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Förord 
 
 
Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation. Vi organiserar lärare i alla 
skolformer och totalt har vi 225 000 medlemmar som arbetar i alla skolformer. 
Tillsammans utvecklar våra medlemmar skolan varje dag och tillsammans med eleverna 
skapar de en bra grund för morgondagens samhälle. Sveriges lärare har ett viktigt yrke, 
men som den här rapporten visar, värderas de knappast därefter i jämförelse med andra 
grupper. 
 
Lärarförbundet är inte bara den största svenska lärarorganisationen. Vi är också den 
tredje största i ett europeiskt perspektiv. Lärarförbundet har sedan flera decennier ett 
utvecklat internationellt utbyte med lärarorganisationer världen över. När vi träffar våra 
kollegor från andra länder kan vi ofta konstatera att inte heller i ett internationellt 
perspektiv framstår de svenska lärarnas löner som speciellt framstående, och det visar 
också OECD i sin senaste årliga rapport, Education at a Glance 2008. 
 
De svenska lärarna är underbetalda såväl i ett svenskt som i ett internationellt 
perspektiv. Ett litet land som Sverige har inte råd att låta bli att satsa på sitt skolsystem 
och sina lärare. Ändå görs det. Det oroar Lärarförbundet, och vi tycker att det borde 
oroa fler. Därför har vi tagit fram denna rapport. 
 
 
 
Eva-Lis Sirén 
Förbundsordförande 
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Svenska lärarlöner – i nivå med Sloveniens

Det är med kunskap och hög kompetens som Sverige ska möta en globaliserad 
värld. I kunskapssamhället har skolan en given nyckelroll, och om Sverige ska 
lyckas i världen måste vår skola hålla världsklass. De bäst lämpade måste lockas 
att välja läraryrket framför andra yrken, och de bästa lärarna måste få 
uppskattning för sin roll i skolan. 
 
Det här är tankar som ofta framförs, och som inte är särskilt kontroversiella. Inte 
bara i Sverige. Så här resonerar i stort sett alla länder med en utvecklad ekonomi. 
Men hur lyckas vi då i Sverige med att locka de bästa att börja i skolan och sedan 
skapa incitament för att behålla dem? Hur ser det ut i en internationell 
jämförelse? 
 
Antalet sökande till högre utbildning ökade höstterminen 2008, konstaterade 
Högskoleverket, och det är naturligtvis glädjande. Ett alltmer krävande yrkesliv och ett 
alltmer komplext samhälle kräver högre kompetens av allt fler. Högre utbildning är 
lönsam både för individen och för samhället. 
 
Det finns dock en utbildning som går mot strömmen, och det är högskolans största 
yrkesutbildning, lärarutbildningen. Antalet förstahandssökande till lärarutbildningen 
minskade med 16 procent hösten 2008. Det är heller inget tillfälligt trendbrott: 
Nedgången har pågått sedan 2003. 
 
Att antalet sökande till lärarutbildningen minskar skulle inte vara så allvarligt om det 
fanns en uppsjö av studenter att ta av. Så är dessvärre inte fallet, utan hösten 2007 gick 
det bara 1,2 sökande per antagen inom program med inriktning mot pedagogik och 
lärarutbildning. Det placerar lärarutbildningen i botten när det gäller söktryck, 
tillsammans med utbildningar med inriktning mot teknik, naturvetenskap och 
matematik. 
 
En orsak till detta låga söktryck är otvivelaktigt det faktum att valet av en lärarutbildning 
också för de flesta är ett val av en dålig lönekarriär. Den är dålig jämfört med andra 
grupper på den svenska arbetsmarknaden, men den är också påfallande dålig jämfört 
med lärare i andra länder. Enligt OECD-rapporten Education at a Glance 2008 ligger 
lönerna för svenska grundskollärare efter 15 år i yrket i nivå med t ex Slovenien. Det 
placerar Sverige på plats 24 av de totalt 32 länder som ingår i undersökningen. 
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Lön* för grundskollärare senare 2006. Minst 15 år i yrket.  
Bruttolönesumma mätt i US-dollar korrigerat efter köpkraft i landet.  

 

 
Källa: OECD – Education at Glance 2008 

 
 
Det är inte heller så att Sveriges lärarlöner redan nu äter upp alla andra satsningar på 
skolan, till exempel läromedel och lokaler, i alla fall inte i en internationell jämförelse. 
Enligt samma OECD-rapport hamnar Sverige ännu längre ner, närmare bestämt på 
plats 29 av 32, om man ser till hur stor del av den totala kostnaden för skolan som är 
lönekostnad. 
 
Fördelning av utgifter till utbildning på grund- och gymnasieskolan 2005 

 

 

 Arvode till personal 
 Övriga utgifter 

 
Källa: OECD – Education at Glance 2008 
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”Det syns inte i lönekuvertet om han eller hon åtar sig viktiga uppgifter, satsar extra eller 
genom sitt arbete lyckas åstadkomma goda resultat. Det gör knappast läraryrket 
attraktivt för yngre lärare” skrev Svenska Kommunförbundet 1992 i skriften Ska avtalen 
styra 90-talets skola. De ansåg i samma skrift det som synnerligen allvarligt att 
”arbetsgivaren saknar ett viktigt styrmedel, att kunna premiera insatser som leder till att 
skolan utvecklas efter läroplanens mål”. Några år senare ändrades också lärarnas 
löneavtal, till individuell lönesättning som skulle ge arbetsgivarna möjlighet att ”premiera 
goda resultat”, som Kommunförbundet uttryckte saken. Nu skulle goda lärare 
uppmuntras till utveckling i det yrke de trivdes i och passade för, och inte längre behöva 
lämna skolan i jakt på en bra lön. 
 
Sådana var intentionerna, men verkligheten blev en annan. Lärarnas lönespridning, det 
vill säga skillnaden mellan de högsta och de lägsta lärarlönerna, krymper och svenska 
lärares löner samlas allt närmare runt det trygga genomsnittet. Det kan antingen bero på 
att alla svenska lärare är ungefär lika bra, eller att arbetsgivarna inte vill, kan eller vågar 
”premiera goda resultat”. 
 
För den enskilde läraren som älskar sitt yrke och gör ett fantastiskt jobb, är signalen 
tydlig: Vill du ha bättre betalt, får du sadla om. Eller varför inte flytta till Portugal? En 
lärare i Portugal har efter 15 års anställning ungefär lika hög lön som sin svenska kollega, 
men en väsentligt högre slutlön .  

Expressbudet som inte hade råd att bli förskollärare 

En svensk lärare har oftast inte sin alternativa arbetsmarknad i vare sig Slovenien 
eller Portugal. Även om det kan vara intressant att se hur Sverige värderar sina 
lärare i ett internationellt perspektiv, är det med andra yrken i Sverige som 
studenter i regel jämför sig med när de väljer utbildning. Hur står sig då svenska 
lärarlöner i jämförelse med andra yrken på den svenska arbetsmarknaden? 
 
Alla som idag utbildas till lärare i Sverige går igenom en lång utbildning på högskolenivå, 
minst tre och ett halvt år. Andra grupper som har motsvarande utbildningslängd är till 
exempel ingenjörer, jurister, civilekonomer och systemvetare. Det är andra karriärer som 
de blivande lärarna kan välja med en liknande insats i form av studielån och senare 
inträde på arbetsmarknaden med allt vad det innebär i form av minskad livsinkomst och 
lägre framtida pension. Det är också karriärer som i huvudsak äger rum inom 
mansdominerade yrken inom privat sektor. Men sådant ska väl inte spela någon roll? 
 
En titt på medellönerna för olika yrken visar att det knappast är jurister som lärarna bör 
jämföra sig med i alla fall. Snarare är det elmontörer och fordonsförare som är 
lönemässigt jämförbara grupper. I den jämförelsen bör man dock väga in 
livsinkomstperspektivet: En lärarlön är ofta i nivå med yrkesutbildade arbetare inom 
privat sektor – människor som oftast gått direkt ut i yrkeslivet efter gymnasiet i stället 
för att satsa tre och ett halvt, fyra, fem eller kanske ännu fler år på en kvalificerad 
högskoleutbildning. 
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Många arbetare inom privat sektor skulle ha svårt att bli lärare redan av den anledningen 
att månadslönen är lägre – och då har man ändå inte fått avbetalningsplanen på 
studielånet från CSN ännu. En titt på tabellen ovan gör det lätt att förstå varför 
yrkeslärare i gymnasieskolan är en av de lärargrupper som det råder allra störst brist på – 
där är ju tanken att det är skickliga yrkesutövare som ska byta karriär mitt i livet för att 
bli lärare. Då vill det allt till att man brinner för sitt kommande yrke, för något lönelyft 
är det långt ifrån säkert att satsningen på en lärarutbildning ger. 
 
Men egentligen kan man resonera fram och tillbaks kring utbildningspremier och kring 
hur någon kan tycka sig ha råd att bli lärare över huvud taget. Till sist måste man ändå 
återkomma till den kanske mest brännande frågan: Hur ser det samhälle ut som värderar 
dem som tar hand om postorderpaketen högre än dem som utbildar de yngsta barnen? 

I slutet av tunneln: Den ljusnande framtid eller bara tåget? 

Enligt de nuvarande löneavtalen för Sveriges lärare är lärarna garanterade lika 
mycket som andra grupper på arbetsmarknaden – lägst 10,2  procent.  Alldeles 
för mycket, svettades lärarnas största arbetsgivarorganisation Sveriges 
kommuner och landsting innan man med hjälp av medlare och inför hotet om 
strejk skrev på. Då borde väl de gamla oförrätterna vara glömda och problemen 
lösta, eller hur ser det ut? 
 
Sett över en lång period av år har lärarna haft en sämre löneutveckling än alla andra 
tjänstemannagrupper och alla andra inom offentlig sektor: Sämre än statstjänstemännen, 
sämre än de landstingsanställda, sämre än övriga inom kommunal sektor, sämre än 
tjänstemän inom privat sektor, och nätt och jämnt i nivå med arbetare inom privat 
sektor. Sakta men säkert singlar Sveriges lärare ner genom lönestrukturerna på den 
svenska arbetsmarknaden. Dåliga tider eller goda tider, kris i den kommunala ekonomin 
eller uppsving – ett är konstant: Lärarna får lite mindre än alla andra. 
 

Medellöner 2007 för olika yrken Kronor/månad

Jurist 38900

Civilekonomer 36600

Civilingenjör 36300

Systemvetare 36000

Sjuksköterska 25600

Lärare i gymnasieskolan 25400

Lärare i grundskolan 24000

Elmontör, tele- och elektronikreparatör 23900

Maskinoperator (metall) 23300

Godshanterare och expressbud 22700

Lärare i förskolan 21900

Fordonsförare 21700

Källa: SCB. 
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Lärarna tog ett stort ansvar för rationaliseringarna inom offentlig sektor på 90-talet. 
Mängden arbetsuppgifter ökade och stödfunktioner plockades bort. I avtal och 
policyskrifter beskrivs det att den ökade effektiviteten och produktiviteten skulle bidra 
till högre lön – lärarna skulle få del av de rationaliseringsvinster som skolan gjort genom 
deras insatser. 
 
Hur ser då de allra färskaste siffrorna ut? Blir det något trendbrott? Kan lärarna ana ett 
ljus i slutet av tunneln, ett ljus som inte bara är ännu ett tåg? Enligt 
Konjunkturinstitutets prognoser antas timlönerna i näringslivet öka med 4,7 procent 
under 2008. Lärarförbundets egna siffror från årets löneöversyner tyder på att lärarnas 
löneökningar i år ovägt stannar vid ungefär 3,7 procent. Ännu verkar det inte som om 
järnvägstrafiken är nedlagd på den här sträckan.

Löneutveckling 1999-2007

Procent

Landsting 36,6

Staten 35,1

Näringslivets tjänstemän 33,7

Primärkommuner 32,3

Näringslivets arbetare 28,9

Lärare* 28,9

*) Medlemmar i Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund

Källa: Medlingsintitutet. Partsgemensam statistik. 
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Perspektiv på lärarlöner 
Lärarna är en viktig grupp i samhället, nu och på sikt. En bra skola måste kunna locka 
de allra bästa att bli lärare, bland annat genom att erbjuda en bra lön och möjligheter till 
en bra löneutveckling. Så står det tyvärr inte till idag i den svenska skolan, som denna 
rapport visar, vare sig man jämför de svenska lärarna med kollegorna i andra länder eller 
med andra grupper på den svenska arbetsmarknaden.  
 
 


