (2011) har också undersökt och redovisat statistiken kring andelen elever som uppnått 

godkänt betyg i alla ämnen. Andelen elever som inte fått godkänt betyg i alla ämnen har ökat. 

23 % av eleverna i årskurs 9 blir underkända i minst ett ämne vilket är en ökning med cirka en 

procent från föregående år.
90

 

Det finns också stora variationer i betyg beroende på kommuntillhörighet. Andelen behöriga 

till gymnasiet är 99 % i förorter till storstäder men endast 83 % i storstäderna. Enligt Lewin 

(2011) handlar det mycket om elevernas bakgrunder och hemmets studietradition. Att det 

handlade om invandrarbakgrund eller inte hade relativt liten betydelse säger Lewin (2011) 

men den faktorn hade än dock ökat på senare år, dock hade det ökat i betydelse om eleven var 

utlandsfödd eller ej. Den socioekonomiska faktorn var av stor betydelse enligt Lewin (2011) 

vilket är viktigt att poängtera då målet med enhetsskolan och kommunaliseringen var att öka 

likvärdigheten. Betydelsen av socioekonomiska bakgrunden hade till och med ökat enligt 

Lewin (2011) jämfört med tidigare år. Framförallt ökar skillnaderna i betyg beroende på om 

elevens föräldrar har en bakgrund inom högskolestudier eller inte. Enligt Lewin (2011) har 
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det fria skolvalet medfört att elever med högre motivation till studier sökt sig till skolor med 

jämlikar, om de skolorna råkar vara friskolor som Kjell Olof Feldt påstår framgår inte.
91

 

Enligt de internationella studier Lewin (2011) använt sig av har läsförståelsen sjunkit jämfört 

med andra länder. Detta bekräftas i PISA-undersökningen. Resultaten inom matematik har 

enligt Lewins (2011) tolkning av TIMSS-undersökningen blivit sämre också.
92

 

9 Diskussion 

9.1 Metod 

Att bestämma sig för hur uppsatsen skulle färdigställas var svårt. Ämnet må vara ganska 

specificerat men är ändå väldigt stort. Medan jag läste igenom materialet dök det upp många 

frågor rörande nyckelpersonernas och riksdagspartiernas inre tankar. Dessa fick läggas på is 

då uppgiften var att göra en konsumtionsuppsats och att det främsta syftet var att finna 

argument för en kommunalisering samt dess genomförande och konsekvenser. De delikata 

detektivfrågorna hörde med andra inte hemma i den här uppsatsen. Även om det är en uppsats 

på C-nivå finns det inte hur mycket utrymme som helst vilket var ännu en anledning till att 

begränsa omfånget av det som skulle studeras. Frågorna som dykt upp under arbetets gång är 

många vilket gör att det finns mycket att utforska till produktionsuppsatsen. 

Jag är nöjd med valet av innehållsanalys som metod då den var enkel att använda. Det är för 

mig lite oklart vad den alternativa metoden skulle kunna vara. Utifrån min tolkning av vad en 

konsumtionsuppsats var för något fanns det inget riktigt alternativ för mig än en 

innehållsanalys. Metoden lämpade sig väl då det blir lätt ha ordning och reda på materialet 

vilket underlättar arbetet.  

Det stora problemet med detta arbete var att hitta internationella artiklar med relevans för 

uppsatsens frågeställningar. Trots ett flertal försök på två olika bibliotek samt Google fanns 

det inte mycket. I efterhand borde fler sökmotorer än ERIC ha prövats på universitetets 

hemsida, men det fanns material så det räckte i alla fall. Att anstränga sig för att hitta fler 

kanske hade gjort uppsatsen för stor. De artiklar jag hittade som gick använda här var mer 

eller mindre summeringar av kommunaliseringen även om Rolf Lander nämnde en del saker 
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som inte nämndes någon annanstans. Detta kan bero på att Lander har en helt egen synvinkel 

på kommunaliseringen eller så kan det vara så att det han säger delvis inte stämmer. Vilket det 

är valde jag att inte gräva djupare i då besvarandet av frågeställningarna var viktigare.  

Att hitta material i övrigt var väldigt enkelt då Lewin (2011) hade ett enormt förråd av källor 

till sin utredning. Att använda sig av Lewins referenslista kan verka för enkelt men syftet var 

att undersöka vad hans källor sa. Sveriges kommuner hade nämligen kritiserat rapporten som 

de menade lade skulden för kommunaliseringens brister främst på kommunerna.  

9.2 Vilka argument finns det för och emot en kommunalisering? 

Det är intressant att se alla olika utgångspunkter de olika källorna har. Hans Albin Larsson 

(2011) har exempelvis utgått ifrån 1946-års skolkommission som var en av de första officiella 

utredningarna som förordade en decentraliserad skola. Motivet här var att anpassa 

undervisningen efter lokala behov. Det slogs också fast att eleverna skulle fostras till 

demokratiska medborgare.
93

 Det skulle vara intressant att få veta varför det ansågs nödvändigt 

att göra detta. Här skulle en jämförelse mellan dagens grundskola och den gamla folkskolan 

vara nyttig. Detta för att undersöka vad bristerna var med folkskolan. Den demokratiska 

principen om att alla skulle få likvärdig tillgång till utbildning är tydlig men däremot är det 

inte lika tydligt om folkskolan var rent opraktisk i sin dåvarande form 1946. Enhetsskolan 

infördes i början av 60-talet med demokratiaspekten som främsta motiv. Elever, skolpersonal 

och föräldrar skulle få större inflytande över skolans verksamhet skriver du Rietz (1987) men 

frågan är varför föräldrarna på sikt har ratat sina barns utbildning?
94

 Rapporter kommer ofta 

om att föräldrar inte har tid att engagera sig i barnens skolgång så frågan är om idén från 

början var en önskan från föräldrarna eller om det var en föreställning politikerna själva hade.  

SIA-utredningen och SSK-utredningen som Lindensjö och Lundgren (2000) skrev om satte på 

allvar fart på processen att decentralisera skolan.
95

 Noterbart är att det är dåtidens borgerliga 

block med centerpartiet i spetsen som vill decentralisera skolan. 10 år senare ville de tidigare 

starkt centralstyrande socialdemokratiska partiet decentralisera skolan men inte de borgerliga. 

Dessa plötsliga vändningar är enligt mig väldigt mystiska och borde undersökas närmare. Det 

                                                           
93

 Larsson, Hans Albin, Mot bättre vetande: en svensk skolhistoria, 1. uppl., SNS förlag, Stockholm, 2011. S.17f. 
94

 Du Rietz, Lars, Lundgren, Ulf P. & Wennås, Olof, Ansvarsfördelning och styrning på skolområdet: ett 

beredningsunderlag, Allmänna förl., Stockholm, 1987. S. 55ff. 
95

 Lindensjö, Bo & Lundgren, Ulf P., Utbildningsreformer och politisk styrning, HLS förl., Stockholm, 2000. 

S.76f 



Linköpings universitet 

IEI 

Examensarbete i samhällskunskap 

Pouya Gazerzadeh 
 

39 
 

som gör det hela mer intressant är vad regeringen Carlsson gör för att få igenom 

kommunaliseringen vilket vi ska återkomma till.  

Ringarp (2011) för fram rent ekonomiska argument bakom kommunaliseringen där 

oljekrisens efterverkningar är det tydligaste exemplet.
96

 Krisen är kanske inte den direkta 

orsaken till kommunaliseringen men indirekt kan det mycket väl haft en stor inverkan. Detta 

skulle i så fall kunna ses som att staten valde att släppa den viktiga skolan för att rädda 

ekonomin. Lewin (2011) ser dock grundskolan som orsaken till att staten blev tvungna att 

kommunalisera skolan med tanke på grundskolans organisatoriska uppbyggnad. Grundskolans 

införande hade enligt Lewin (2011) lett till att antalet elever som behövde särskilt stöd hade 

ökat likaså ordningsproblemen.
97

  Frågan är om både Lewin (2011) och 70-talets utredare 

kopplade grundskolans problem till dess införande där alla elevgrupper samlades under 

samma tak.  

Under 80-talet började allt fler anse att skolan starkt centrala styrning var på tok för 

ineffektivt enligt Quennerstedt (2006).
98

 Dessutom blev det en allmän trend att vilja 

decentralisera välfärden i syfte att öka delaktigheten hos medborgarna. Lindensjö och 

Lundgren (2000) säger också att det svenska välfärdssystemet var för stort för att kunna 

upprätthållas i sin dåvarande form vilket motiverade en decentralisering av bland annat 

skolan.
99

 Gunnar Berg (1999) ser det mer som att staten vek sig för allmänhetens tryck.
100

 Det 

råder med andra ord väldigt olika uppfattningar om varför staten ville decentralisera. Motiven 

som Lindensjö och Lundgren (2000) samt Berg (1999) nämner är värda att forska vidare på 

med tanke på den plötsliga vändingen från socialdemokraternas sida vid samma tidpunkt, att 

från ett hårt centralstyrt förhållningssätt till att övergå mot en generös 

decentraliseringssträvan. Även här är det värt att notera att staten och dess utredningar sa att 

organisationen var väldigt ineffektiv men lärarna var samtidigt högljutt emot en 

kommunalisering av skolan. Fanns det statliga intressen i att kommunalisera? Är 
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demokratiaspekter av principkaraktär, t.ex. delaktigheten, viktigare för skolan än dess 

ursprungliga uppdrag att utbilda sina elever?   

Kjell-Olof Feldt förklarar att kommunaliseringens huvudmotiv var problemen med 

huvudmannaskapet och att likvärdigheten var i fara.
101

 Samtidigt säger Ylva Johansson att 

lärarlösa lektioner förekom för att råda bot på utgifterna.
102

 Här har vi alltså två politiker, 

visserligen från olika partier då men som båda var för kommunalisering, som ser olika motiv. 

Det är ganska anmärkningsvärt hur politikerna som var inblandade har så olika svar. Det 

borde i mitt tycke trots allt finnas en officiell förklaring som de inblandade politikerna 

presenterar när de får frågan. Ingegerd Wärnersson såg rent praktiska skäl bakom 

kommunaliseringen som exempelvis att skola och näringsliv skulle komma närmare varandra 

samt att resurserna skulle vara möjliga att fördela ut där de behövdes mest.
103

 Hans Albin 

Larsson, (2011) som visserligen är forskare och inte inblandad politiker, säger att 

kommunerna delvis såg sin chans att få ökad makt.
104

 När alla dessa motiv summeras känns 

det som att skolan har blivit politikens slagfält. Motivet bakom påståendet är den stora 

mängden egna intressen bakom kommunaliseringen som kom fram när de som berördes 

främst, lärarna, hela tiden sa ifrån.  

9.3 Hur genomfördes kommunaliseringen? 

Med Lgr 80 kom arbetsenheten som skulle vara en del av demokratiseringen av skolan, detta 

skulle också tjäna som förebild för eleverna. Lärarna fick nu för första gången stort utrymme 

till att bestämma metod som skulle leda till målet.
105

 Samtidigt byggdes det upp ett starkt 

motstånd från lärarna mot ytterligare kommunaliseringsreformer skriver Renbjer i Isakssons 

bok (2011). Dock tillsatte statsminister Carlsson Göran Persson som skolminister som 

beslutsamt röjde väg för att få igenom reformen. Enligt Larsson lockade Göran Persson med 

lönepåslag för lärarna.
106

 När vi ser att vägen mot kommunalisering gick till på detta sätt så 
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vore det lämpligt att undersöka alla utredningar och förberedelser som socialdemokraterna 

företog sig för att se hur väl reformen hade planerats. Det är trots allt en väldigt stor apparat 

som skulle stöpas om vilket borde kräva en noggrann och mer sansat förlopp. Dessutom 

lyckades Persson driva igenom reformer på knappt ett år efter sitt tillträde vilket ytterligare 

ger oss anledning att granska processen noggrannare. 

9.4 Kommunaliseringens konsekvenser 

Vi kan först och främst se i Larssons (2011) bok att antalet behöriga lärare kraftigt minskat. 

Detta har enligt honom resulterat i att ämneskunskaper hamnat i skymundan. Dessutom blev 

det en trend att ha ämnesövergripande undervisning. Detta skulle spegla verkligheten bättre 

sades det enligt Larsson . Det skulle dröja ända till 2010-talet innan staten beslutade sig för att 

få bort de obehöriga lärarna. Intressant är att regeringen Persson inte gjorde mycket åt detta 

trots att det uppenbarligen var ett problem och att det trots allt alltid funnits vissa krav på 

behörighet. Men som det framkommer i Larsson (2011) har lösningarna varit att sänka 

kompetenskraven för lärarna för att på så sätt underlätta anställning av obehöriga lärare.
107

 

Om nu Persson var en av de ytterst ansvariga, varför gjorde han inget för att vårda sin egen 

reform? Kan de vara så att staten litat blint på att kommunen ska lösa organiseringen av 

skolan trots att det är statens uppgift att granska dess verksamhet? Det nämndes tidigare att 

under min lärarutbildning har jag fått lära mig att temastudier är av godo men Larsson skriver 

att mer organiserad ämnesundervisning är bättre för inlärningen och han hänvisar till forskare. 

Återigen, vilket stämmer? Är den ämnesövergripande undervisningen en utopi som springer 

ur demokratiprinciper eller nämnde Larsson ämnesundersvisningens förträfflighet av eget 

intresse?  

Resultaten som Lewin (2011) redovisar som utgår ifrån internationella undersökningar visar 

klart och tydligt att betygen försämrats.
108

 Det är märkligt att reaktionen från staten inte blivit 

hårdare. Lgr 11 har visserligen införts som ska leda till förbättring men inte mer. Men 

situationen är så alarmerande som undersökningar försöker påvisa borde det skett mer tycker 

jag personligen. Är anledningen återigen att skolan blivit en politisk fråga? Borde inte 
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riksdagspartierna försöka nå samförstånd i skolfrågorna som ändå rör landets ungdomar som 

inte har något med politiken att göra. 
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